ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
ข้ อความเบือ งต้ น
มาตรา 1 กฎหมายนีให้ เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 2 ให้ ใช้ ประมวลกฎหมายนีตังแต่วนั ที 1 เดือนมกราคม พระพุทธศักราช 2468 เป็ นต้ นไป
มาตรา 3 ตังแต่วนั ทีใช้ ประมวลกฎหมายนีสืบไป ให้ ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้ อบังคับอืน ๆ ในส่วนทีมี
บัญญัติไว้ แล้ วในประมวลกฎหมายนีหรื อซึงแย้ งกับบทแห่งประมวลกฎหมายนี
บรรพ 1
หลักทั"วไป
ลักษณะ 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 4 กฎหมายนัน ต้ องใช้ ในบรรดากรณีซงต้
ึ องด้ วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรื อตาม
ความมุง่ หมายของบทบัญญัตินนั ๆ
เมือไม่มีบทกฎหมายทีจะยกมาปรับคดีได้ ให้ วินิจฉัยคดีนนตามจารี
ั
ตประเพณีแห่งท้ องถิน ถ้ าไม่มจี ารี ตประเพณี
เช่นว่านัน ให้ วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายทีใกล้ เคียงอย่างยิง และถ้ าบทกฎหมายเช่นนันก็ไม่มีด้วย ให้ วินิจฉัยตาม
หลักกฎหมายทัวไป
มาตรา 5 ในการใช้ สทิ ธิแห่งตนก็ดี ในการชําระหนีก็ดี บุคคลทุกคนต้ องกระทําโดยสุจริ ต
มาตรา 6 ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริ ต
มาตรา 7 ถ้ าจะต้ องเสียดอกเบียแก่กนั และมิได้ กําหนดอัตราดอกเบียไว้ โดยนิติกรรมหรื อโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ ง
ให้ ใช้ อตั ราร้ อยละเจ็ดครึงต่อปี
มาตรา 8 คําว่า "เหตุสดุ วิสยั " หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึนก็ดี จะให้ ผลพิบตั ิก็ดี เป็ นเหตุทีไม่อาจป้องกัน
ได้ แม้ ทงบุ
ั คคลผู้ต้องประสบหรื อใกล้ จะต้ องประสบเหตุนนั จะได้ จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน
มาตรา 9 เมือมีกิจการอันใดซึงกฎหมายบังคับให้ ทาํ เป็ นหนังสือ บุคคลผู้จะต้ องทําหนังสือไม่จําเป็ นต้ องเขียนเอง
แต่หนังสือนันต้ องลงลายมือชือของบุคคลนัน
ลายพิมพ์นิวมือ แกงได ตราประทับ หรื อเครื องหมายอืนทํานองเช่นว่านันทีทําลงในเอกสารแทนการลงลายมือชือ
หากมีพยานลงลายมือชือรับรองไว้ ด้วยสองคนแล้ วให้ ถือเสมอกับลงลายมือชือ
ความในวรรคสองไม่ใช้ บงั คับแก่การลงลายพิมพ์นิวมือ แกงได ตราประทับ หรื อเครื องหมายอืนทํานองเช่นว่านัน
ซึงทําลงในเอกสารทีทําต่อหน้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที
มาตรา 10 เมือความข้ อใดข้ อหนึงในเอกสารอาจตีความได้ สองนัยนัยไหนจะทําให้ เป็ นผลบังคับได้ ให้ ถือเอาตาม
นัยนันดีกว่าทีจะถือเอานัยทีไร้ ผล
มาตรา 11 ในกรณีทมีี ข้อสงสัย ให้ ตีความไปในทางทีเป็ นคุณแก่คกู่ รณีฝ่ายซึงจะเป็ นผู้ต้องเสียในมูลหนีนัน

มาตรา 12 ในกรณีทจํี านวนเงินหรื อปริ มาณในเอกสารแสดงไว้ ทงตั
ั วอักษรและตัวเลข ถ้ าตัวอักษรกับตัวเลขไม่
ตรงกัน และมิอาจหยังทราบเจตนาอันแท้ จริ งได้ ให้ ถือเอาจํานวนเงินหรื อปริ มาณทีเป็ นตัวอักษรเป็ นประมาณ
มาตรา 13 ถ้ าจํานวนเงินหรื อปริ มาณในเอกสารแสดงไว้ เป็ นตัวอักษรหลายแห่ง หรื อเป็ นตัวเลขหลายแห่ง แต่ที
แสดงไว้ หลายแห่งนันไม่ตรงกัน และมิอาจหยังทราบเจตนาอันแท้ จริ งได้ ให้ ถือเอาจํานวนเงินหรื อปริ มาณน้ อยทีสุดเป็ น
ประมาณ
มาตรา 14 ในกรณีทเอกสารทํ
ี
าขึนไว้ หลายภาษา ไม่วา่ จะเป็ นฉบับเดียวกันหรื อหลายฉบับก็ตามโดยมีภาษาไทย
ด้ วย ถ้ าข้ อความในหลายภาษานันแตกต่างกัน และมิอาจหยังทราบเจตนาของคูก่ รณีได้ วา่ จะใช้ ภาษาใดบังคับให้ ถือตาม
ภาษาไทย
ลักษณะ 2
บุคคล
หมวด 1
บุคคลธรรมดา
ส่ วนที" 1
สภาพบุคคล
มาตรา 15 สภาพบุคคลย่อมเริ มแต่เมือคลอดแล้ วอยูร่ อดเป็ นทารกและสินสุดลงเมือตาย
ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสทิ ธิตา่ ง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้ วอยูร่ อดเป็ นทารก
มาตรา 16 การนับอายุของบุคคล ให้ เริ มนับแต่วนั เกิด ในกรณีทีรู้วา่ เกิดในเดือนใดแต่ไม่ร้ ูวนั เกิด ให้ นบั วันทีหนึง
แห่งเดือนนันเป็ นวันเกิด แต่ถ้าพ้ นวิสยั ทีจะหยังรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้ นบั อายุบคุ คลนันตังแต่วนั ต้ นปี ปฏิทิน ซึง
เป็ นปี ทีบุคคลนันเกิด
มาตรา 17 ในกรณีบคุ คลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกันถ้ าเป็ นการพ้ นวิสยั ทีจะกําหนดได้ วา่ คนไหนตาย
ก่อนหลัง ให้ ถือว่าตายพร้ อมกัน
มาตรา 18 สิทธิของบุคคลในการทีจะใช้ นามอันชอบทีจะใช้ ได้ นนถ้
ั ามีบคุ คลอืนโต้ แย้ งก็ดี หรื อบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของ
นามนันต้ องเสือมเสียประโยชน์เพราะการทีมีผ้ อู ืนมาใช้ นามเดียวกันโดยมิได้ รับอํานาจให้ ใช้ ได้ ก็ดบี คุ คลผู้เป็ นเจ้ าของนาม
จะเรี ยกให้ บคุ คลนันระงับความเสียหายก็ได้ ถ้ าและเป็ นทีพึงวิตกว่าจะต้ องเสียหายอยูส่ บื ไป จะร้ องขอต่อศาลให้ สงห้
ั ามก็
ได้
ส่ วนที" 2
ความสามารถ
มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้ นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมือมีอายุยีสิบปี บริ บรู ณ์
มาตรา 20 ผู้เยาว์ยอ่ มบรรลุนิติภาวะเมือทําการสมรส หากการสมรสนันได้ ทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448

มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทํานิติกรรมใด ๆ ต้ องได้ รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ทีผู้เยาว์ได้ ทํา
ลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านันเป็ นโมฆียะ เว้ นแต่จะบัญญัตไิ ว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 22 ผู้เยาว์อาจทําการใด ๆ ได้ ทงสิ
ั น หากเป็ นเพียงเพือจะได้ ไปซึงสิทธิอนั ใดอันหนึง หรื อเป็ นการเพือให้ หลุด
พ้ นจากหน้ าทีอันใดอันหนึง
มาตรา 23 ผู้เยาว์อาจทําการใด ๆ ได้ ทงสิ
ั น ซึงเป็ นการต้ องทําเองเฉพาะตัว
มาตรา 24 ผู้เยาว์อาจทําการใด ๆ ได้ ทงสิ
ั น ซึงเป็ นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน และเป็ นการอันจําเป็ นในการดํารง
ชีพตามสมควร
มาตรา 25 ผู้เยาว์อาจทําพินยั กรรมได้ เมืออายุสบิ ห้ าปี บริ บรู ณ์
มาตรา 26 ถ้ าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ ผ้ เู ยาว์จําหน่ายทรัพย์สนิ เพือการอันใดอันหนึงอันได้ ระบุไว้ ผู้เยาว์จะ
จําหน่ายทรัพย์สนิ นันเป็ นประการใดภายในขอบของการทีระบุไว้ นนก็
ั ทําได้ ตามใจสมัคร อนึง ถ้ าได้ รับอนุญาตให้ จําหน่าย
ทรัพย์สนิ โดยมิได้ ระบุวา่ เพือการอันใด ผู้เยาว์ก็จําหน่ายได้ ตามใจสมัคร
มาตรา 27 ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ ความยินยอมแก่ผ้ เู ยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้ าหรื อธุรกิจอืน หรื อใน
การทําสัญญาเป็ นลูกจ้ างในสัญญาจ้ างแรงงานได้ ในกรณีทีผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มเี หตุอนั
สมควร ผู้เยาว์อาจร้ องขอต่อศาลให้ สงอนุ
ั ญาตได้
ในความเกียวพันกับการประกอบธุรกิจหรื อการจ้ างแรงงานตามวรรคหนึงให้ ผ้ เู ยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึงบรรลุ
นิติภาวะแล้ ว
ถ้ าการประกอบธุรกิจหรื อการทํางานทีได้ รับความยินยอมหรื อทีได้ รับอนุญาตตามวรรคหนึง ก่อให้ เกิดความ
เสียหายถึงขนาดหรื อเสือมเสียแก่ผ้ เู ยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอมทีได้ ให้ แก่ผ้ เู ยาว์เสียได้ หรื อในกรณี
ทีศาลอนุญาต ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจร้ องขอต่อศาลให้ เพิกถอนการอนุญาตทีได้ ให้ แก่ผ้ เู ยาว์นนเสี
ั ยได้
ในกรณีทีผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั สมควรผู้เยาว์อาจร้ องขอต่อศาลให้ เพิกถอนการ
บอกเลิกความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้
การบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาล ย่อมทําให้ ฐานะเสมือนดัง
บุคคลซึงบรรลุนิติภาวะแล้ วของผู้เยาว์สนสุ
ิ ดลง แต่ไม่กระทบกระเทือนการใดๆ ทีผู้เยาว์ได้ กระทําไปแล้ วก่อนมีการบอก
เลิกความยินยอมหรื อเพิกถอนการอนุญาต
มาตรา 28 บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้ าคูส่ มรสก็ดี ผู้บพุ การี กล่าวคือบิดา มารดา ปู่ ย่า ตายาย ทวดก็ดี ผู้สบื สันดาน
กล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลือก็ดี ผู้ปกครองหรื อผู้พิทกั ษ์ ก็ดี ผู้ซงปกครองดู
ึ
แลบุคคลนันอยูก่ ็ดี หรื อพนักงานอัยการก็ดี
ร้ องขอต่อศาลให้ สงให้
ั บคุ คลวิกลจริ ตผู้นนเป็
ั นคนไร้ ความสามารถ ศาลจะสังให้ บคุ คลวิกลจริ ตผู้นนเป็
ั นคนไร้
ความสามารถก็ได้
บุคคลซึงศาลได้ สงให้
ั เป็ นคนไร้ ความสามารถตามวรรคหนึง ต้ องจัดให้ อยูใ่ นความอนุบาล การแต่งตังผู้อนุบาล
อํานาจหน้ าทีของผู้อนุบาลและการสินสุดของความเป็ นผู้อนุบาล ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมาย
นี
คําสังของศาลตามมาตรานี ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 29 การใด ๆ อันบุคคลซึงศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถได้ กระทําลง การนันเป็ นโมฆียะ
มาตรา 30 การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตซึงศาลยังมิได้ สงให้
ั เป็ นคนไร้ ความสามารถได้ กระทําลง การนันจะเป็ น
โมฆียะต่อเมือได้ กระทําในขณะทีบุคคลนันจริ ตวิกลอยู่ และคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงได้ ร้ ูแล้ วด้ วยว่าผู้กระทําเป็ นคนวิกลจริ ต

มาตรา 31 ถ้ าเหตุทีทําให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถได้ สนสุ
ิ ดไปแล้ วและเมือบุคคลผู้นนเองหรื
ั
อบุคคลใด ๆ ดังกล่าว
มาในมาตรา 28 ร้ องขอต่อศาลก็ให้ ศาลสังเพิกถอนคําสังทีให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถนัน
คําสังของศาลตามมาตรานี ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 32 บุคคลใดมีกายพิการหรื อมีจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบหรื อประพฤติสรุ ุ่ยสุร่ายเสเพลเป็ นอาจิณ หรื อติด
สุรายาเมา หรื อมีเหตุอืนใดทํานองเดียวกันนัน จนไม่สามารถจะจัดทําการงานโดยตนเองได้ หรื อจัดกิจการไปในทางที
อาจจะเสือมเสียแก่ทรัพย์สนิ ของตนเองหรื อครอบครัว เมือบุคคลตามทีระบุไว้ ในมาตรา 28 ร้ องขอต่อศาล ศาลจะสังให้
บุคคลนันเป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถก็ได้
บุคคลซึงศาลได้ สงให้
ั เป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถตามวรรคหนึงต้ องจัดให้ อยูใ่ นความพิทกั ษ์ การแต่งตังผู้พิทกั ษ์
ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี
ให้ นําบทบัญญัติวา่ ด้ วยการสินสุดของความเป็ นผู้ปกครองในบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี มาใช้ บงั คับแก่การ
สินสุดของการเป็ นผู้พิทกั ษ์ โดยอนุโลม
คําสังของศาลตามมาตรานี ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 33 ในคดีทีมีการร้ องขอให้ ศาลสังให้ บคุ คลใดเป็ นคนไร้ ความสามารถเพราะวิกลจริ ต ถ้ าทางพิจารณาได้
ความว่าบุคคลนันไม่วิกลจริ ตแต่มีจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ เมือศาลเห็นสมควรหรื อเมือมีคาํ ขอของคูค่ วามหรื อของ
บุคคลตามทีระบุไว้ ในมาตรา 28 ศาลอาจสังให้ บคุ คลนันเป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถก็ได้ หรื อในคดีทีมีการร้ องขอให้
ศาลสังให้ บคุ คลใดเป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถเพราะมีจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ ถ้ าทางพิจารณาได้ ความว่าบุคคล
นันวิกลจริ ต เมือมีคาํ ขอของคูค่ วามหรื อของบุคคลตามทีระบุไว้ ในมาตรา 28 ศาลอาจสังให้ บคุ คลนันเป็ นคนไร้
ความสามารถก็ได้
มาตรา 34 คนเสมือนไร้ ความสามารถนัน ต้ องได้ รับความยินยอมของผู้พิทกั ษ์ ก่อนแล้ วจึงจะทําการอย่างหนึงอย่าง
ใดดังต่อไปนีได้
(1) นําทรัพย์สนิ ไปลงทุน
(2) รับคืนทรัพย์สนิ ทีไปลงทุน ต้ นเงินหรื อทุนอย่างอืน
(3) กู้ยืมหรื อให้ ก้ ยู ืมเงิน ยืมหรื อให้ ยืมสังหาริ มทรัพย์อนั มีคา่
(4) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลให้ ตนต้ องถูกบังคับชําระหนี
(5) เช่าหรื อให้ เช่าสังหาริ มทรัพย์มีกําหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนหรื ออสังหาริ มทรัพย์มกี ําหนดระยะเวลาเกิน
กว่าสามปี
(6) ให้ โดยเสน่หา เว้ นแต่การให้ ทีพอควรแก่ฐานานุรูป เพือการกุศลการสังคม หรื อตามหน้ าทีธรรมจรรยา
(7) รับการให้ โดยเสน่หาทีมีเงือนไขหรื อค่าภาระติดพัน หรื อไม่รับการให้ โดยเสน่หา
(8) ทําการอย่างหนึงอย่างใดเพือจะได้ มาหรื อปล่อยไปซึงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรื อในสังหาริ มทรัพย์อนั มีคา่
(9) ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืน หรื อซ่อมแซมอย่างใหญ่
(1O) เสนอคดีตอ่ ศาลหรื อดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เว้ นแต่การร้ องของตามมาตรา 35 หรื อการร้ องขอถอนผู้
พิทกั ษ์
(11) ประนีประนอมยอมความหรื อมอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการวินจิ ฉัย

ถ้ ามีกรณีอืนใดนอกจากทีกล่าวในวรรคหนึง ซึงคนเสมือนไร้ ความสามารถอาจจัดการไปในทางเสือมเสียแก่
ทรัพย์สนิ ของตนเองหรื อครอบครัว ในการสังให้ บคุ คลใดเป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเมือผู้พิทกั ษ์ ร้องขอในภายหลัง
ศาลมีอาํ นาจสังให้ คนเสมือนไร้ ความสามารถนันต้ องได้ รับความยินยอมของผู้พิทกั ษ์ ก่อนจึงจะทําการนันได้
ในกรณีทีคนเสมือนไร้ ความสามารถไม่สามารถจะทําการอย่างหนึงอย่างใดทีกล่าวมาในวรรคหนึงหรื อวรรคสองได้
ด้ วยตนเอง เพราะเหตุมกี ายพิการหรื อมีจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ ศาลจะสังให้ ผ้ พู ิทกั ษ์ เป็ นผู้มีอาํ นาจกระทําการนันแทน
คนเสมือนไร้ ความสามารถก็ได้ ในกรณีเช่นนี ให้ นาํ บทบัญญัติทีเกียวกับผู้อนุบาลมาใช้ บงั คับแก่ผ้ พู ิทกั ษ์ โดยอนุโลม
คําสังของศาลตามมาตรานี ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใดกระทําลงโดยฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรานี การนันเป็ นโมฆียะ
มาตรา 35 ในกรณีทีผู้พิทกั ษ์ ไม่ยินยอมให้ คนเสมือนไร้ ความสามารถกระทําการอย่างหนึงอย่างใดตามมาตรา 34
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมือคนเสมือนไร้ ความสามารถร้ องขอ ศาลจะมีคาํ สังอนุญาตให้ กระทําการนันโดยไม่ต้อง
รับความยินยอมจากผู้พิทกั ษ์ ก็ได้ ถ้ าการนันจะเป็ นคุณประโยชน์แก่คนเสมือนไร้ ความสามารถ
มาตรา 36 ถ้ าเหตุทีศาลได้ สงให้
ั เป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถได้ สนสุ
ิ ดไปแล้ ว ให้ นาํ บทบัญญัติมาตรา 31 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ส่ วนที" 3
ภูมิลาํ เนา
มาตรา 37 ภูมิลาํ เนาของบุคคลธรรมดา ได้ แก่ถินอันบุคคลนันมีสถานทีอยูเ่ ป็ นแหล่งสําคัญ
มาตรา 38 ถ้ าบุคคลธรรมดามีถินทีอยูห่ ลายแห่งซึงอยูส่ บั เปลียนกันไปหรื อมีหลักแหล่งทีทําการงานเป็ นปกติหลาย
แห่ง ให้ ถือเอาแห่งใดแห่งหนึงเป็ นภูมิลาํ เนาของบุคคลนัน
มาตรา 39 ถ้ าภูมิลาํ เนาไม่ปรากฏ ให้ ถือว่าถินทีอยูเ่ ป็ นภูมลิ าํ เนา
มาตรา 40 บุคคลธรรมดาซึงเป็ นผู้ไม่มีทีอยูป่ กติเป็ นหลักแหล่ง หรื อเป็ นผู้ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจาก
หลักแหล่งทีทําการงาน พบตัวในถินไหนให้ ถือว่าถินนันเป็ นภูมิลาํ เนาของบุคคลนัน
มาตรา 41 ภูมิลาํ เนาย่อมเปลียนไปด้ วยการย้ ายถินทีอยู่ พร้ อมด้ วยเจตนาปรากฏชัดแจ้ งว่าจะเปลียนภูมิลาํ เนา
มาตรา 42 ถ้ าบุคคลใดได้ เลือกเอาถินใด โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ้ งว่าจะให้ เป็ นภูมิลาํ เนาเฉพาะการเพือทําการ
ใด ให้ ถือว่าถินนันเป็ นภูมิลาํ เนาเฉพาะการสําหรับการนัน
มาตรา 43 ภูมิลาํ เนาของสามีและภริ ยา ได้ แก่ถินทีอยูท่ ีสามีและภริ ยาอยูก่ ินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา เว้ นแต่สามีหรื อ
ภริ ยาได้ แสดงเจตนาให้ ปรากฏว่ามีภมู ิลาํ เนาแยกต่างหากจากกัน
มาตรา 44 ภูมิลาํ เนาของผู้เยาว์ ได้ แก่ภมู ิลาํ เนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึงเป็ นผู้ใช้ อํานาจปกครองหรื อผู้ปกครอง
ในกรณีทีผู้เยาว์อยูใ่ ต้ อาํ นาจปกครองของบิดามารดา ถ้ าบิดาและมารดามีภมู ิลาํ เนาแยกต่างหากจากกัน ภูมิลาํ เนา
ของผู้เยาว์ได้ แก่ภมู ิลาํ เนาของบิดาหรื อมารดาซึงตนอยูด่ ้ วย
มาตรา 45 ภูมิลาํ เนาของคนไร้ ความสามารถ ได้ แก่ภมู ิลาํ เนาของผู้อนุบาล
มาตรา 46 ภูมิลาํ เนาของข้ าราชการ ได้ แก่ถินอันเป็ นทีทําการตามตําแหน่งหน้ าที หากมิใช่เป็ นตําแหน่งหน้ าที
ชัวคราวชัวระยะเวลาหรื อเป็ นเพียงแต่งตังไปเฉพาะการครังเดียวคราวเดียว
มาตรา 47 ภูมิลาํ เนาของผู้ทีถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุดของศาลหรื อตามคําสังโดยชอบด้ วยกฎหมาย ได้ แก่
เรื อนจําหรื อทัณฑสถานทีถูกจําคุกอยู่ จนกว่าจะได้ รับการปล่อยตัว

ส่ วนที" 4
สาบสูญ
มาตรา 48 ถ้ าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยูโ่ ดยมิได้ ตงตั
ั วแทนผู้รับมอบอํานาจทัวไปไว้ และไม่มีใครรู้
แน่วา่ บุคคลนันยังมีชีวิตอยูห่ รื อไม่เมือผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการร้ องขอ ศาลจะสังให้ ทาํ การอย่างหนึงอย่างใดไป
พลางก่อนตามทีจําเป็ นเพือจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลผู้ไม่อยูน่ นก็
ั ได้
เมือเวลาได้ ลว่ งเลยไปหนึงปี นับแต่วนั ทีผู้ไม่อยูน่ นไปเสี
ั
ยจากภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยู่ และไม่มีผ้ ใู ดได้ รับข่าวเกียวกับ
บุคคลนันประการใดเลยก็ดี หรื อหนึงปี นับแต่วนั มีผ้ ไู ด้ พบเห็นหรื อได้ ทราบข่าวมาเป็ นครังหลังสุดก็ดีเมือบุคคลตามวรรค
หนึงร้ องขอ ศาลจะตังผู้จดั การทรัพย์สนิ ของผู้ไม่อยูข่ นก็
ึ ได้
มาตรา 49 ในกรณีทีผู้ไม่อยูไ่ ด้ ตงตั
ั วแทนผู้รับมอบอํานาจทัวไปไว้ และสัญญาตัวแทนระงับสินไป หรื อปรากฏว่า
ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจทัวไปได้ จดั การทรัพย์สนิ นันในลักษณะทีอาจเสียหายแก่บคุ คลดังกล่าว ให้ นํามาตรา 48 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 50 เมือผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการร้ องขอ ศาลจะสังให้ ตวั แทนผู้รับมอบอํานาจทัวไปจัดทําบัญชี
ทรัพย์สนิ ของผู้ไม่อยูข่ นตามที
ึ
ศาลจะมีคาํ สังก็ได้
มาตรา 51 ภายใต้ บงั คับมาตรา 802 ถ้ าตัวแทนผู้รับมอบอํานาจทัวไปเห็นเป็ นการจําเป็ นจะต้ องทําการอันใด
อันหนึงเกินขอบอํานาจทีได้ รับไว้ ต้องขออนุญาตต่อศาล และเมือศาลสังอนุญาตแล้ วจึงจะกระทําการนันได้
มาตรา 52 ผู้จดั การทรัพย์สนิ ทีศาลได้ ตงขึ
ั น ต้ องทําบัญชีทรัพย์สนิ ของผู้ไม่อยูใ่ ห้ เสร็ จภายในสามเดือนนับแต่วนั
ทราบคําสังตังของศาล แต่ผ้ จู ดั การทรัพย์สนิ จะร้ องขอต่อศาลให้ ขยายเวลาก็ได้
มาตรา 53 บัญชีทรัพย์สนิ ตามมาตรา 50 และมาตรา 52 ต้ องมีพยานลงลายมือชือรับรองความถูกต้ องอย่างน้ อย
สองคน พยานสองคนนันต้ องเป็ นคูส่ มรสหรื อญาติของผู้ไม่อยูซ่ งบรรลุ
ึ
นิติภาวะแล้ ว แต่ถ้าไม่มคี สู่ มรสหรื อหาญาติไม่ได้
หรื อคูส่ มรสและญาติไม่ยอมเป็ นพยาน จะให้ ผ้ อู ืนซึงบรรลุนิติภาวะแล้ วเป็ นพยานก็ได้
มาตรา 54 ผู้จดั การทรัพย์สนิ มีอํานาจหน้ าทีอย่างเดียวกับตัวแทนผู้รับมอบอํานาจทัวไปตามมาตรา 801 และ
มาตรา 802 ถ้ าผู้จดั การทรัพย์สนิ เห็นเป็ นการจําเป็ นจะต้ องทําการอันใดอันหนึงเกินขอบอํานาจ ต้ องขออนุญาตต่อศาล
และเมือศาลสังอนุญาตแล้ วจึงจะกระทําการนันได้
มาตรา 55 ถ้ าผู้ไม่อยูไ่ ด้ ตงตั
ั วแทนผู้รับมอบอํานาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จดั การทรัพย์สนิ จะเข้ าไปเกียวข้ องกับการ
อันเป็ นอํานาจเฉพาะการนันไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการทีตัวแทนจัดทําอยูน่ นอาจจะเสี
ั
ยหายแก่ผ้ ไู ม่อยูผ่ ้ จู ดั การทรัพย์สนิ จะ
ร้ องขอให้ ศาลถอดถอนตัวแทนนันเสียก็ได้
มาตรา 56 เมือผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการร้ องขอ หรื อเมือศาลเห็นสมควร ศาลอาจสังอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
(1) ให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สนิ หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สนิ ของผู้ไม่อยูต่ ลอดจนการมอบคืนทรัพย์สนิ นัน
(2) ให้ ผ้ จู ดั การทรัพย์สนิ แถลงถึงความเป็ นอยูแ่ ห่งทรัพย์สนิ ของผู้ไม่อยู่
(3) ถอดถอนผู้จดั การทรัพย์สนิ และตังผู้อืนให้ เป็ นผู้จดั การทรัพย์สนิ แทนต่อไป
มาตรา 57 ในคําสังตังผู้จดั การทรัพย์สนิ ศาลจะกําหนดบําเหน็จให้ แก่ผ้ จู ดั การทรัพย์สนิ โดยจ่ายจากทรัพย์สนิ ของ
ผู้ไม่อยูน่ นก็
ั ได้ ถ้ าศาลมิได้ กําหนด ผู้จดั การทรัพย์สนิ จะร้ องขอต่อศาลให้ กําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได้

ถ้ าผู้จดั การทรัพย์สนิ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อพนักงานอัยการร้ องขอหรื อเมือมีกรณีปรากฏแก่ศาลว่า พฤติการณ์
เกียวกับการจัดการทรัพย์สนิ ได้ เปลียนแปลงไป ศาลจะสังกําหนดบําเหน็จ งด ลด เพิม หรื อกลับให้ บําเหน็จแก่ผ้ จู ดั การ
ทรัพย์สนิ อีกก็ได้
มาตรา 58 ความเป็ นผู้จดั การทรัพย์สนิ ย่อมสินสุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ผู้ไม่อยูน่ นกลั
ั บมา
(2) ผู้ไม่อยูน่ นมิ
ั ได้ กลับมาแต่ได้ จดั การทรัพย์สนิ หรื อตังตัวแทนเพือจัดการทรัพย์สนิ ของตนแล้ ว
(3) ผู้ไม่อยูถ่ ึงแก่ความตายหรื อศาลมีคําสังให้ เป็ นคนสาบสูญ
(4) ผู้จดั การทรัพย์สนิ ลาออกหรื อถึงแก่ความตาย
(5) ผู้จดั การทรัพย์สนิ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(6) ผู้จดั การทรัพย์สนิ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(7) ศาลถอดถอนผู้จดั การทรัพย์สนิ
มาตรา 59 ในกรณีทีความเป็ นผู้จดั การทรัพย์สนิ สินสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 58 (4)(5) หรื อ (6) ผู้จดั การ
ทรัพย์สนิ หรื อทายาทของผู้จดั การทรัพย์สนิ ผู้จดั การมรดก ผู้อนุบาล ผู้พิทกั ษ์ เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อผู้มีหน้ าทีดูแล
ทรัพย์สนิ ของผู้จดั การทรัพย์สนิ แล้ วแต่กรณี จะต้ องแถลงให้ ศาลทราบถึงความสินสุดนันโดยไม่ชกั ช้ าเพือศาลจะได้ มีคาํ สัง
เกียวกับผู้จดั การทรัพย์สนิ ต่อไปตามทีเห็นสมควร ในระหว่างเวลาดังกล่าวนัน บุคคลดังกล่าวจะต้ องจัดการตามควรแก่
พฤติการณ์เพือรักษาประโยชน์ของผู้ไม่อยู่ จนกว่าจะได้ สง่ มอบทรัพย์สนิ ของผู้ไม่อยูใ่ ห้ แก่บคุ คลหนึงบุคคลใดตามทีศาลจะ
ได้ มีคําสัง
มาตรา 60 ให้ นําบทบัญญัติวา่ ด้ วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนีมาใช้ บงั คับแก่การจัดการทรัพย์สนิ ของผู้ไม่อยู่
โดยอนุโลม
มาตรา 61 ถ้ าบุคคลใดได้ ไปจากภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยู่ และไม่มีใครรู้แน่วา่ บุคคลนันยังมีชีวติ อยูห่ รื อไม่ตลอด
ระยะเวลาห้ าปี เมือผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการร้ องขอ ศาลจะสังให้ บคุ คลนันเป็ นคนสาบสูญก็ได้
ระยะเวลาตามวรรคหนึงให้ ลดเหลือสองปี
(1) นับแต่วนั ทีการรบหรื อสงครามสินสุดลง ถ้ าบุคคลนันอยูใ่ นการรบหรื อสงคราม และหายไปในการรบหรื อ
สงครามดังกล่าว
(2) นับแต่วนั ทียานพาหนะทีบุคคลนันเดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรื อสูญหายไป
(3) นับแต่วนั ทีเหตุอนั ตรายแก่ชีวิตนอกจากทีระบุไว้ ใน (1) หรื อ (2) ได้ ผา่ นพ้ นไป ถ้ าบุคคลนันตกอยูใ่ นอันตรายเช่น
ว่านัน
มาตรา 62 บุคคลซึงศาลได้ มีคําสังให้ เป็ นคนสาบสูญ ให้ ถือว่าถึงแก่ความตายเมือครบกําหนดระยะเวลาดังทีระบุ
ไว้ ในมาตรา 61
มาตรา 63 เมือบุคคลผู้ถกู ศาลสังให้ เป็ นคนสาบสูญนันเองหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการร้ องขอต่อศาล
และพิสจู น์ได้ วา่ บุคคลผู้ถกู ศาลสังให้ เป็ นคนสาบสูญนันยังคงมีชีวติ อยูก่ ็ดี หรื อว่าตายในเวลาอืนผิดไปจากเวลาดังระบุไว้
ในมาตรา 62 ก็ดี ให้ ศาลสังถอนคําสังให้ เป็ นคนสาบสูญนัน แต่การถอนคําสังนีย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์
แห่งการทังหลายอันได้ ทาํ ไปโดยสุจริ ตในระหว่างเวลาตังแต่ศาลมีคําสังให้ เป็ นคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนคําสังนัน
บุคคลผู้ได้ ทรัพย์สนิ มาเนืองแต่การทีศาลสังให้ บคุ คลใดเป็ นคนสาบสูญแต่ต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะศาลสังถอน
คําสังให้ บคุ คลนันเป็ นคนสาบสูญให้ นําบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยลาภมิควรได้ แห่งประมวลกฎหมายนีมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

มาตรา 64 คําสังศาลให้ เป็ นคนสาบสูญหรื อคําสังถอนคําสังให้ เป็ นคนสาบสูญ ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 2
นิติบุคคล
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บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 65 นิติบคุ คลจะมีขนได้
ึ ก็แต่ด้วยอาศัยอํานาจแห่งประมวลกฎหมายนีหรื อกฎหมายอืน
มาตรา 66 นิติบคุ คลย่อมมีสทิ ธิและหน้ าทีตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนีหรื อกฎหมายอืน ภายในขอบ
แห่งอํานาจหน้ าทีหรื อวัตถุประสงค์ดงั ได้ บญ
ั ญัติหรื อกําหนดไว้ ในกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อตราสารจัดตัง
มาตรา 67 ภายใต้ บงั คับมาตรา 66 นิติบคุ คลย่อมมีสทิ ธิและหน้ าทีเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้ นแต่สทิ ธิและ
หน้ าทีซึงโดยสภาพจะพึงมีพงึ เป็ นได้ เฉพาะแก่บคุ คลธรรมดาเท่านัน
มาตรา 68 ภูมิลาํ เนาของนิติบคุ คลได้ แก่ถินอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่หรื อถินอันเป็ นทีตังทีทําการ หรื อถินทีได้
เลือกเอาเป็ นภูมิลาํ เนาเฉพาะการตามข้ อบังคับหรื อตราสารจัดตัง
มาตรา 69 ในกรณีทีนิติบคุ คลมีทีตังทําการหลายแห่งหรื อมีสาํ นักงานสาขา ให้ ถือว่าถินอันเป็ นทีตังของทีทําการ
หรื อของสํานักงานสาขาเป็ นภูมิลาํ เนาในส่วนกิจการอันได้ กระทํา ณ ทีนันด้ วย
มาตรา 70 นิติบคุ คลต้ องมีผ้ แู ทนคนหนึงหรื อหลายคน ทังนีตามทีกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อตราสารจัดตังจะได้
กําหนดไว้
ความประสงค์ของนิติบคุ คลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบคุ คล
มาตรา 71 ในกรณีทีนิติบคุ คลมีผ้ แู ทนหลายคน การดําเนินกิจการของนิติบคุ คลให้ เป็ นไปตามเสียงข้ างมากของ
ผู้แทนของนิติบคุ คลนัน เว้ นแต่จะได้ มีข้อกําหนดไว้ เป็ นประการอืนในกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อตราสารจัดตัง
มาตรา 72 การเปลียนตัวผู้แทนของนิติบคุ คล หรื อการจํากัดหรื อแก้ ไข เปลียนแปลงอํานาจของผู้แทนของนิติบคุ คล
ให้ มีผลต่อเมือได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับหรื อตราสารจัดตังแล้ ว แต่จะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอกผู้กระทํา
การโดยสุจริ ตมิได้
มาตรา 73 ถ้ ามีตําแหน่งว่างลงในจํานวนผู้แทนของนิติบคุ คลและมีเหตุอนั ควรเชือว่าการปล่อยตําแหน่งว่างไว้
น่าจะเกิดความเสียหายขึนได้ เมือผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการร้ องขอศาลจะแต่งตังผู้แทนชัวคราวขึนก็ได้
มาตรา 74 ถ้ าประโยชน์ได้ เสียของนิติบคุ คลขัดกับประโยชน์ได้ เสียของผู้แทนของนิติบคุ คลในการอันใด ผู้แทนของ
นิติบคุ คลนันจะเป็ นผู้แทนในการอันนันไม่ได้
มาตรา 75 ถ้ ากรณีตามมาตรา 74 เป็ นเหตุให้ ไม่มีผ้ แู ทนของนิติบคุ คลเหลืออยู่ หรื อผู้แทนของนิติบคุ คลทีเหลืออยูม่ ี
จํานวนไม่พอจะเป็ นองค์ประชุม หรื อไม่พอจะกระทําการอันนันได้ หากกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อตราสารจัดตังของนิติบคุ คล
นัน มิได้ มีข้อกําหนดในเรื องนีไว้ เป็ นอย่างอืนให้ นําความในมาตรา 73 มาใช้ บงั คับเพือตังผู้แทนเฉพาะการโดยอนุโลม
มาตรา 76 ถ้ าการกระทําตามหน้ าทีของผู้แทนของนิติบคุ คลหรื อผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบคุ คล เป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายแก่บคุ คลอืนนิติบคุ คลนันต้ องรับผิดชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความเสียหายนัน แต่ไม่สญ
ู เสียสิทธิทีจะไล่
เบียเอาแก่ผ้ กู ่อความเสียหาย

ถ้ าความเสียหายแก่บคุ คลอืนเกิดจากการกระทําทีไม่อยูใ่ นขอบวัตถุประสงค์หรื ออํานาจหน้ าทีของนิติบคุ คล
บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึงทีได้ เห็นชอบให้ กระทําการนันหรื อได้ เป็ นผู้กระการทําดังกล่าวต้ องร่วมกันรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผ้ ทู ีได้ รับความเสียหายนัน
มาตรา 77 ให้ นําบทบัญญัติวา่ ด้ วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนีมาใช้ บงั คับแก่ความเกียวพันระหว่างนิติบคุ คล
กับผู้แทนของนิติบคุ คล และระหว่างนิติบคุ คล หรื อผู้แทนของนิตบิ คุ คลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม
ส่ วนที" 2
สมาคม
มาตรา 78 การก่อตังสมาคมเพือกระทําการใด ๆ อันมีลกั ษณะต่อเนืองร่วมกันและมิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรื อ
รายได้ มาแบ่งปั นกัน ต้ องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี
มาตรา 79 ข้ อบังคับของสมาคมอย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี
(1) ชือสมาคม
(2) วัตถุประสงค์ของสมาคม
(3) ทีตังสํานักงานใหญ่ และทีตังสํานักงานสาขาทังปวง
(4) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราค่าบํารุง
(6) ข้ อกําหนดเกียวกับคณะกรรมการของสมาคม ได้ แก่ จํานวนกรรมการ การตังกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการ การพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(7) ข้ อกําหนดเกียวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพย์สนิ ของสมาคม
(8) ข้ อกําหนดเกียวกับการประชุมใหญ่
มาตรา 80 สมาคมต้ องใช้ ชือซึงมีคาํ ว่า "สมาคม" ประกอบกับชือของสมาคม
มาตรา 81 การขอจดทะเบียนสมาคมนัน ให้ ผ้ จู ะเป็ นสมาชิกของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ร่วมกันยืนคํา
ขอเป็ นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้ องทีทีสํานักงานใหญ่ของสมาคมจะตังขึน พร้ อมกับแนบข้ อบังคับของสมาคม รายชือ
ทีอยู่ และอาชีพของผู้จะเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน และรายชือ ทีอยูแ่ ละอาชีพของผู้จะเป็ นกรรมการของสมาคมมากับ
คําขอด้ วย
มาตรา 82 เมือนายทะเบียนได้ รับคําขอจดทะเบียนพร้ อมทังข้ อบังคับแล้ วเห็นว่าคําขอนันถูกต้ องตามมาตรา 81
และข้ อบังคับถูกต้ องตามมาตรา 79 และวัตถุประสงค์ของสมาคมไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรื อไม่เป็ นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรื อความมันคงของรัฐ และรายการซึงจดแจ้ งในคําขอหรื อข้ อบังคับ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม และผู้จะเป็ นกรรมการของสมาคมนันมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมให้ นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้ แก่
สมาคมนัน และประกาศการจัดตังสมาคมในราชกิจจานุเบกษา
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าคําขอหรื อข้ อบังคับไม่ถกู ต้ องตามมาตรา 81 หรื อมาตรา 79 หรื อรายการซึงจดแจ้ งในคําขอ
หรื อข้ อบังคับไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม หรื อผู้จะเป็ นกรรมการของสมาคมมีฐานะหรื อความประพฤติไม่
เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมให้ มีคําสังให้ ผ้ ยู ืนคําของจดทะเบียนแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงให้
ถูกต้ อง เมือแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงถูกต้ องแล้ ว ให้ รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้ แก่สมาคมนัน

ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เนืองจากวัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรื ออาจเป็ นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรื อความมันคงของรัฐ หรื อผู้ยืนคําขอจดทะเบียนไม่
แก้ ไขหรื อเปลียนแปลงให้ ถกู ต้ องภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีทราบคําสังของนายทะเบียน ให้ นายทะเบียนมีคาํ สังไม่รับจด
ทะเบียนและแจ้ งคําสังพร้ อมด้ วยเหตุผลทีไม่รับจดทะเบียนไปยังผู้ยืนคําขอจดทะเบียนโดยมิชกั ช้ า
ผู้ยืนคําขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอทุ ธรณ์คําสังไม่รับจดทะเบียนนันต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย โดยทําเป็ น
หนังสือยืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งคําสังไม่รับการจดทะเบียน
ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้ งคําวินจิ ฉัยให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันทีนายทะเบียนได้ รับหนังสืออุทธรณ์ คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้ เป็ นทีสุด
มาตรา 83 สมาคมทีได้ จดทะเบียนแล้ วเป็ นนิติบคุ คล
มาตรา 84 การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของสมาคมจะกระทําได้ ก็แต่โดยมติของทีประชุมใหญ่ และสมาคมต้ องนํา
ข้ อบังคับทีได้ แก้ ไขเพิมเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้ องทีทีสํานักงานใหญ่ของสมาคมตังอยูภ่ ายในสิบสีวันนับ
แต่วนั ทีได้ ลงมติและให้ นาํ ความในมาตรา 82 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม เมือนายทะเบียนได้ จดทะเบียนแล้ วให้ มีผลใช้ บงั คับ
ได้
มาตรา 85 การแต่งตังกรรมการของสมาคมขึนใหม่ทงชุ
ั ดหรื อการเปลียนแปลงกรรมการของสมาคม ให้ กระทําตาม
ข้ อบังคับของสมาคมและสมาคมต้ องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้ องทีทีสํานักงานใหญ่ของสมาคมตังอยู่
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีมีการแต่งตังหรื อเปลียนแปลงกรรมการของสมาคม
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการของสมาคมตามวรรคหนึงผู้ใดมีฐานะหรื อความประพฤติไม่เหมาะสมในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกรรมการของสมาคมผู้นนก็
ั ได้ ในกรณีทีนาย
ทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการของสมาคม นายทะเบียนต้ องแจ้ งเหตุผลทีไม่รับจดทะเบียนให้ สมาคมทราบภายในหก
สิบวันนับแต่วนั ทียืนคําขอจดทะเบียน และให้ นําความในมาตรา 82 วรรคสีและวรรคห้ ามาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ในระหว่างทียังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่ถ้าข้ อบังคับของสมาคมมิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
ให้ กรรมการของสมาคมชุดเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการของสมาคมต่อไปจนกว่าจะได้ มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคม
ชุดใหม่
มาตรา 86 คณะกรรมการของสมาคมเป็ นผู้ดาํ เนินกิจการของสมาคมตามกฎหมายและข้ อบังคับ ภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของทีประชุมใหญ่
มาตรา 87 คณะกรรมการของสมาคมเป็ นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก
มาตรา 88 บรรดากิจการทีคณะกรรมการของสมาคมได้ กระทําไป แม้ จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่อง
เกียวกับการตังหรื อคุณสมบัติของกรรมการของสมาคม กิจการนันย่อมมีผลสมบูรณ์
มาตรา 89 สมาชิกของสมาคมมีสทิ ธิทีจะตรวจตรากิจการและทรัพย์สนิ ของสมาคมในระหว่างเวลาทําการของ
สมาคมได้
มาตรา 90 สมาชิกของสมาคมต้ องชําระค่าบํารุงเต็มจํานวนในวันทีสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกหรื อในวันเริมต้ นของ
ระยะเวลาชําระค่าบํารุงแล้ วแต่กรณี เว้ นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 91 สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเมือใด ก็ได้ เว้ นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกําหนดไว้ เป็ น
อย่างอืน
มาตรา 92 สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบในหนีของสมาคมไม่เกินจํานวนค่าบํารุงทีสมาชิกนันค้ างชําระอยู่

มาตรา 93 คณะกรรมการของสมาคมต้ องจัดให้ มกี ารประชุมใหญ่สามัญอย่างน้ อยปี ละครัง
มาตรา 94 คณะกรรมการของสมาคมจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเมือใดก็สดุ แต่จะเห็นสมควร
สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในห้ าของจํานวนสมาชิกทังหมดหรื อสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงร้ อยคนหรื อ
สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับจะทําหนังสือร้ องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้ ประชุมใหญ่วิสามัญ
ก็ได้ ในหนังสือนัน ต้ องระบุวา่ ประสงค์ให้ เรี ยกประชุมเพือการใด
เมือคณะกรรมการของสมาคมได้ รับหนังสือร้ องขอให้ เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคสอง ให้ คณะกรรมการของ
สมาคมเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญโดยจัดให้ มีการประชุมขึนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้ รับคําร้ องขอ
ถ้ าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรี ยกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม สมาชิกทีเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม
หรื อสมาชิกอืนรวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนสมาชิกทีกําหนดตามวรรคสองจะเรียกประชุมเองก็ได้
มาตรา 95 ในการเรี ยกประชุมใหญ่ คณะกรรมการของสมาคมต้ องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึงมีชือ
ในทะเบียนของสมาคมก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหรื อลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้ อยสองคราวในหนังสือพิมพ์ที
แพร่หลายในท้ องทีฉบับหนึงก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก็ได้
การเรี ยกประชุมใหญ่ต้องระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมและจัดส่งรายละเอียดและเอกสารที
เกียวข้ องตามควรไปพร้ อมกันด้ วย สําหรับการเรียกประชุมใหญ่โดยการพิมพ์โฆษณา รายละเอียดและเอกสารดังกล่าว
ต้ องจัดไว้ และพร้ อมทีจะมอบให้ แก่สมาชิกทีร้ องขอ ณ สถานทีทีผู้เรี ยกประชุมกําหนด
มาตรา 96 การประชุมใหญ่ของสมาคมต้ องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกทังหมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกําหนดองค์ประชุมไว้ เป็ นอย่างอืน
ในการประชุมใหญ่ครังใด ถ้ าไม่ได้ องค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ และการประชุมใหญ่นนได้
ั เรียกตามคําร้ องขอของ
สมาชิก ก็ให้ งดการประชุมแต่ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่ทีสมาชิกมิได้ เป็ นผู้ร้องขอ ให้ คณะกรรมการของสมาคมเรี ยกประชุม
ใหญ่อีกครังหนึงโดยจัดให้ มีการประชุมขึนภายในสิบสีวันนับแต่วนั ทีนัดประชุมครังแรก การประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่า
จําต้ องครบองค์ประชุม
มาตรา 97 มติของทีประชุม ให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นประมาณ เว้ นแต่กรณีทีข้ อบังคับของสมาคมกําหนดเสียง
ข้ างมากไว้ เป็ นพิเศษโดยเฉพาะ
สมาชิกคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนได้ อกี
เสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
มาตรา 98 สมาชิกจะมอบอํานาจให้ สมาชิกผู้ใดมาเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ เว้ นแต่
ข้ อบังคับของสมาคมจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 99 ในกรณีทจะมี
ี มติในเรื องใด ถ้ าส่วนได้ เสียของกรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้
เสียของสมาคม กรรมการหรื อสมาชิกของสมาคมผู้นนจะออกเสี
ั
ยงลงคะแนนในเรื องนันไม่ได้
มาตรา 100 ในการประชุมใหญ่ครังใด ถ้ าได้ มีการนัดประชุมหรื อการลงมติโดยไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อฝ่ าฝื นข้ อบังคับ
ของสมาคมหรื อบทบัญญัตใิ นส่วนนีสมาชิก หรื อพนักงานอัยการอาจร้ องขอให้ ศาลสังเพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ครัง
นันได้ แต่ต้องร้ องขอต่อศาลภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมใหญ่ลงมติ
มาตรา 101 สมาคมย่อมเลิกด้ วยเหตุหนึงเหตุใดดังต่อไปนี
(1) เมือมีเหตุตามทีกําหนดในข้ อบังคับ
(2) ถ้ าสมาคมตังขึนไว้ เฉพาะระยะเวลาใด เมือสินระยะเวลานัน

(3) ถ้ าสมาคมตังขึนเพือกระทํากิจการใด เมือกิจการนันสําเร็ จแล้ ว
(4) เมือทีประชุมใหญ่มมี ติให้ เลิก
(5) เมือสมาคมล้ มละลาย
(6) เมือนายทะเบียนถอนชือสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102
(7) เมือศาลสังให้ เลิกตามมาตรา 104
มาตรา 102 ให้ นายทะเบียนมีอํานาจสังถอนชือสมาคมออกจากทะเบียนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) เมือปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรื ออาจเป็ นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรื อความมันคงของรัฐ และนายทะเบียนได้ สงให้
ั แก้ ไข
แล้ วแต่สมาคมไม่ปฏิบตั ติ ามภายในระยะเวลาทีนายทะเบียนกําหนด
(2) เมือปรากฏว่าการดําเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื ออาจเป็ น
ภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรื อความมันคงของรัฐ
(3) เมือสมาคมหยุดดําเนินกิจการติดต่อกันตังแต่สองปี ขึนไป
(4) เมือปรากฏว่าสมาคมให้ หรื อปล่อยให้ บคุ คลอืนซึงมิใช่กรรมการของสมาคมเป็ นผู้ดําเนินกิจการของสมาคม
(5) เมือสมาคมมีสมาชิกเหลือน้ อยกว่าสิบคนมาเป็ นเวลาติดต่อกันกว่าสองปี
มาตรา 103 เมือนายทะเบียนมีคําสังให้ ถอนชือสมาคมใดออกจากทะเบียนตามมาตรา 102 แล้ ว ให้ นายทะเบียน
แจ้ งคําสังพร้ อมด้ วยเหตุผลไปยังสมาคมนันโดยมิชกั ช้ า และประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา
กรรมการคนหนึงคนใดหรือสมาชิกของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน มีสทิ ธิอทุ ธรณ์คําสังของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึงต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้ โดยทําเป็ นหนังสือยืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที
ได้ รับแจ้ งคําสัง และให้ นาํ ความในมาตรา 82 วรรคห้ า มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 104 เมือมีกรณีตามมาตรา 102 ผู้มีสว่ นได้ เสียอาจร้ องขอให้ นายทะเบียนถอนชือสมาคมออกจากทะเบียน
ได้ ถ้ านายทะเบียนไม่ปฏิบตั ิตามคําร้ องขอโดยไม่แจ้ งเหตุผลให้ ผ้ รู ้ องขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรื อนายทะเบียนได้
แจ้ งเหตุผลให้ ทราบแล้ วแต่ผ้ รู ้ องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว ผู้ร้องขอนันจะร้ องขอต่อศาลให้ สงเลิ
ั กสมาคมนันเสียก็ได้
มาตรา 105 เมือสมาคมมีเหตุต้องเลิกตามมาตรา 101(1)(2)(3) หรื อ (4) ให้ คณะกรรมการของสมาคมทีอยูใ่ น
ตําแหน่งขณะมีการเลิกสมาคมแจ้ งการเลิกสมาคมต่อนายทะเบียนภายในสิบสีวันนับแต่วนั ทีมีการเลิกสมาคม
ในกรณีทีศาลมีคําพิพากษาหรื อคําสังถึงทีสุดให้ สมาคมล้ มละลายตามมาตรา 101 (5) หรื อมีคําสังถึงทีสุดให้ เลิก
สมาคมตามมาตรา 104 ให้ ศาลแจ้ งคําพิพากษาหรื อคําสังดังกล่าวให้ นายทะเบียนทราบด้ วยให้ นายทะเบียนประกาศการ
เลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 106 ในกรณีทีมีการเลิกสมาคม ให้ มีการชําระบัญชีสมาคมและให้ นาํ บทบัญญัตใิ นบรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่า
ด้ วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด และบริ ษัทจํากัด มาใช้ บงั คับแก่การชําระบัญชีสมาคมโดย
อนุโลม
มาตรา 107 เมือได้ ชําระบัญชีแล้ ว ถ้ ามีทรัพย์สนิ เหลืออยูเ่ ท่าใดจะแบ่งให้ แก่สมาชิกของสมาคมนันไม่ได้ ทรัพย์สนิ
ทีเหลือนันจะต้ องโอนให้ แก่สมาคมหรื อมูลนิธิ หรื อนิติบคุ คลทีมีวตั ถุประสงค์เกียวกับการสาธารณกุศลตามทีได้ ระบุชือไว้
ในข้ อบังคับของสมาคม หรื อถ้ าข้ อบังคับไม่ได้ ระบุชือไว้ ก็ให้ เป็ นไปตามมติของทีประชุมใหญ่ แต่ถ้าข้ อบังคับของสมาคม
หรื อทีประชุมใหญ่มิได้ ระบุผ้ รู ับโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ หรื อระบุไว้ แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ ทรัพย์สนิ ทีเหลืออยูน่ นตกเป็
ั
น
ของแผ่นดิน

มาตรา 108 ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเกียวกับสมาคมทีนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ หรือจะขอให้ นายทะเบียน
คัดสําเนาเอกสารดังกล่าว พร้ อมด้ วยคํารับรองว่าถูกต้ อง ให้ ยืนคําขอต่อนายทะเบียน และเมือได้ เสียค่าธรรมเนียมตามที
กําหนดในกฎกระทรวงแล้ วให้ นายทะเบียนปฏิบตั ิตามคําขอนัน
มาตรา 109 ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัตใิ นส่วนนี และให้ มีอํานาจแต่งตังนาย
ทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเกียวกับ
(1) การยืนคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน
(2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสําเนาเอกสาร และค่าธรรมเนียมการขอให้ นาย
ทะเบียนดําเนินการใด ๆ เกียวกับสมาคม รวมทังการยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(3) การดําเนินกิจการของสมาคมและการทะเบียนสมาคม
(4) การอืนใดเพือปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นส่วนนี
กฎกระทรวงนัน เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
ส่ วนที" 3
มูลนิธิ
มาตรา 110 มูลนิธิได้ แก่ทรัพย์สนิ ทีจัดสรรไว้ โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค์เพือการกุศลสาธารณะ การศาสนา
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีการศึกษา หรื อเพือสาธารณะประโยชน์อย่างอืน โดยมิได้ มงุ่ หาผลประโยชน์มาแบ่งปั นกัน
และได้ จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี
การจัดการทรัพย์สนิ ของมูลนิธิ ต้ องมิใช่เป็ นการหาผลประโยชน์เพือบุคคลใดนอกจากเพือดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินนเอง
ั
มาตรา 111 มูลนิธิต้องมีข้อบังคับ และต้ องมีคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบด้ วยบุคคลอย่างน้ อยสามคน เป็ นผู้
ดําเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้ อบังคับของมูลนิธิ
มาตรา 112 ข้ อบังคับของมูลนิธิอย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี
(1) ชือมูลนิธิ
(2) วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
(3) ทีตังสํานักงานใหญ่และทีตังสํานักงานสาขาทังปวง
(4) ทรัพย์สนิ ของมูลนิธิขณะจัดตัง
(5) ข้ อกําหนดเกียวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ได้ แก่ จํานวนกรรมการ การตังกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการ การพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(6) ข้ อกําหนดเกียวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพย์สนิ และบัญชีของมูลนิธิ
มาตรา 113 มูลนิธิต้องใช้ ชือซึงมีคาํ ว่า "มูลนิธิ" ประกอบกับชือของมูลนิธิ
มาตรา 114 การขอจดทะเบียนมูลนิธินนั ให้ ผ้ ขู อจัดตังมูลนิธิยืนคําขอเป็ นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้ องทีที
สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิจะตังขึนในคําขออย่างน้ อยต้ องระบุเจ้ าของทรัพย์สนิ และรายการทรัพย์สนิ ทีจะจัดสรรสําหรับ
มูลนิธิ รายชือ ทีอยูแ่ ละอาชีพของผู้จะเป็ นกรรมการของมูลนิธิทกุ คนพร้ อมกับแนบข้ อบังคับของมูลนิธิมากับคําขอด้ วย

มาตรา 115 เมือนายทะเบียนได้ รับคําขอแล้ วเห็นว่า คําขอนันถูกต้ องตามมาตรา 114 และข้ อบังคับถูกต้ องตาม
มาตรา 112 และวัตถุประสงค์เป็ นไปตามมาตรา 110 และไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อไม่เป็ น
ภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรื อความมันคงของรัฐ และรายการซึงจดแจ้ งในคําขอหรือข้ อบังคับสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และผู้จะเป็ นกรรมการของมูลนิธินนมี
ั ฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ให้ นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้ แก่มลู นิธินนั และ
ประกาศการจัดตังมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าคําขอหรื อข้ อบังคับไม่ถกู ต้ องตามมาตรา 114 หรื อมาตรา 112 หรื อรายการซึงจดแจ้ งในคํา
ขอหรื อข้ อบังคับไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรื อผู้จะเป็ นกรรมการของมูลนิธิมฐี านะหรือความประพฤติไม่
เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ให้ มคี ําสังให้ ผ้ ขู อจดทะเบียนแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงให้ ถกู ต้ องเมือ
แก้ ไขหรื อเปลียนแปลงถูกต้ องแล้ ว ให้ รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้ แก่มลู นิธินนั
ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เนืองจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิไม่เป็ นไปตามมาตรา 110 หรื อขัด
ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื ออาจจะเป็ นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรื อความมันคงของ
รัฐ หรื อผู้ขอจดทะเบียนไม่แก้ ไขหรื อเปลียนแปลงให้ ถกู ต้ องภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีทราบคําสังของนายทะเบียนให้
นายทะเบียนมีคาํ สังไม่รับจดทะเบียน และแจ้ งคําสังพร้ อมด้ วยเหตุผลทีไม่รับจดทะเบียนให้ ผ้ ขู อจดทะเบียนทราบโดยมิ
ชักช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอทุ ธรณ์คําสังไม่รับจดทะเบียนนันต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย โดยทําเป็ นหนังสือ
ยืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งคําสังไม่รับจดทะเบียน
ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้ งคําวินจิ ฉัยให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันทีนายทะเบียนได้ รับหนังสืออุทธรณ์ คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้ เป็ นทีสุด
มาตรา 116 ก่อนทีนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ ผู้ขอจัดตังมูลนิธิมีสทิ ธิขอถอนการจัดตังมูลนิธิได้ โดยทําเป็ น
หนังสือยืนต่อนายทะเบียนสิทธิทจะขอถอนการจั
ี
ดตังมูลนิธินีไม่ตกทอดไปยังทายาท
ในกรณีทีมีผ้ ขู อจัดตังมูลนิธิหลายคน ถ้ าผู้ขอจัดตังมูลนิธิคนหนึงคนใดใช้ สทิ ธิถอนการจัดตังมูลนิธิ ให้ คาํ ขอจัดตัง
มูลนิธินนเป็
ั นอันระงับไป
มาตรา 117 ในกรณีทีผู้ขอจัดตังมูลนิธิถงึ แก่ความตายก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ ถ้ าผู้ตายมิได้ ทํา
พินยั กรรมยกเลิกการจัดตังมูลนิธิทีขอจัดตังไว้ ให้ คําขอจัดตังมูลนิธิทีผู้ตายได้ ยืนไว้ ตอ่ นายทะเบียนยังคงใช้ ได้ ตอ่ ไป และให้
ทายาทหรื อผู้จดั การมรดกหรื อผู้ซงผู
ึ ้ ตายมอบหมาย ดําเนินการในฐานะเป็ นผู้ขอจัดตังมูลนิธิตอ่ ไป ถ้ าบุคคลดังกล่าวไม่
ดําเนินการภายในหนึงร้ อยยีสิบวันนับแต่วนั ทีผู้ขอจัดตังมูลนิธิถึงแก่ความตาย บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการจะ
ดําเนินการในฐานะเป็ นผู้ขอจัดตังมูลนิธินนต่
ั อไปก็ได้
ในกรณีทีไม่สามารถจัดตังมูลนิธิขนได้
ึ ตามวัตถุประสงค์ทีผู้ตายกําหนดไว้ ถ้ าหากไม่มีพินยั กรรมของผู้ตายสังการใน
เรื องนีไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ นําความในมาตรา 1679 วรรคสอง มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมถ้ าไม่สามารถดําเนินการตามมาตรา
1679 วรรคสอง หรื อมูลนิธิจดั ตังขึนไม่ได้ ตามมาตรา 115 ให้ ทรัพย์สนิ ทีจัดสรรไว้ ตกเป็ นมรดกของผู้ตาย
มาตรา 118 ในกรณีทีมีข้อกําหนดพินยั กรรมให้ ก่อตังมูลนิธิตามมาตรา 1676 ให้ บคุ คลซึงมีหน้ าทีทีจะต้ องจัดตัง
มูลนิธิตามมาตรา 1677 วรรคหนึง ดําเนินการตามมาตรา 114 และตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี

ถ้ าบุคคลซึงมีหน้ าทีทีจะต้ องจัดตังมูลนิธิตามวรรคหนึง มิได้ ขอจดทะเบียนก่อตังมูลนิธิภายในหนึงร้ อยยีสิบวันนับ
แต่วนั ทีบุคคลดังกล่าวได้ ร้ ูหรื อควรรู้ข้อกําหนดพินยั กรรมให้ ก่อตังมูลนิธิ บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดหรื อพนักงาน
อัยการจะเป็ นผู้ขอจดทะเบียนมูลนิธิก็ได้
ถ้ าผู้ยืนคําขอจดทะเบียนมูลนิธิไม่ดําเนินการแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงให้ ถกู ต้ องตามคําสังของนายทะเบียนตาม
มาตรา 115 จนเป็ นเหตุให้ นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนมูลนิธิเพราะเหตุดงั กล่าว บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดหรื อ
พนักงานอัยการจะเป็ นผู้ขอจดทะเบียนมูลนิธินนอี
ั กก็ได้
ผู้ยืนคําขอจดทะเบียนก่อตังมูลนิธิตามมาตรานี จะขอถอนการก่อตังมูลนิธิตามมาตรา 116 ไม่ได้
ในกรณีทีมีผ้ คู ดั ค้ านต่อนายทะเบียนว่าพินยั กรรมนันมิได้ กําหนดให้ ก่อตังเป็ นมูลนิธิ ให้ นายทะเบียนแจ้ งให้ ผ้ ู
คัดค้ านไปร้ องต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากนายทะเบียน และให้ นายทะเบียนรอการพิจารณาการจด
ทะเบียนไว้ ก่อน เพือดําเนินการตามคําพิพากษาหรื อคําสังของศาล ถ้ าผู้คดั ค้ านไม่ยืนคําร้ องต่อศาลภายในเวลาที
กําหนดให้ นายทะเบียนพิจารณาการจดทะเบียนมูลนิธินนต่
ั อไป
มาตรา 119 ในกรณีทีมีข้อกําหนดพินยั กรรมให้ จดั ตังมูลนิธิถ้าพินยั กรรมทีทําไว้ มิได้ มีข้อกําหนดเกียวกับรายการ
ตามมาตรา 112 (1)
(3) (5) หรื อ (6) ให้ ผ้ ยู ืนคําขอตามมาตรา 118 กําหนดรายการดังกล่าวได้ ถ้ าผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดคัดค้ าน ให้
นายทะเบียนมีคาํ สังตามทีเห็นสมควร แล้ วแจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอและผู้คดั ค้ านทราบพร้ อมทังแจ้ งด้ วยว่าหากผู้ยืนคําขอหรื อผู้
คัดค้ านไม่พอใจในคําสังดังกล่าว ก็ให้ ไปร้ องคัดค้ านต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากนายทะเบียน และ
ให้ นายทะเบียนรอการพิจารณาจดทะเบียนไว้ ก่อนเพือดําเนินการตามคําพิพากษาหรื อคําสังของศาล แต่ถ้าไม่มีการร้ อง
คัดค้ านต่อศาลภายในเวลาทีกําหนด ให้ นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนมูลนิธิตามทีได้ มีคาํ สังไว้ นนต่
ั อไป
มาตรา 120 ในกรณีทีมีบคุ คลหลายรายยืนคําขอจดทะเบียนมูลนิธิตามพินยั กรรมของเจ้ ามรดกรายเดียวกัน ถ้ าคํา
ขอนันมีข้อขัดแย้ งกัน ให้ นายทะเบียนเรี ยกผู้ยืนคําขอมาตกลงกัน และถ้ าผู้ยืนคําขอไม่มาตกลงกันหรื อตกลงกันไม่ได้
ภายในระยะเวลาทีนายทะเบียนกําหนด ให้ นายทะเบียนมีคําสังตามทีเห็นสมควร และให้ นาํ ความในมาตรา 119 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 121 เมือได้ จดทะเบียนมูลนิธิแล้ ว ถ้ าผู้ขอจัดตังมูลนิธิมีชีวิตอยู่ ให้ ทรัพย์สนิ ทีจัดสรรไว้ เพือการนันตกเป็ น
ของมูลนิธิตงแต่
ั วนั ทีนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิเป็ นต้ นไป
ในกรณีทีผู้ขอจัดตังมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ เมือได้ จดทะเบียนมูลนิธิแล้ ว ให้
ทรัพย์สนิ ทีจัดสรรไว้ เพือการนันตกเป็ นของมูลนิธิตงแต่
ั เวลาทีผู้ขอจัดตังมูลนิธินนถึ
ั งแก่ความตาย
มาตรา 122 มูลนิธิทีได้ จดทะเบียนแล้ วเป็ นนิติบคุ คล
มาตรา 123 คณะกรรมการของมูลนิธิเป็ นผู้แทนของมูลนิธิในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก
มาตรา 124 บรรดากิจการทีคณะกรรมการของมูลนิธิได้ กระทําไปแม้ จะปรากฎในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกียวกับ
การแต่งตังหรื อคุณสมบัติของกรรมการของมูลนิธิ กิจการนันย่อมมีผลสมบูรณ์
มาตรา 125 การแต่งตังกรรมการของมูลนิธิขนใหม่
ึ
ทงชุ
ั ดหรื อการเปลียนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ให้ กระทําตาม
ข้ อบังคับของมูลนิธิ และมูลนิธิต้องนําไปจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีมีการแต่งตังหรื อเปลียนแปลงกรรมการ
ของมูลนิธิ

ถ้ านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการของมูลนิธิตามวรรคหนึงผู้ใดมีฐานะหรื อความประพฤติไม่เหมาะสมในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิผ้ นู นก็
ั ได้ ในกรณีทีนาย
ทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิ นายทะเบียนต้ องแจ้ งเหตุผลทีไม่รับจดทะเบียนให้ มลู นิธิทราบภายในหกสิบ
วันนับแต่วนั ทียืนคําขอจดทะเบียน และให้ นําความในมาตรา 115 วรรคสีและวรรคห้ ามาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณีทีกรรมการของมูลนิธิพ้นจากตําแหน่งและไม่มีกรรมการของมูลนิธิเหลืออยู่ หรื อกรรมการของมูลนิธิที
เหลืออยูไ่ ม่สามารถดําเนินการตามหน้ าทีได้ ถ้ าข้ อบังคับของมูลนิธิมิได้ กําหนดการปฏิบตั ิหน้ าทีไว้ เป็ นอย่างอืน ให้
กรรมการของมูลนิธิทีพ้ นจากตําแหน่งปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการของมูลนิธิตอ่ ไปจนกว่านายทะเบียนจะได้ แจ้ งการรับจด
ทะเบียนกรรมการของมูลนิธิทีตังใหม่
กรรมการของมูลนิธิทีพ้ นจากตําแหน่งเพราะถูกถอดถอนโดยคําสังศาลตามมาตรา 129 จะปฏิบตั ิหน้ าทีตามวรรค
สามไม่ได้
มาตรา 126 ภายใต้ บงั คับมาตรา 127 ให้ คณะกรรมการของมูลนิธิเป็ นผู้มีอาํ นาจแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของมูลนิธิ
แต่ถ้าข้ อบังคับของมูลนิธิได้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ ไขเพิมเติมไว้ การแก้ ไขเพิมเติมต้ องเป็ นไปตามทีข้ อบังคับ
กําหนด และให้ มลู นิธินําข้ อบังคับทีแก้ ไขเพิมเติมนันไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที
คณะกรรมการของมูลนิธิได้ แก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของมูลนิธิและให้ นําความในมาตรา 115 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 127 การแก้ ไขเพิมเติมรายการในข้ อบังคับของมูลนิธิตามมาตรา 112 (2) จะกระทําได้ แต่เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี
(1) เพือให้ สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรื อ
(2) พฤติการณ์เปลียนแปลงไปเป็ นเหตุให้ วตั ถุประสงค์ของมูลนิธินนมี
ั ประโยชน์น้อย หรื อไม่อาจดําเนินการให้ สม
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินนได้
ั และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทีแก้ ไขเพิมเติมนันใกล้ ชิดกับวัตถุประสงค์เดิมของ
มูลนิธิ
มาตรา 128 ให้ นายทะเบียนมีอํานาจตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของมูลนิธิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อบังคับของมูลนิธิ เพือการนีให้ นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที ซึงนายทะเบียนมอบหมายเป็ นหนังสือ
มีอํานาจ
(1) มีคําสังเป็ นหนังสือให้ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรื อตัวแทนของมูลนิธิ ชีแจงแสดงข้ อเท็จจริ งเกียวกับกิจการ
ของมูลนิธิ หรื อเรี ยกบุคคลดังกล่าวมาสอบถาม หรื อให้ สง่ หรื อแสดงสมุดบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิเพือ
ตรวจสอบ
(2) เข้ าไปในสํานักงานของมูลนิธิในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนึ และพระอาทิตย์ตกเพือตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ
ในการปฏิบตั ิการตามวรรคหนึง ถ้ าเป็ นนายทะเบียนให้ แสดงบัตรประจําตัวและถ้ าเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าทีซึงได้ รับ
มอบหมาย ให้ แสดงบัตรประจําตัวและหนังสือมอบหมายของนายทะเบียนต่อผู้ทีเกียวข้ อง
มาตรา 129 ในกรณีทีกรรมการของมูลนิธิผ้ ใู ดดําเนินกิจการของมูลนิธิผิดพลาดเสือมเสียต่อมูลนิธิ หรื อดําเนิน
กิจการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้ อบังคับของมูลนิธิ หรื อกลายเป็ นผู้มฐี านะหรื อความประพฤติไม่เหมาะสมในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นายทะเบียน พนักงานอัยการหรื อผู้มสี ว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดอาจร้ องขอต่อศาลให้ มีคาํ สัง
ถอดถอนกรรมการของมูลนิธิผ้ นู นได้
ั

ในกรณีทีการกระทําตามวรรคหนึงเป็ นการกระทําของคณะกรรมการของมูลนิธิ หรื อปรากฏว่าคณะกรรมการของ
มูลนิธิไม่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโดยไม่มเี หตุอนั สมควร นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
คนหนึงคนใดอาจร้ องขอต่อศาลให้ มีคําสังถอดถอนกรรมการของมูลนิธิทงคณะได้
ั
ในกรณีทีศาลมีคําสังถอดถอนกรรมการ
ของมูลนิธิหรื อคณะกรรมการของมูลนิธิตามวรรคหนึงหรื อวรรคสอง ศาลจะแต่งตังบุคคลอืนเป็ นกรรมการของมูลนิธิ หรื อ
คณะกรรมการของมูลนิธิแทนกรรมการของมูลนิธิ หรื อคณะกรรมการของมูลนิธิทีศาลถอดถอนก็ได้ เมือศาลมีคาํ สังแต่งตัง
บุคคลใดเป็ นกรรมการของมูลนิธิแล้ ว ให้ นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนไปตามนัน
มาตรา 130 มูลนิธิยอ่ มเลิกด้ วยเหตุหนึงเหตุใด ดังต่อไปนี
(1) เมือมีเหตุตามทีกําหนดในข้ อบังคับ
(2) ถ้ ามูลนิธิตงขึ
ั นไว้ เฉพาะระยะเวลาใด เมือสินระยะเวลานัน
(3) ถ้ ามูลนิธิตงขึ
ั นเพือวัตถุประสงค์อย่างใด และได้ ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์สาํ เร็จบริ บรู ณ์แล้ ว หรื อ
วัตถุประสงค์นนกลายเป็
ั
นพ้ นวิสยั
(4) เมือมูลนิธินนล้
ั มละลาย
(5) เมือศาลมีคาํ สังให้ เลิกมูลนิธิตามมาตรา 131
มาตรา 131 นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดอาจร้ องขอต่อศาลให้ มีคาํ สังให้ เลิก
มูลนิธิได้ ในกรณีหนึงกรณีใดดังต่อไปนี
(1) เมือปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขดั ต่อกฎหมาย
(2) เมือปรากฏว่ามูลนิธิกระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื ออาจเป็ นภยันตรายต่อความ
สงบสุขของประชาชนหรื อความมันคงของรัฐ
(3) เมือปรากฏว่ามูลนิธิไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อหยุดดําเนินกิจการตังแต่สองปี
ขึนไป
มาตรา 132 เมือมูลนิธิมเี หตุต้องเลิกตามมาตรา 130 (1) (2) หรื อ (3) แล้ ว ให้ คณะกรรมการของมูลนิธิทีอยูใ่ น
ตําแหน่งขณะมีการเลิกมูลนิธิแจ้ งการเลิกมูลนิธิตอ่ นายทะเบียนภายในสิบสีวันนับแต่วนั ทีมีการเลิกมูลนิธิ
ในกรณีทีศาลมีคําพิพากษาหรื อคําสังถึงทีสุดให้ มลู นิธิล้มละลายตามมาตรา 130 (4) หรื อมีคําสังถึงทีสุดให้ เลิก
มูลนิธิตามมาตรา 131 ให้ ศาลแจ้ งคําพิพากษาหรื อคําสังดังกล่าวให้ นายทะเบียนทราบด้ วย
ให้ นายทะเบียนประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 133 ในกรณีทีมีการเลิกมูลนิธิ ให้ มีการชําระบัญชีมลู นิธิและให้ นําบทบัญญัตใิ นบรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่า
ด้ วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด และบริ ษัทจํากัด มาใช้ บงั คับแก่การชําระบัญชีมลู นิธิโดย
อนุโลม ทังนี ให้ ผ้ ชู ําระบัญชีเสนอรายงานการชําระบัญชีตอ่ นายทะเบียน และให้ นายทะเบียนเป็ นผู้อนุมตั ิรายงานนัน
มาตรา 134 เมือได้ ชําระบัญชีแล้ ว ให้ โอนทรัพย์สนิ ของมูลนิธิให้ แก่มลู นิธิหรื อนิติบคุ คลทีมีวตั ถุประสงค์ตามมาตรา
110 ซึงได้ ระบุชือไว้ ในข้ อบังคับของมูลนิธิ ถ้ าข้ อบังคับของมูลนิธิมิได้ ระบุชือมูลนิธิหรื อนิติบคุ คลดังกล่าวไว้ พนักงาน
อัยการผู้ชําระบัญชี หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดอาจร้ องขอต่อศาลให้ จดั สรรทรัพย์สนิ นันแก่มลู นิธิหรื อนิติบคุ คลอืนที
ปรากฎว่ามีวตั ถุประสงค์ใกล้ ชิดทีสุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธินนได้
ั
ถ้ ามูลนิธินนถู
ั กศาลสังให้ เลิกตามมาตรา 131 (1) หรื อ (2) หรื อการจัดสรรทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึงไม่อาจกระทําได้
ให้ ทรัพย์สนิ ของมูลนิธิตกเป็ นของแผ่นดิน

มาตรา 135 ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเกียวกับมูลนิธิทีนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ หรื อจะขอให้ นายทะเบียน
คัดสําเนาเอกสารดังกล่าวพร้ อมด้ วยคํารับรองว่าถูกต้ อง ให้ ยืนคําขอต่อนายทะเบียน และเมือได้ เสียค่าธรรมเนียมตามที
กําหนดในกฎกระทรวงแล้ ว ให้ นายทะเบียนปฏิบตั ิตามคําขอนัน
มาตรา 136 ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัตใิ นส่วนนี และให้ มีอาํ นาจแต่งตังนาย
ทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเกียวกับ
(1) การยืนคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน
(2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสารการคัดสําเนาเอกสาร และค่าธรรมเนียมการขอให้ นาย
ทะเบียนดําเนินการใด ๆ เกียวกับมูลนิธิรวมทังการยกเว้ นค่าธรรมดังกล่าว
(3) แบบบัตรประจําตัวของนายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที
(4) การดําเนินกิจการของมูลนิธิและการทะเบียนมูลนิธิ
(5) การอืนใดเพือปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นส่วนนี
กฎกระทรวงนัน เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
ลักษณะ 3
ทรัพย์
มาตรา 137 ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง
มาตรา 138 ทรัพย์สนิ หมายความรวมทังทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
มาตรา 139 อสังหาริ มทรัพย์ หมายความว่า ทีดินและทรัพย์อนั ติดอยูก่ บั ทีดินมีลกั ษณะเป็ นการถาวรหรื อประกอบ
เป็ นอันเดียวกับที ดินนัน และหมายความรวมถึงทรัพย์สนิ อันเกียวกับทีดิน หรื อทรัพย์อนั ติดอยูก่ บั ทีดินหรื อประกอบเป็ น
อันเดียวกับทีดินนันด้ วย
มาตรา 140 สังหาริ มทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สนิ อืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอนั
เกียวกับทรัพย์สนิ นันด้ วย
มาตรา 141 ทรัพย์แบ่งได้ หมายความว่า ทรัพย์อนั อาจแยกออกจากกันเป็ นส่วน ๆ ได้ จริ งถนัดชัดแจ้ ง แต่ละส่วนได้
รูปบริ บรู ณ์ลาํ พังตัว
มาตรา 142 ทรัพย์แบ่งไม่ได้ หมายความว่า ทรัพย์อนั จะแยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากเปลียนแปลงภาวะของ
ทรัพย์ และหมายความรวมถึงทรัพย์ทีมีกฎหมายบัญญัตวิ า่ แบ่งไม่ได้ ด้วย
มาตรา 143 ทรัพย์นอกพาณิชย์ หมายความว่า ทรัพย์ทีไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ทีโอนแก่กนั มิได้ โดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย
มาตรา 144 ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึงโดยสภาพแห่งทรัพย์หรื อโดยจารี ตประเพณีแห่งท้ องถินเป็ น
สาระสําคัญในความเป็ นอยูข่ องทรัพย์นนั และไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากจะทําลาย ทําให้ บบุ สลาย หรื อทําให้ ทรัพย์นนั
เปลียนแปลงรูปทรงหรื อสภาพไป
เจ้ าของทรัพย์ยอ่ มมีกรรมสิทธิMในส่วนควบของทรัพย์นนั
มาตรา 145 ไม้ ยืนต้ นเป็ นส่วนควบกับทีดินทีไม้ นนขึ
ั นอยู่
ไม้ ล้มลุกหรื อธัญชาติอนั จะเก็บเกียวรวงผลได้ คราวหนึงหรือหลายคราวต่อปี ไม่เป็ นส่วนควบกับทีดิน

มาตรา 146 ทรัพย์ซงติ
ึ ดกับทีดินหรื อติดกับโรงเรื อนเพียงชัวคราวไม่ถือว่าเป็ นส่วนควบกับทีดินหรื อโรงเรื อนนัน
ความข้ อนีให้ ใช้ บงั คับแก่โรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืน ซึงผู้มสี ทิ ธิในทีดินของผู้อืนใช้ สทิ ธินนปลู
ั กสร้ างไว้ ในทีดินนัน
ด้ วย
มาตรา 147 อุปกรณ์ หมายความว่า สังหาริ มทรัพย์ซงโดยปกติ
ึ
นิยมเฉพาะถินหรื อโดยเจตนาชัดแจ้ งของเจ้ าของ
ทรัพย์ทีเป็ นประธาน เป็ นของใช้ ประจําอยูก่ บั ทรัพย์ทีเป็ นประธานเป็ นอาจิณเพือประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้ สอยหรื อรักษา
ทรัพย์ทีเป็ นประธาน และเจ้ าของทรัพย์ได้ นํามาสูท่ รัพย์ทีเป็ นประธานโดยการนํามาติดต่อหรื อปรับเข้ าไว้ หรื อทําโดย
ประการอืนใดในฐานะเป็ นของใช้ ประกอบกับทรัพย์ทีเป็ นประธานนัน
อุปกรณ์ทีแยกออกจากทรัพย์ทีเป็ นประธานเป็ นการชัวคราวก็ยงั ไม่ขาดจากการเป็ นอุปกรณ์ของทรัพย์ทีเป็ น
ประธานนัน
อุปกรณ์ยอ่ มตกติดไปกับทรัพย์ทีเป็ นประธานเว้ นแต่จะมีการกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 148 ดอกผลของทรัพย์ ได้ แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินยั
ดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิงทีเกิดขึนตามธรรมชาติของทรัพย์ ซึงได้ มาจากตัวทรัพย์ โดยการมีหรื อใช้ ทรัพย์
นันตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได้ เมือขาดจากทรัพย์นนั
ดอกผลนิตินยั หมายความว่า ทรัพย์หรื อประโยชน์อย่างอืนทีได้ มาเป็ นครังคราวแก่เจ้ าของทรัพย์จากผู้อืนเพือการที
ได้ ใช้ ทรัพย์นนั และสามารถคํานวณและถือเอาได้ เป็ นรายวันหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
ลักษณะ 4
นิตกิ รรม
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 149 นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทําลงโดยชอบด้ วยกฎหมายและด้ วยใจสมัคร มุง่ โดยตรงต่อการ
ผูกนิติสมั พันธ์ขนระหว่
ึ
างบุคคลเพือจะก่อ เปลียนแปลง โอน สงวน หรื อระงับซึงสิทธิ
มาตรา 150 การใดมีวตั ถุประสงค์เป็ นการต้ องห้ ามชัดแจ้ งโดยกฎหมายเป็ นการพ้ นวิสยั หรือเป็ นการขัดต่อความ
สงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน การนันเป็ นโมฆะ
มาตรา 151 การใดเป็ นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้ ามิใช่กฎหมายอันเกียวกับความสงบเรียบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนการนันไม่เป็ นโมฆะ
มาตรา 152 การใดมิได้ ทาํ ให้ ถกู ต้ องตามแบบทีกฎหมายบังคับไว้ การนันเป็ นโมฆะ
มาตรา 153 การใดมิได้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยความสามารถของบุคคล การนันเป็ นโมฆียะ

หมวด 2
การแสดงเจตนา
มาตรา 154 การแสดงเจตนาใดแม้ ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้ เจตนาให้ ตนต้ องผูกพันตามทีได้ แสดงออกมาก็ตาม หา
เป็ นมูลเหตุให้ การแสดงเจตนานันเป็ นโมฆะไม่ เว้ นแต่คกู่ รณีอกี ฝ่ ายหนึงจะได้ ร้ ูถึงเจตนาอันซ่อนอยูใ่ นใจของผู้แสดงนัน
มาตรา 155 การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กบั คูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงเป็ นโมฆะ แต่จะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสุจริ ต และต้ องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนันมิได้
ถ้ าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึงทําขึนเพืออําพรางนิตกิ รรมอืน ให้ นําบทบัญญัติของกฎหมายอันเกียวกับนิติ
กรรมทีถูกอําพรางมาใช้ บงั คับ
มาตรา 156 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิงซึงเป็ นสาระสําคัญแห่งนิติกรรมเป็ นโมฆะ
ความสําคัญผิดในสิงซึงเป็ นสาระสําคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึงได้ แก่ ความสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม
ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซึงเป็ นคูก่ รณีแห่งนิตกิ รรมและความสําคัญผิดในทรัพย์สนิ ซึงเป็ นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็ นต้ น
มาตรา 157 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรื อทรัพย์สนิ เป็ นโมฆียะ
ความสําคัญผิดตามวรรคหนึง ต้ องเป็ นความสําคัญผิดในคุณสมบัติซงตามปกติ
ึ
ถือว่าเป็ นสาระสําคัญ ซึงหากมิได้
มีความสําคัญผิดดังกล่าวการอันเป็ นโมฆียะนันคงจะมิได้ กระทําขึน
มาตรา 158 ความสําคัญผิดตามมาตรา 156 หรื อมาตรา 157 ซึงเกิดขึนโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
ของบุคคลผู้แสดงเจตนาบุคคลนันจะถือเอาความสําคัญผิดนันมาใช้ เป็ นประโยชน์แก่ตนไม่ได้
มาตรา 159 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้ อฉลเป็ นโมฆียะ
การถูกกลฉ้ อฉลทีจะเป็ นโมฆียะตามวรรคหนึง จะต้ องถึงขนาดซึงถ้ ามิได้ มกี ลฉ้ อฉลดังกล่าว การอันเป็ นโมฆียะนัน
คงจะมิได้ กระทําขึน
ถ้ าคูก่ รณีฝ่ายหนึงแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้ อฉลโดยบุคคลภายนอกการแสดงเจตนานันจะเป็ นโมฆียะต่อเมือ
คูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูถึงกลฉ้ อฉลนัน
มาตรา 160 การบอกล้ างโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉ้ อฉลตามมาตรา 159 ห้ ามมิให้ ยกเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสุจริ ต
มาตรา 161 ถ้ ากลฉ้ อฉลเป็ นแต่เพียงเหตุจงู ใจให้ คกู่ รณีฝ่ายหนึงยอมรับข้ อกําหนดอันหนักยิงกว่าทีคูก่ รณีฝ่ายนัน
จะยอมรับโดยปกติ คูก่ รณีฝ่ายนันจะบอกล้ างการนันหาได้ ไม่ แต่ชอบทีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายอัน
เกิดจากกลฉ้ อฉลนันได้
มาตรา 162 ในนิติกรรมสองฝ่ าย การทีคูก่ รณีฝ่ายหนึงจงใจนิงเสียไม่แจ้ งข้ อความจริ งหรื อคุณสมบัติอนั คูก่ รณีอีก
ฝ่ ายหนึงมิได้ ร้ ู การนันจะเป็ นกลฉ้ อฉล หากพิสจู น์ได้ วา่ ถ้ ามิได้ นงเสี
ิ ยเช่นนัน นิติกรรมนันก็คงจะมิได้ กระทําขึน
มาตรา 163 ถ้ าคูก่ รณีตา่ งได้ กระทําการโดยกลฉ้ อฉลด้ วยกันทังสองฝ่ าย ฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดจะกล่าวอ้ างกลฉ้ อฉลของ
อีกฝ่ ายหนึง เพือบอกล้ างการนัน หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนมิได้
มาตรา 164 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขูเ่ ป็ นโมฆียะ
การข่มขูท่ ีจะทําให้ การใดตกเป็ นโมฆียะนัน จะต้ องเป็ นการข่มขูท่ ีจะให้ เกิดภัยอันใกล้ จะถึง และร้ ายแรงถึงขนาดที
จะจูงใจให้ ผ้ ถู กู ข่มขูม่ มี ลู ต้ องกลัว ซึงถ้ ามิได้ มกี ารข่มขูเ่ ช่นนัน การนันก็คงจะมิได้ กระทําขึน
มาตรา 165 การขูว่ า่ จะใช้ สทิ ธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็ นการข่มขู่
การใดทีกระทําไปเพราะนับถือยําเกรง ไม่ถือว่าการนันได้ กระทําเพราะถูกข่มขู่

มาตรา 166 การข่มขูย่ อ่ มทําให้ การแสดงเจตนาเป็ นโมฆียะแม้ บคุ คลภายนอกจะเป็ นผู้ขม่ ขู่
มาตรา 167 ในการวินิจฉัยกรณีความสําคัญผิด กลฉ้ อฉล หรื อการข่มขูใ่ ห้ พิเคราะห์ถงึ เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพ
อนามัย และภาวะแห่งจิตของผู้แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการณ์และสภาพแวดล้ อมอืน ๆ อันเกียวกับการนันด้ วย
มาตรา 168 การแสดงเจตนาทีกระทําต่อบุคคลซึงอยูเ่ ฉพาะหน้ าให้ ถือว่ามีผลนับแต่ผ้ รู ับการแสดงเจตนาได้ ทราบ
การแสดงเจตนานัน ความข้ อนีให้ ใช้ ตลอดถึงการทีบุคคลหนึงแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึงโดยทางโทรศัพท์ หรื อ
โดยเครื องมือสือสารอย่างอืน หรือโดยวิธีอืนซึงสามารถติดต่อถึงกันได้ ทํานองเดียวกัน
มาตรา 169 การแสดงเจตนาทีกระทําต่อบุคคลซึงมิได้ อยูเ่ ฉพาะหน้ าให้ ถือว่ามีผลนับแต่เวลาทีการแสดงเจตนานัน
ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้ บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานัน ก่อนหรื อพร้ อมกันกับทีการแสดงเจตนานันไป
ถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานันตกเป็ นอันไร้ ผล
การแสดงเจตนาทีได้ สง่ ออกไปแล้ วย่อมไม่เสือมเสียไป แม้ ภายหลังการแสดงเจตนานันผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความ
ตาย หรื อถูกศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
มาตรา 170 การแสดงเจตนาซึงกระทําต่อผู้เยาว์หรื อผู้ทีศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อนคนเสมือนไร้
ความสามารถ จะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้ผ้ รู ับการแสดงเจตนาไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ แู ทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่
กรณี ของผู้รับการแสดงเจตนานันได้ ร้ ูด้วย หรื อได้ ให้ ความยินยอมไว้ ก่อนแล้ ว
ความในวรรคหนึงมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าการแสดงเจตนานันเกียวกับการทีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ ผ้ เู ยาว์หรื อคนเสมือนไร้
ความสามารถกระทําได้ เองโดยลําพัง
มาตรา 171 ในการตีความการแสดงเจตนานัน ให้ เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้ จริ งยิงกว่าถ้ อยคําสํานวนหรื อตัวอักษร
หมวด 3
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
มาตรา 172 โมฆะกรรมนันไม่อาจให้ สตั ยาบันแก่กนั ได้ และผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่ง
โมฆะกรรมขึนกล่าวอ้ างก็ได้
ถ้ าจะต้ องคืนทรัพย์สนิ อันเกิดจากโมฆะกรรม ให้ นําบทบัญญัติวา่ ด้ วยลาภมิควรได้ แห่งประมวลกฎหมายนีมาใช้
บังคับ
มาตรา 173 ถ้ าส่วนหนึงส่วนใดของนิติกรรมเป็ นโมฆะ นิติกรรมนันย่อมตกเป็ นโมฆะทังสิน เว้ นแต่จะพึงสันนิษฐาน
ได้ โดยพฤติการณ์แห่งกรณีวา่ คูก่ รณีเจตนาจะให้ สว่ นทีไม่เป็ นโมฆะนันแยกออกจากส่วนทีเป็ นโมฆะได้
มาตรา 174 การใดเป็ นโมฆะแต่เข้ าลักษณะเป็ นนิติกรรมอย่างอืนซึงไม่เป็ นโมฆะ ให้ ถือตามนิติกรรมซึงไม่เป็ น
โมฆะ ถ้ าสันนิษฐานได้ โดยพฤติการณ์แห่งกรณีวา่ หากคูก่ รณีได้ ร้ ูวา่ การนันเป็ นโมฆะแล้ ว ก็คงจะได้ ตงใจมาตั
ั
งแต่แรกที
จะทํานิตกิ รรมอย่างอืนซึงไม่เป็ นโมฆะนัน
มาตรา 175 โมฆียะกรรมนัน บุคคลต่อไปนีจะบอกล้ างเสียก็ได้
(1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อผู้เยาว์ซงบรรลุ
ึ
นิติภาวะแล้ วแต่ผ้ เู ยาว์จะบอกล้ างก่อนทีตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ ถ้าได้ รับ
ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

(2) บุคคลซึงศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ เมือบุคคลนันพ้ นจากการเป็ นคนไร้
ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถแล้ ว หรื อผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่กรณีแต่คนเสมือนไร้ ความสามารถจะ
บอกล้ างก่อนทีตนจะพ้ นจากการเป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถก็ได้ ถ้าได้ รับความยินยอมของผู้พทิ กั ษ์
(3) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรื อถูกกลฉ้ อฉล หรื อ ถูกข่มขู่
(4) บุคคลวิกลจริตผู้กระทํานิติกรรมอันเป็ นโมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะทีจริตของบุคคลนันไม่วิกลแล้ ว
ถ้ าบุคคลผู้ทํานิตกิ รรมอันเป็ นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้ างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าว
อาจบอกล้ างโมฆียะกรรมนันได้
มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมือบอกล้ างแล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นโมฆะมาแต่เริ มแรก และให้ ผ้ เู ป็ นคูก่ รณีกลับคืนสูฐ่ านะเดิม
ถ้ าเป็ นการพ้ นวิสยั จะให้ กลับคืนเช่นนันได้ ก็ให้ ได้ รับค่าเสียหายชดใช้ ให้ แทน
ถ้ าบุคคลใดได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูวา่ การใดเป็ นโมฆียะ เมือบอกล้ างแล้ ว ให้ ถือว่าบุคคลนันได้ ร้ ูวา่ การนันเป็ นโมฆะ นับ
แต่วนั ทีได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูวา่ เป็ นโมฆียะ
ห้ ามมิให้ ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องอันเกิดแต่การกลับคืนสูฐ่ านะเดิมตามวรรคหนึง เมือพ้ นหนึงปี นับแต่วนั บอกล้ าง
โมฆียะกรรม
มาตรา 177 ถ้ าบุคคลผู้มสี ทิ ธิบอกล้ างโมฆียะกรรมตามมาตรา 175 ผู้หนึงผู้ใด ได้ ให้ สตั ยาบันแก่โมฆียะกรรม ให้
ถือว่าการนันเป็ นอันสมบูรณ์มาแต่เริ มแรก แต่ทงนี
ั ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
มาตรา 178 การบอกล้ างหรื อให้ สตั ยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระทําได้ โดยการแสดงเจตนาแก่คกู่ รณีอีกฝ่ ายหนึง
ซึงเป็ นบุคคลทีมีตวั กําหนดได้ แน่นอน
มาตรา 179 การให้ สตั ยาบันแก่โมฆียะกรรมนัน จะสมบูรณ์ตอ่ เมือได้ กระทําภายหลังเวลาทีมูลเหตุให้ เป็ น
โมฆียะกรรมนันหมดสินไปแล้ ว
บุคคลซึงศาลได้ สงเป็
ั นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อบุคคลวิกลจริ ต ผู้กระทํานิติกรรมอัน
เป็ นโมฆียะตามมาตรา 30 จะให้ สตั ยาบันแก่โมฆียะกรรมได้ ตอ่ เมือได้ ร้ ูเห็นซึงโมฆียะกรรมนันภายหลังทีบุคคลนันพ้ นจาก
การเป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อในขณะทีจริ ตของบุคคลนันไม่วกิ ล แล้ วแต่กรณี
ทายาทของบุคคลผู้ทํานิตกิ รรมอันเป็ นโมฆียะ จะให้ สตั ยาบันแก่โมฆียะกรรมได้ นบั แต่เวลาทีผู้ทํานิติกรรมนันถึงแก่
ความตาย เว้ นแต่สทิ ธิทีจะบอกล้ างโมฆียะกรรมของผู้ตายนันได้ สนสุ
ิ ดลงแล้ ว
บทบัญญัติวรรคหนึงและวรรคสองมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าการให้ สตั ยาบันแก่โมฆียะกรรมกระทําโดยผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์
มาตรา 180 ภายหลังเวลาอันพึงให้ สตั ยาบันได้ ตามมาตรา 179 ถ้ ามีพฤติการณ์อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
เกิดขึนเกียวด้ วยโมฆียะกรรมโดยการกระทําของบุคคลซึงมีสทิ ธิบอกล้ างโมฆียะกรรมตามมาตรา 175 ถ้ ามิได้ สงวนสิทธิไว้
แจ้ งชัดประการใดให้ ถือว่าเป็ นการให้ สตั ยาบัน
(1) ได้ ปฏิบตั ิการชําระหนีแล้ วทังหมดหรื อแต่บางส่วน
(2) ได้ มีการเรี ยกให้ ชําระหนีนันแล้ ว
(3) ได้ มีการแปลงหนีใหม่
(4) ได้ มีการให้ ประกันเพือหนีนัน
(5) ได้ มีการโอนสิทธิหรื อความรับผิดทังหมดหรื อแต่บางส่วน
(6) ได้ มีการกระทําอย่างอืนอันแสดงได้ วา่ เป็ นการให้ สตั ยาบัน

มาตรา 181 โมฆียะกรรมนันจะบอกล้ างมิได้ เมือพ้ นเวลาหนึงปี นับแต่เวลาทีอาจให้ สตั ยาบันได้ หรื อเมือพ้ นเวลา
สิบปี นับแต่ได้ ทํานิติกรรมอันเป็ นโมฆียะนัน
หมวด 4
เงื"อนไขและเงื"อนเวลา
มาตรา 182 ข้ อความใดอันบังคับไว้ ให้ นติ ิกรรมเป็ นผลหรื อสินผลต่อเมือมีเหตุการณ์อนั ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึน
หรื อไม่ในอนาคตข้ อความนันเรี ยกว่าเงือนไข
มาตรา 183 นิติกรรมใดมีเงือนไขบังคับก่อน นิติกรรมนันย่อมเป็ นผลต่อเมือเงือนไขนันสําเร็จแล้ ว
นิติกรรมใดมีเงือนไขบังคับหลัง นิติกรรมนันย่อมสินผลในเมือเงือนไขนันสําเร็ จแล้ ว
ถ้ าคูก่ รณีแห่งนิติกรรมได้ แสดงเจตนาไว้ ด้วยกันว่า ความสําเร็ จแห่งเงือนไขนันให้ มีผลย้ อนหลังไปถึงเวลาใดเวลา
หนึงก่อนสําเร็จ ก็ให้ เป็ นไปตามเจตนาเช่นนัน
มาตรา 184 ในระหว่างทีเงือนไขยังไม่สาํ เร็ จ คูก่ รณีฝ่ายหนึงฝ่ ายใดแห่งนิติกรรมอันอยูใ่ นบังคับเงือนไขจะต้ องงด
เว้ นไม่กระทําการอย่างหนึงอย่างใดให้ เป็ นทีเสือมเสียประโยชน์แก่คกู่ รณีอีกฝ่ ายหนึงซึงจะพึงได้ จากความสําเร็ จแห่ง
เงือนไขนัน
มาตรา 185 ในระหว่างทีเงือนไขยังมิได้ สาํ เร็ จนัน สิทธิและหน้ าทีต่าง ๆ ของคูก่ รณีมีอย่างไร จะจําหน่าย จะรับ
มรดก จะจัดการป้องกันรักษา หรื อจะทําประกันไว้ ประการใดตามกฎหมายก็ยอ่ มทําได้
มาตรา 186 ถ้ าความสําเร็ จแห่งเงือนไขจะเป็ นทางให้ คกู่ รณีฝ่ายใดเสียเปรี ยบ และคูก่ รณีฝ่ายนันกระทําการโดยไม่
สุจริ ตจนเป็ นเหตุให้ เงือนไขนันไม่สาํ เร็ จ ให้ ถือว่าเงือนไขนันสําเร็ จแล้ ว
ถ้ าความสําเร็ จแห่งเงือนไขจะเป็ นทางให้ คกู่ รณีฝ่ายใดได้ เปรี ยบและคูก่ รณีฝ่ายนันกระทําการโดยไม่สจุ ริ ตจนเป็ น
เหตุให้ เงือนไขนันสําเร็ จให้ ถือว่าเงือนไขนันมิได้ สาํ เร็จเลย
มาตรา 187 ถ้ าเงือนไขสําเร็ จแล้ วในเวลาทํานิติกรรม หากเป็ นเงือนไขบังคับก่อนให้ ถือว่านิติกรรมนันไม่มีเงือนไข
หากเป็ นเงือนไขบังคับหลังให้ ถือว่านิตกิ รรมนันเป็ นโมฆะ
ถ้ าเป็ นอันแน่นอนในเวลาทํานิติกรรมว่าเงือนไขไม่อาจสําเร็ จได้ หากเป็ นเงือนไขบังคับก่อนให้ ถือว่านิติกรรมนันเป็ น
โมฆะ หากเป็ นเงือนไขบังคับหลังให้ ถือว่านิติกรรมนันไม่มเี งือนไข
ตราบใดทีคูก่ รณียงั ไม่ร้ ูวา่ เงือนไขได้ สาํ เร็จแล้ วตามวรรคหนึงหรื อไม่อาจสําเร็ จได้ ตามวรรคสองตราบนันคูก่ รณียงั มี
สิทธิและหน้ าทีตามมาตรา 184 และมาตรา 185
มาตรา 188 นิติกรรมใดมีเงือนไขอันไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนนิติกรรมนันเป็ นโมฆะ
มาตรา 189 นิติกรรมใดมีเงือนไขบังคับก่อนและเงือนไขนันเป็ นการพ้ นวิสยั นิติกรรมนันเป็ นโมฆะ
นิติกรรมใดมีเงือนไขบังคับหลังและเงือนไขนันเป็ นการพ้ นวิสยั ให้ ถือว่านิติกรรมนันไม่มีเงือนไข
มาตรา 190 นิติกรรมใดมีเงือนไขบังคับก่อนและเป็ นเงือนไขอันจะสําเร็จได้ หรื อไม่ สุดแล้ วแต่ใจของฝ่ ายลูกหนี นิติ
กรรมนันเป็ นโมฆะ
มาตรา 191 นิติกรรมใดมีเงือนเวลาเริ มต้ นกําหนดไว้ ห้ามมิให้ ทวงถามให้ ปฏิบตั ิการตามนิตกิ รรมนันก่อนถึงเวลาที
กําหนด
นิติกรรมใดมีเงือนเวลาสินสุดกําหนดไว้ นิติกรรมนันย่อมสินผลเมือถึงเวลาทีกําหนด

มาตรา 192 เงือนเวลาเริมต้ นหรื อเงือนเวลาสินสุดนันให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่ากําหนดไว้ เพือประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี
เว้ นแต่จะปรากฏโดยเนือความแห่งตราสารหรื อโดยพฤติการณ์แห่งกรณีวา่ ได้ ตงใจจะให้
ั
เป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้ าหนีหรื อ
แก่คกู่ รณีทงสองฝ่
ั
ายด้ วยกัน
ถ้ าเงือนเวลาเป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายใด ฝ่ ายนันจะสละประโยชน์นนเสี
ั ยก็ได้ หากไม่กระทบกระเทือนถึงประโยชน์อนั
คูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงจะพึงได้ รับจากเงือนเวลานัน
มาตรา 193 ในกรณีดงั ต่อไปนี ฝ่ ายลูกหนีจะถือเอาประโยชน์แห่งเงือนเวลาเริมต้ นหรื อเงือนเวลาสินสุดมิได้
(1) ลูกหนีถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
(2) ลูกหนีไม่ให้ ประกันในเมือจําต้ องให้
(3) ลูกหนีได้ ทําลาย หรื อทําให้ ลดน้ อยถอยลงซึงประกันอันได้ ให้ ไว้
(4) ลูกหนีนําทรัพย์สนิ ของบุคคลอืนมาให้ เป็ นประกันโดยเจ้ าของทรัพย์สนิ นันมิได้ ยินยอมด้ วย
ลักษณะ 5
ระยะเวลา
มาตรา 193/1 การนับระยะเวลาทังปวง ให้ บงั คับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี เว้ นแต่จะมีกฎหมาย คําสังศาล
ระเบียบข้ อบังคับ หรื อนิติกรรมกําหนดเป็ นอย่างอืน
มาตรา 193/2 การคํานวณระยะเวลา ให้ คาํ นวณเป็ นวัน แต่ถ้ากําหนดเป็ นหน่วยเวลาทีสันกว่าวัน ก็ให้ คํานวณตาม
หน่วยเวลาทีกําหนดนัน
มาตรา 193/3 ถ้ ากําหนดระยะเวลาเป็ นหน่วยเวลาทีสันกว่าวันให้ เริ มต้ นนับในขณะทีเริ มการนัน
ถ้ ากําหนดระยะเวลาเป็ นวัน สัปดาห์ เดือนหรื อปี มิให้ นบั วันแรกแห่งระยะเวลานันรวมเข้ าด้ วยกัน เว้ นแต่จะเริ มการ
ในวันนันเองตังแต่เวลาทีถือได้ วา่ เป็ นเวลาเริ มต้ นทําการงานกันตามประเพณี
มาตรา 193/4 ในทางคดีความ ในทางราชการ หรื อทางธุรกิจการค้ าและอุตสาหกรรม วัน หมายความว่า เวลาทํา
การตามทีได้ กําหนดขึนโดยกฎหมาย คําสังศาล หรื อระเบียบข้ อบังคับ หรื อเวลาทําการตามปกติของกิจการนัน แล้ วแต่
กรณี
มาตรา 193/5 ถ้ ากําหนดระยะเวลาเป็ นสัปดาห์ เดือนหรื อปี ให้ คํานวณตามปี ปฏิทิน
ถ้ าระยะเวลามิได้ กําหนดนับแต่วนั ต้ นแห่งสัปดาห์ วันต้ นแห่งเดือนหรื อปี ระยะเวลาย่อมสินสุดลงในวันก่อนหน้ าจะ
ถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรื อปี สุดท้ ายอันเป็ นวันตรงกับวันเริ มระยะเวลานัน ถ้ าในระยะเวลานับเป็ นเดือนหรื อปี นันไม่มีวนั
ตรงกันในเดือนสุดท้ าย ให้ ถือเอาวันสุดท้ ายแห่งเดือนนันเป็ นวันสินสุดระยะเวลา
มาตรา 193/6 ถ้ าระยะเวลากําหนดเป็ นเดือนและวัน หรื อกําหนดเป็ นเดือนและส่วนของเดือน ให้ นบั จํานวนเดือน
เต็มก่อน แล้ วจึงนับจํานวนวันหรือส่วนของเดือนเป็ นวัน
ถ้ าระยะเวลากําหนดเป็ นส่วนของปี ให้ คาํ นวณส่วนของปี เป็ นเดือนก่อนหากมีสว่ นของเดือน ให้ นบั ส่วนของเดือน
เป็ นวัน
การคํานวณส่วนของเดือนตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้ ถือว่าเดือนหนึงมีสามสิบวัน
มาตรา 193/7 ถ้ ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้ มีการกําหนดวันเริมต้ นแห่งระยะเวลาทีขยายออกไป ให้ นบั
วันทีต่อจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาเดิมเป็ นวันเริ มต้ น

มาตรา 193/8 ถ้ าวันสุดท้ ายของระยะเวลาเป็ นวันหยุดทําการตามประกาศเป็ นทางการหรือตามประเพณี ให้ นบั
วันทีเริ มทําการใหม่ตอ่ จากวันทีหยุดทําการนันเป็ นวันสุดท้ ายของระยะเวลา
ลักษณะ 6
อายุความ
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 193/9 สิทธิเรี ยกร้ องใด ๆ ถ้ ามิได้ ใช้ บงั คับภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด สิทธิเรี ยกร้ องนันเป็ นอันขาด
อายุความ
มาตรา 193/10 สิทธิเรี ยกร้ องทีขาดอายุความ ลูกหนีมีสทิ ธิทีจะปฏิเสธการชําระหนีตามสิทธิเรี ยกร้ องนันได้
มาตรา 193/11 อายุความทีกฎหมายกําหนดไว้ นนั คูก่ รณีจะตกลงกันให้ งดใช้ หรื อขยายออกหรื อย่นเข้ าไม่ได้
มาตรา 193/12 อายุความให้ เริมนับแต่ขณะทีอาจบังคับสิทธิเรี ยกร้ องได้ เป็ นต้ นไป ถ้ าเป็ นสิทธิเรี ยกร้ องให้ งดเว้ น
กระทําการอย่างใดให้ เริ มนับแต่เวลาแรกทีฝ่ าฝื นกระทําการนัน
มาตรา 193/13 สิทธิเรี ยกร้ องทีเจ้ าหนียังไม่อาจบังคับได้ จนกว่าจะได้ ทวงถามให้ ลกู หนีชําระหนีก่อน ให้ เริ มนับอายุ
ความตังแต่เวลาแรกทีอาจทวงถามได้ เป็ นต้ นไป แต่ถ้าลูกหนียังไม่ต้องชําระหนีจนกว่าระยะเวลาหนึงจะได้ ลว่ งพ้ นไปแล้ ว
นับแต่เวลาทีได้ ทวงถามนัน ให้ เริ มนับอายุความตังแต่ระยะเวลานันสินสุดไปแล้ ว
มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ลูกหนีรับสภาพหนีต่อเจ้ าหนีตามสิทธิเรียกร้ องโดยทําเป็ นหนังสือรับสภาพหนีให้ ชําระหนีให้ บางส่วน ชําระ
ดอกเบีย ให้ ประกัน หรื อกระทําการใด ๆ อันปราศจากข้ อสงสัยแสดงให้ เห็นเป็ นปริ ยายว่ายอมรับสภาพหนีตามสิทธิ
เรี ยกร้ อง
(2) เจ้ าหนีได้ ฟ้องคดีเพือตังหลักฐานสิทธิเรี ยกร้ องหรื อเพือให้ ชําระหนี
(3) เจ้ าหนีได้ ยืนคําขอรับชําระหนีในคดีล้มละลาย
(4) เจ้ าหนีได้ มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการพิจารณา
(5) เจ้ าหนีได้ กระทําการอืนใดอันมีผลเป็ นอย่างเดียวกันกับการฟ้ องคดี
มาตรา 193/15 เมืออายุความสะดุดหยุดลงแล้ ว ระยะเวลาทีล่วงไปก่อนนันไม่นบั เข้ าในอายุความ
เมือเหตุทีทําให้ อายุความสะดุดหยุดลงสินสุดเวลาใด ให้ เริมนับอายุความใหม่ตงแต่
ั เวลานัน
มาตรา 193/16 หนีใดซึงตามมูลแห่งหนีนัน เจ้ าหนีจะได้ รับชําระหนีเป็ นคราว ๆ เจ้ าหนีมีสทิ ธิเรี ยกให้ ลกู หนีทํา
หนังสือรับสภาพหนีให้ ในเวลาใดเวลาหนึงก่อนอายุความครบบริ บรู ณ์ เพือเป็ นหลักฐานว่าอายุความสะดุดหยุดลง
มาตรา 193/17 ในกรณีทอายุ
ี ความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 193/14 (2) หากคดีนนได้
ั มีคําพิพากษาถึง
ทีสุดให้ ยกคําฟ้ องหรื อคดีเสร็ จไปโดยการจําหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้ อง หรื อทิงฟ้ อง ให้ ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุด
ลง
ในกรณีทีคดีนนศาลไม่
ั
รับหรื อคืนหรื อให้ ยกคําฟ้ องเพราะเหตุคดีไม่อยูใ่ นอํานาจศาล หรื อศาลให้ ยกคําฟ้ องโดยไม่
ตัดสิทธิโจทก์ทีจะฟ้ องใหม่และปรากฏว่าอายุความครบกําหนดไปแล้ วในระหว่างการพิจารณา หรื อจะครบกําหนดภายใน

หกสิบวันนับแต่วนั ทีคําพิพากษาหรื อคําสังนันถึงทีสุดให้ เจ้ าหนีมีสทิ ธิฟ้องคดีเพือตังหลักฐานสิทธิเรียกร้ องหรื อเพือให้ ชําระ
หนีภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีคําพิพากษาหรื อคําสังนันถึงทีสุด
มาตรา 193/18 ให้ นํามาตรา 193/17 มาใช้ บงั คับแก่กรณีทีอายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 193/14
(3)(4) และ (5) โดยอนุโลม
มาตรา 193/19 ในขณะทีอายุความจะครบกําหนดนัน ถ้ ามีเหตุสดุ วิสยั มาขัดขวางมิให้ เจ้ าหนีกระทําการตาม
มาตรา 193/14 ให้ อายุความนันยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะพ้ นสามสิบวันนับแต่วนั ทีเหตุสดุ วิสยั นันได้ สนสุ
ิ ดลง
มาตรา 193/20 อายุความสิทธิเรี ยกร้ องของผู้เยาว์หรื อของบุคคลวิกลจริ ตอันศาลจะสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถ
หรื อไม่ก็ตาม ถ้ าจะครบกําหนดลงในขณะทีบุคคลดังกล่าวยังไม่ลถุ ึงความสามารถเต็มภูมิ หรื อในระหว่างหนึงปี นับแต่วนั ที
บุคคลดังกล่าวไม่มีผ้ แู ทนโดยชอบธรรมหรื อผู้อนุบาล อายุความนันยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะครบหนึงปี นับแต่วนั ทีบุคคล
นันได้ ลถุ ึงความสามารถเต็มภูมหิ รื อได้ มีผ้ แู ทนโดยชอบธรรมหรื อผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้ องนัน
มีระยะเวลาน้ อยกว่าหนึงปี ก็ให้ นาํ กําหนดระยะเวลาทีสันกว่านันมาใช้ แทนกําหนดระยะเวลาหนึงปี ดงั กล่าว
มาตรา 193/21 อายุความสิทธิเรี ยกร้ องของผู้เยาว์หรื อของคนไร้ ความสามารถหรื อของคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ทีจะฟ้ องร้ องผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ของตนนัน ถ้ าจะครบกําหนดลงในขณะทีบุคคลดังกล่าวยังไม่
ลุถึงความสามารถเต็มภูมิ หรื อในระหว่างหนึงปี นับแต่วนั ทีบุคคลดังกล่าวไม่มีผ้ แู ทนโดยชอบธรรมหรื อผู้อนุบาลหรื อผู้
พิทกั ษ์ อายุความนันยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะครบหนึงปี นับแต่วนั ทีบุคคลนันได้ ลถุ ึงความสามารถเต็มภูมิหรื อได้ มีผ้ แู ทน
โดยชอบธรรมหรื อผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรี ยกร้ องนันมีระยะเวลาน้ อยกว่าหนึงปี ก็ให้ นํา
กําหนดระยะเวลาทีสันกว่านันมาใช้ แทนกําหนดระยะเวลาหนึงปี ดังกล่าว
มาตรา 193/22 อายุความสิทธิเรี ยกร้ องระหว่างสามีภริ ยา ถ้ าจะครบกําหนดก่อนหรื อภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีการ
สมรสสินสุดลง อายุความนันยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะครบหนึงปี นับแต่วนั ทีการสมรสสินสุดลง
มาตรา 193/23 อายุความสิทธิเรี ยกร้ องอันเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่ผ้ ตู าย ถ้ าจะครบกําหนดภายในหนึงปี นับแต่วนั
ตาย อายุความนันยังไม่ครบกําหนดจนกว่าจะครบหนึงปี นับแต่วนั ตาย
มาตรา 193/24 เมืออายุความครบกําหนดแล้ ว ลูกหนีจะสละประโยชน์แห่งอายุความนันเสียก็ได้ แต่การสละ
ประโยชน์เช่นว่านีไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรื อผู้คําประกัน
มาตรา 193/25 เมืออายุความครบกําหนดแล้ ว ให้ มีผลย้ อนหลังขึนไปถึงวันทีเริ มนับอายุความ
มาตรา 193/26 เมือสิทธิเรี ยกร้ องส่วนทีเป็ นประธานขาดอายุความให้ สทิ ธิเรียกร้ องส่วนทีเป็ นอุปกรณ์นนขาดอายุ
ั
ความด้ วย แม้ วา่ อายุความของสิทธิเรี ยกร้ องส่วนทีเป็ นอุปกรณ์นนจะยั
ั
งไม่ครบกําหนดก็ตาม
มาตรา 193/27 ผู้รับจํานอง ผู้รับจํานํา ผู้ทรงสิทธิยดึ หน่วงหรื อผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สนิ ของลูกหนีอันตนได้
ยึดถือไว้ ยังคงมีสทิ ธิบงั คับชําระหนีจากทรัพย์สนิ ทีจํานอง จํานํา หรื อทีได้ ยดึ ถือไว้ แม้ วา่ สิทธิเรียกร้ องส่วนทีเป็ นประธาน
จะขาดอายุความแล้ วก็ตาม แต่จะใช้ สทิ ธินนบั
ั งคับให้ ชําระดอกเบียทีค้ างย้ อนหลังเกินห้ าปี ขึนไปไม่ได้
มาตรา 193/28 การชําระหนีตามสิทธิเรียกร้ องซึงขาดอายุความแล้ วนันไม่วา่ มากน้ อยเพียงใดจะเรี ยกคืนไม่ได้
แม้ วา่ ผู้ชําระหนีจะไม่ร้ ูวา่ สิทธิเรี ยกร้ องขาดอายุความแล้ วก็ตาม
บทบัญญัติในวรรคหนึง ให้ ใช้ บงั คับแก่การทีลูกหนีรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็ นหนังสือ หรื อโดยการให้
ประกันด้ วย แต่จะอ้ างความข้ อนีขึนเป็ นโทษแก่ผ้ คู าประกั
ํ
นเดิมไม่ได้
มาตรา 193/29 เมือไม่ได้ ยกอายุความขึนเป็ นข้ อต่อสู้ ศาลจะอ้ างเอาอายุความมาเป็ นเหตุยกฟ้ องไม่ได้

หมวด 2
กําหนดอายุความ
มาตรา 193/30 อายุความนัน ถ้ าประมวลกฎหมายนีหรื อกฎหมายอืนมิได้ บญ
ั ญัติไว้ โดยเฉพาะ ให้ มกี ําหนดสิบปี
มาตรา 193/31 สิทธิเรี ยกร้ องของรัฐทีจะเรี ยกเอาค่าภาษี อากรให้ มีกําหนดอายุความสิบปี ส่วนสิทธิเรี ยกร้ องของ
รัฐทีจะเรี ยกเอาหนีอย่างอืนให้ บงั คับตามบทบัญญัติในลักษณะนี
มาตรา 193/32 สิทธิเรี ยกร้ องทีเกิดขึนโดยคําพิพากษาของศาลทีถึงทีสุด หรื อโดยสัญญาประนีประนอมยอมความ
ให้ มีกําหนดอายุความสิบปี ทังนี ไม่วา่ สิทธิเรี ยกร้ องเดิมจะมีกําหนดอายุความเท่าใด
มาตรา 193/33 สิทธิเรี ยกร้ องดังต่อไปนีให้ มีกําหนดอายุความห้ าปี
(1) ดอกเบียค้ างชําระ
(2) เงินทีต้ องชําระเพือผ่อนทุนคืนเป็ นงวด ๆ
(3) ค่าเช่าทรัพย์สนิ ค้ างชําระ เว้ นแต่คา่ เช่าสังหาริ มทรัพย์ตามมาตรา 193/34 (6)
(4) เงินค้ างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบํานาญ ค่าอุปการะเลียงดูและเงินอืน ๆ ในลักษณะทํานองเดียวกับทีมีการ
กําหนดจ่ายเป็ นระยะเวลา
(5) สิทธิเรี ยกร้ องตามมาตรา 193/34 (1)(2) และ (5) ทีไม่อยูใ่ นบังคับอายุความสองปี
มาตรา 193/34 สิทธิเรี ยกร้ องดังต่อไปนี ให้ มีกําหนดอายุความสองปี
(1) ผู้ประกอบการค้ าหรื ออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรมผู้ประกอบศิลปอุตสาหกรรมหรือช่างฝี มือ เรี ยกเอาค่า
ของทีได้ สง่ มอบค่าการงานทีได้ ทาํ หรื อค่าดูแลกิจการของผู้อืน รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไปเว้ นแต่เป็ นการทีได้ ทําเพือ
กิจการของฝ่ ายลูกหนีนันเอง
(2) ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรื อการป่ าไม้ เรียกเอาค่าของทีได้ สง่ มอบอันเป็ นผลิตผลทางเกษตรหรื อป่ าไม้ เฉพาะที
ใช้ สอยในบ้ านเรื อนของฝ่ ายลูกหนีนันเอง
(3) ผู้ขนส่งคนโดยสารหรือสิงของหรื อผู้รับส่งข่าวสาร เรี ยกเอาค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม รวมทัง
เงินทีได้ ออกทดรองไป
(4) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรื อหอพัก ผู้ประกอบธุรกิจในการจําหน่ายอาหารและเครื องดืม หรื อผู้ประกอบธุรกิจ
สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การเรี ยกเอาค่าทีพัก อาหารหรื อเครื องดืม ค่าบริ การหรือค่าการงานทีได้ ทํา
ให้ แก่ผ้ มู าพักหรื อใช้ บริ การ รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป
(5) ผู้ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรื อสลากทีคล้ ายคลึงกันเรี ยกเอาค่าขายสลาก เว้ นแต่เป็ นการขายเพือการ
ขายต่อ
(6) ผู้ประกอบธุรกิจในการให้ เช่าสังหาริ มทรัพย์ เรี ยกเอาค่าเช่า
(7) บุคคลซึงมิได้ เข้ าอยูใ่ นประเภททีระบุไว้ ใน (1) แต่เป็ นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อืนหรื อรับทํางาน
การต่าง ๆ เรี ยกเอาสินจ้ างอันจะพึงได้ รับในการนัน รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป
(8) ลูกจ้ างซึงรับใช้ การงานส่วนบุคคล เรี ยกเอาค่าจ้ างหรื อสินจ้ างอย่างอืนเพือการงานทีทํา รวมทังเงินทีได้ ออกทด
รองไป หรื อนายจ้ างเรี ยกเอาคืนซึงเงินเช่นว่านันทีตนได้ จา่ ยล่วงหน้ าไป

(9) ลูกจ้ างไม่วา่ จะเป็ นลูกจ้ างประจํา ลูกจ้ างชัวคราว หรื อลูกจ้ างรายวัน รวมทังผู้ฝึกหัดงาน เรี ยกเอาค่าจ้ างหรื อ
สินจ้ างอย่างอืนรวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป หรื อนายจ้ างเรี ยกเอาคืนซึงเงินเช่นว่านันทีตนได้ จา่ ยล่วงหน้ าไป
(10) ครูสอนผู้ฝึกหัดงาน เรียกเอาค่าฝึ กสอนและค่าใช้ จ่ายอย่างอืนตามทีได้ ตกลงกันไว้ รวมทังเงินทีได้ ออกทดรอง
ไป
(11) เจ้ าของสถานศึกษาหรื อสถานพยาบาล เรี ยกเอาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอืน ๆ หรื อค่า
รักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายอย่างอืน รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป
(12) ผู้รับคนไว้ เพือการบํารุงเลียงดูหรื อฝึ กสอน เรี ยกเอาค่าการงานทีทําให้ รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป
(13) ผู้รับเลียงหรื อฝึ กสอนสัตว์ เรี ยกเอาค่าการงานทีทําให้ รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป
(14) ครูหรื ออาจารย์ เรี ยกเอาค่าสอน
(15) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาลการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ หรื อผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาอืนเรียกเอาค่าการงานทีทําให้ รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป
(16) ทนายความหรื อผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทังพยานผู้เชียวชาญ เรียกเอาค่าการงานทีทําให้ รวมทัง
เงินทีได้ ออกทดรองไปหรื อคูค่ วามเรี ยกเอาคืนซึงเงินเช่นว่านันทีตนได้ จ่ายล่วงหน้ าไป
(17) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ผู้สอบบัญชีหรื อผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอืน เรียกเอาค่าการงานทีทํา
ให้ รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป หรื อผู้วา่ จ้ างให้ ประกอบการงานดังกล่าวเรียกเอาคืนซึงเงินเช่นว่านันทีตนได้ จ่ายล่วงหน้ า
ไป
มาตรา 193/35 ภายใต้ บงั คับมาตรา 193/27 สิทธิเรี ยกร้ องทีเกิดขึนจากการทีลูกหนีรับสภาพความรับผิดโดยมี
หลักฐานเป็ นหนังสือหรื อโดยการให้ ประกันตามมาตรา 193/28 วรรคสอง ให้ มีกําหนดอายุความสองปี นับแต่วนั ทีได้ รับ
สภาพความรับผิดหรื อให้ ประกัน
บรรพ 2
หนี 
ลักษณะ 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
หมวด 1
วัตถุแห่ งหนี 
มาตรา 194 ด้ วยอํานาจแห่งมูลหนี เจ้ าหนีย่อมมีสทิ ธิจะเรียกให้ ลกู หนีชําระหนีได้ อนึงการชําระหนีด้ วยงดเว้ นการ
อันใดอันหนึงก็ยอ่ มมีได้
มาตรา 195 เมือทรัพย์ซงเป็
ึ นวัตถุแห่งหนีนันได้ ระบุไว้ แต่เพียงเป็ นประเภท และถ้ าตามสภาพแห่งนิตกิ รรม หรื อ
ตามเจตนาของคูก่ รณีไม่อาจจะกําหนดได้ วา่ ทรัพย์นนจะพึ
ั
งเป็ นชนิดอย่างไรไซร้ ท่านว่าลูกหนีจะต้ องส่งมอบทรัพย์ชนิด
ปานกลาง
ถ้ าลูกหนีได้ กระทําการอันตนจะพึงต้ องทํา เพือส่งมอบทรัพย์สงนั
ิ น ทุกประการแล้ วก็ดี หรื อถ้ าลูกหนีได้ เลือกกําหนด
ทรัพย์ทีจะส่งมอบแล้ วด้ วยความยินยอมของเจ้ าหนีก็ดี ท่านว่าทรัพย์นนจึ
ั งเป็ นวัตถุแห่งหนีจําเดิมแต่เวลานันไป

มาตรา 196 ถ้ าหนีเงินได้ แสดงไว้ เป็ นเงินต่างประเทศ ท่านว่าจะส่งใช้ เป็ นเงินไทยก็ได้
การเปลียนเงินนี ให้ คดิ ตามอัตราแลกเปลียนเงิน ณ สถานทีและในเวลาทีใช้ เงิน
มาตรา 197 ถ้ าหนีเงินจะพึงส่งใช้ ด้วยเงินตราชนิดหนึงชนิดใดโดยเฉพาะ อันเป็ นชนิดทียกเลิกไม่ใช้ กนั แล้ วในเวลา
ทีจะต้ องส่งเงินใช้ หนีนันไซร้ การส่งใช้ เงินท่านให้ ถือเสมือนหนึงว่ามิได้ ระบุไว้ ให้ ใช้ เป็ นเงินตราชนิดนัน
มาตรา 198 ถ้ าการอันมีกําหนดพึงกระทําเพือชําระหนีนันมีหลายอย่าง แต่จะต้ องกระทําเพียงการใดการหนึงแต่
อย่างเดียวไซร้ ท่านว่าสิทธิทีจะเลือกทําการอย่างใดนันตกอยูแ่ ก่ฝ่ายลูกหนี เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 199 การเลือกนันท่านให้ ทําด้ วยแสดงเจตนาแก่คกู่ รณีอีกฝ่ ายหนึง
การชําระหนีได้ เลือกทําเป็ นอย่างใดแล้ ว ท่านให้ ถือว่าอย่างนันอย่างเดียวเป็ นการชําระหนีอันกําหนดให้ กระทําแต่
ต้ นมา
มาตรา 200 ถ้ าจะต้ องเลือกภายในระยะเวลาอันมีกําหนด และฝ่ ายทีมีสทิ ธิจะเลือก มิได้ เลือกภายในระยะเวลานัน
ไซร้ ท่านว่าสิทธิทีจะเลือกนันย่อมตกไปอยูแ่ ก่อีกฝ่ ายหนึง
ถ้ ามิได้ กําหนดระยะเวลาให้ เลือกไซร้ เมือหนีถึงกําหนดชําระฝ่ ายทีไม่มีสทิ ธิจะเลือกอาจกําหนดเวลาพอสมควรแก่
เหตุ แล้ วบอกกล่าวให้ ฝ่ายโน้ นใช้ สทิ ธิเลือกภายในเวลาอันนัน
มาตรา 201 ถ้ าบุคคลภายนอกจะพึงเป็ นผู้เลือก ท่านให้ กระทําด้ วยแสดงเจตนาแก่ลกู หนี และลูกหนีจะต้ องแจ้ ง
ความนันแก่เจ้ าหนี
ถ้ าบุคคลภายนอกนันไม่อาจจะเลือกได้ ก็ดี หรื อไม่เต็มใจจะเลือกก็ดี ท่านว่าสิทธิทีจะเลือกตกไปอยูแ่ ก่ฝ่ายลูกหนี
มาตรา 202 ถ้ าการอันจะพึงต้ องทําเพือชําระหนีนันมีหลายอย่างและอย่างใดอย่างหนึงตกเป็ นอันพ้ นวิสยั จะทํา
ได้ มาแต่ต้นก็ดี หรื อกลายเป็ นพ้ นวิสยั ในภายหลังก็ดี ท่านให้ จํากัดหนีนันไว้ เพียงการชําระหนีอย่างอืนทีไม่พ้นวิสยั อนึงการ
จํากัดอันนีย่อมไม่เกิดมีขนึ หากว่าการชําระหนีกลายเป็ นพ้ นวิสยั เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึงซึงฝ่ ายทีไม่มีสทิ ธิจะเลือก
นันต้ องรับผิดชอบ
หมวด 2
ผลแห่ งหนี 
ส่ วนที" 1
การไม่ ชาํ ระหนี 
มาตรา 203 ถ้ าเวลาอันจะพึงชําระหนีนันมิได้ กําหนดลงไว้ หรื อจะอนุมานจากพฤติการณ์ทงปวงก็
ั
ไม่ได้ ไซร้ ท่านว่า
เจ้ าหนีย่อมจะเรี ยกให้ ชําระหนีได้ โดยพลัน และฝ่ ายลูกหนีก็ยอ่ มจะชําระหนีของตนได้ โดยพลันดุจกัน
ถ้ าได้ กําหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็ นทีสงสัย ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเจ้ าหนีจะเรี ยกให้ ชําระหนีก่อนถึงเวลานัน
หาได้ ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนีจะชําระหนีก่อนกําหนดนันก็ได้
มาตรา 204 ถ้ าหนีถึงหนดชําระแล้ ว และภายหลังแต่นนเจ้
ั าหนีได้ ให้ คําเตือนลูกหนีแล้ ว ลูกหนียังไม่ชําระหนีไซร้
ลูกหนีได้ ชือว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ ว
ถ้ าได้ กําหนดเวลาชําระหนีไว้ ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนีมิได้ ชําระหนีตามกําหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนีตกเป็ นผู้ผิด
นัดโดยมิพกั ต้ องเตือนเลยวิธีเดียวกันนีท่านให้ ใช้ บงั คับแก่กรณีทีต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าก่อนการชําระหนีซึงได้ กําหนดเวลา
ลงไว้ อาจคํานวณนับได้ โดยปฏิทินนับแต่วนั ทีได้ บอกกล่าว

มาตรา 205 ตราบใดการชําระหนีนันยังมิได้ กระทําลงเพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึงซึงลูกหนีไม่ต้องรับผิดชอบ
ตราบนันลูกหนียังหาได้ ชือว่าผิดนัดไม่
มาตรา 206 ในกรณีหนีอันเกิดแต่มลู ละเมิด ลูกหนีได้ ชือว่าผิดนัดมาแต่เวลาทีทําละเมิด
มาตรา 207 ถ้ าลูกหนีขอปฏิบตั ิการชําระหนี และเจ้ าหนีไม่รับชําระหนีนันโดยปราศจากมูลเหตุอนั จะอ้ างกฎหมาย
ได้ ไซร้ ท่านว่าเจ้ าหนีตกเป็ นผู้ผิดนัด
มาตรา 208 การชําระหนีจะให้ สาํ เร็ จผลเป็ นอย่างใด ลูกหนีจะต้ องขอปฏิบตั ิการชําระหนีต่อเจ้ าหนีเป็ นอย่างนัน
โดยตรง
แต่ถ้าเจ้ าหนีได้ แสดงแก่ลกู หนีว่า จะไม่รับชําระหนีก็ดี หรื อเพือทีจะชําระหนีจําเป็ นทีเจ้ าหนีจะต้ องกระทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงก่อนก็ดีลกู หนีจะบอกกล่าวแก่เจ้ าหนีว่า ได้ เตรี ยมการทีจะชําระหนีไว้ พร้ อมเสร็ จแล้ วให้ เจ้ าหนีรับชําระหนีนัน
เท่านีก็นบั ว่าเป็ นการเพียงพอแล้ ว ในกรณีเช่นนีท่านว่าคําบอกกล่าวของลูกหนีนันก็เสมอกับคําขอปฏิบตั ิการชําระหนี
มาตรา 209 ถ้ าได้ กําหนดเวลาไว้ เป็ นแน่นอนเพือให้ เจ้ าหนีกระทําการอันใด ท่านว่าทีจะขอปฏิบตั ิการชําระหนีนัน
จะต้ องทําก็แต่เมือเจ้ าหนีทําการอันนันภายในเวลากําหนด
มาตรา 210 ถ้ าลูกหนีจําต้ องชําระหนีส่วนของตนต่อเมือเจ้ าหนีชําระหนีตอบแทนด้ วยไซร้ แม้ ถึงว่าเจ้ าหนีจะได้
เตรี ยมพร้ อมทีจะรับชําระหนีตามทีลูกหนีขอปฏิบตั ินนแล้
ั วก็ดี หากไม่เสนอทีจะทําการชําระหนีตอบแทนตามทีจะพึงต้ อง
ทํา เจ้ าหนีก็เป็ นอันได้ ชือว่าผิดนัด
มาตรา 211 ในเวลาทีลูกหนีขอปฏิบตั ิการชําระหนีนันก็ดี หรื อในเวลาทีกําหนดไว้ ให้ เจ้ าหนีทําการอย่างใดอย่าง
หนึง โดยกรณีทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 209 นันก็ดี ถ้ าลูกหนีมิได้ อยูใ่ นฐานะทีจะสามารถชําระหนีได้ ไซร้ ทา่ นว่าเจ้ าหนียังหา
ผิดนัดไม่
มาตรา 212 ถ้ ามิได้ กําหนดเวลาชําระหนีไว้ ก็ดี หรื อถ้ าลูกหนีมีสทิ ธิทีจะชําระหนีได้ ก่อนเวลากําหนดก็ดี การที
เจ้ าหนีมีเหตุขดั ข้ องชัวคราวไม่อาจรับชําระหนีทีเขาขอปฏิบตั ิแก่ตนได้ นนั หาทําให้ เจ้ าหนีตกเป็ นผู้ผิดนัดไม่ เว้ นแต่ลกู หนี
จะได้ บอกกล่าวการชําระหนีไว้ ลว่ งหน้ าโดยเวลาอันสมควร
มาตรา 213 ถ้ าลูกหนีละเลยเสียไม่ชําระหนีของตน เจ้ าหนีจะร้ องขอต่อศาลให้ สงบั
ั งคับชําระหนีก็ได้ เว้ นแต่สภาพ
แห่งหนีจะไม่เปิ ดช่องให้ ทาํ เช่นนันได้
เมือสภาพแห่งหนีไม่เปิ ดช่องให้ บงั คับชําระหนีได้ ถ้ าวัตถุแห่งหนีเป็ นอันให้ กระทําการอันหนึงอันใด เจ้ าหนีจะร้ องขอ
ต่อศาลให้ สงบั
ั งคับให้ บคุ คลภายนอกกระทําการอันนันโดยให้ ลกู หนีเสียค่าใช้ จ่ายให้ ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนีเป็ นอันให้
กระทํานิติกรรมอย่างใดอย่างหนึงไซร้ ศาลจะสังให้ ถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนีก็ได้
ส่วนหนีซึงมีวตั ถุเป็ นอันจะให้ งดเว้ นการอันใด เจ้ าหนีจะเรียกร้ องให้ รือถอนการทีได้ กระทําลงแล้ วนันโดยให้ ลกู หนี
เสียค่าใช้ จ่าย และให้ จดั การอันควรเพือกาลภายหน้ าด้ วยก็ได้
อนึงบทบัญญัติในวรรคทังหลายทีกล่าวมาก่อนนี หากระทบกระทังถึงสิทธิทีจะเรี ยกเอาค่าเสียหายไม่
มาตรา 214 ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติแห่งมาตรา 733 เจ้ าหนีมีสทิ ธิทีจะให้ ชําระหนีของตนจากทรัพย์สนิ ของลูกหนี
จนสินเชิง รวมทังเงินและทรัพย์สนิ อืน ๆ ซึงบุคคลภายนอกค้ างชําระแก่ลกู หนีด้ วย
มาตรา 215 เมือลูกหนีไม่ชําระหนีให้ ต้องตามความประสงค์อนั แท้ จริ งแห่งมูลหนีไซร้ เจ้ าหนีจะเรี ยกเอาค่าสินไหม
ทดแทนเพือความเสียหายอันเกิดแต่การนันก็ได้
มาตรา 216 ถ้ าโดยเหตุผิดนัด การชําระหนีกลายเป็ นอันไร้ ประโยชน์แก่เจ้ าหนี เจ้ าหนีจะบอกปั ดไม่รับชําระหนี
และจะเรี ยกเอาค่าสินไหมทดแทนเพือการไม่ชําระหนีก็ได้

มาตรา 217 ลูกหนีจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาทีเกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาทีตนผิด
นัด ทังจะต้ องรับผิดชอบในการทีการชําระหนีกลายเป็ นพ้ นวิสยั เพราะอุบตั ิเหตุอนั เกิดขึนในระหว่างเวลาทีผิดนัดนันด้ วย
เว้ นแต่ความเสียหายนันถึงแม้ วา่ ตนจะได้ ชําระหนีทันเวลากําหนดก็คงจะต้ องเกิดมีอยูน่ นเอง
ั
มาตรา 218 ถ้ าการชําระหนีกลายเป็ นพ้ นวิสยั จะทําได้ เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึงซึงลูกหนีต้ องรับผิดชอบไซร้
ท่านว่าลูกหนีจะต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่เจ้ าหนีเพือค่าเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การไม่ชําระหนีนัน
ในกรณีทีการชําระหนีกลายเป็ นพ้ นวิสยั แต่เพียงบางส่วน ถ้ าหากว่าส่วนทียังเป็ นวิสยั จะทําได้ นนจะเป็
ั
นอันไร้
ประโยชน์แก่เจ้ าหนีแล้ ว เจ้ าหนีจะไม่ยอมรับชําระหนีส่วนทียังเป็ นวิสยั จะทําได้ นนแล้
ั ว และเรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพือการ
ไม่ชําระหนีเสียทังหมดทีเดียวก็ได้
มาตรา 219 ถ้ าการชําระหนีกลายเป็ นพ้ นวิสยั เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึงซึงเกิดขึนภายหลังทีได้ ก่อหนี และซึง
ลูกหนีไม่ต้องรับผิดชอบนันไซร้ ท่านว่าลูกหนีเป็ นอันหลุดพ้ นจากการชําระหนีนัน
ถ้ าภายหลังทีได้ กอ่ หนีขึนแล้ วนัน ลูกหนีกลายเป็ นคนไม่สามารถจะชําระหนีได้ ไซร้ ท่านให้ ถือเสมือนว่าเป็ น
พฤติการณ์ทีทําให้ การชําระหนีตกเป็ นอันพ้ นวิสยั ฉะนัน
มาตรา 220 ลูกหนีต้ องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทังของบุคคลทีตนใช้ ในการชําระหนีนัน โดย
ขนาดเสมอกับว่าเป็ นความผิดของตนเองฉะนัน แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา 373 หาใช้ บงั คับแก่กรณีเช่นนีด้ วยไม่
มาตรา 221 หนีเงินอันต้ องเสียดอกเบียนัน ท่านว่าจะคิดดอกเบียในระหว่างทีเจ้ าหนีผิดนัดหาได้ ไม่
มาตรา 222 การเรี ยกเอาค่าเสียหายนัน ได้ แก่เรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายเช่นทีตามปกติยอ่ มเกิดขึน
แต่การไม่ชําระหนีนัน
เจ้ าหนีจะเรี ยกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้ กระทังเพือความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พเิ ศษ หากว่าคูก่ รณีที
เกียวข้ องได้ คาดเห็นหรื อควรจะได้ คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนันล่วงหน้ าก่อนแล้ ว
มาตรา 223 ถ้ าฝ่ ายผู้เสียหายได้ มีสว่ นทําความผิดอย่างใดอย่างหนึงก่อให้ เกิดความเสียหายด้ วยไซร้ ท่านว่าหนีอัน
จะต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้ อยเพียงใดนัน ต้ องอาศัยพฤติการณ์เป็ นประมาณข้ อสําคัญก็คือว่า
ความเสียหายนันได้ เกิดขึนเพราะฝ่ ายไหนเป็ นผู้ก่อยิงหย่อนกว่ากันเพียงไร
วิธีเดียวกันนี ท่านให้ ใช้ แม้ ทงที
ั ความผิดของฝ่ ายผู้ทเสี
ี ยหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนีให้ ร้ ูสกึ ถึงอันตราย
แห่งการเสียหายอันเป็ นอย่างร้ ายแรงผิดปกติ ซึงลูกหนีไม่ร้ ูหรื อไม่อาจจะรู้ได้ หรื อเพียงแต่ละเลยไม่บําบัดปั ดป้อง หรื อ
บรรเทาความเสียหายนันด้ วย อนึงบทบัญญัติแห่งมาตรา 220 นัน ท่านให้ นํามาใช้ บงั คับด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา 224 หนีเงินนัน ท่านให้ คดิ ดอกเบียในระหว่างเวลาผิดนัดร้ อยละเจ็ดกึงต่อปี ถ้ าเจ้ าหนีอาจจะเรี ยกดอกเบีย
ได้ สงู กว่านันโดยอาศัยเหตุอย่างอืนอันชอบด้ วยกฎหมาย ก็ให้ คงส่งดอกเบียต่อไปตามนัน
ท่านห้ ามมิให้ คิดดอกเบียซ้ อนดอกเบียในระหว่างผิดนัด
การพิสจู น์คา่ เสียหายอย่างอืนนอกกว่านัน ท่านอนุญาตให้ พิสจู น์ได้
มาตรา 225 ถ้ าลูกหนีจําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือราคาวัตถุอนั ได้ เสือมเสียไประหว่างผิดนัดก็ดี หรื อวัตถุอนั ไม่
อาจส่งมอบได้ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงอันเกิดขึนระหว่างผิดนัดก็ดี ท่านว่าเจ้ าหนีจะเรี ยกดอกเบียในจํานวนทีจะต้ อง
ใช้ เป็ นค่าสินไหมทดแทน คิดตังแต่เวลาอันเป็ นฐานทีตังแห่งการกะประมาณราคานันก็ได้ วิธีเดียวกันนี ท่านให้ ใช้ ตลอด
ถึงการทีลูกหนีจําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทน เพือการทีราคาวัตถุตกตําเพราะวัตถุนนเสื
ั อมเสียลงในระหว่างเวลาทีผิดนัดนัน
ด้ วย

ส่ วนที" 2
รับช่ วงสิทธิ
มาตรา 226 บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้ าหนี ชอบทีจะใช้ สทิ ธิทงหลายบรรดาที
ั
เจ้ าหนีมีอยูโ่ ดยมูลหนี รวมทังประกัน
แห่งหนีนันได้ ในนามของตนเอง
ช่วงทรัพย์ ได้ แก่เอาทรัพย์สนิ อันหนึงเข้ าแทนทีทรัพย์สนิ อีกอันหนึงในฐานะนิตินยั อย่างเดียวกันกับทรัพย์สนิ อันก่อน
มาตรา 227 เมือเจ้ าหนีได้ รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรื อสิทธิซงเป็
ึ นวัตถุแห่งหนีนัน
แล้ ว ท่านว่าลูกหนีย่อมเข้ าสูฐ่ านะเป็ นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้ าหนี อันเกียวกับทรัพย์หรื อสิทธินนั ๆ ด้ วยอํานาจกฎหมาย
มาตรา 228 ถ้ าพฤติการณ์ซงทํ
ึ าให้ การชําระหนีเป็ นอันพ้ นวิสยั นันเป็ นผลให้ ลกู หนีได้ มาซึงของแทนก็ดี หรื อได้ สทิ ธิ
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพือทรัพย์อนั จะพึงได้ แก่ตนนันก็ดี ท่านว่าเจ้ าหนีจะเรี ยกให้ สง่ มอบของแทนทีได้ รับไว้ หรื อจะ
เข้ าเรี ยกเอาค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้
ถ้ าเจ้ าหนีมีสทิ ธิเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพราะการไม่ชําระหนีและถ้ าใช้ สทิ ธินนดั
ั งได้ ระบุไว้ ในวรรคต้ นไซร้ ค่า
สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้ แก่เจ้ าหนีนันย่อมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึงลูกหนีได้ รับไว้ หรื อเสมอจํานวน
ค่าสินไหมทดแทนทีลูกหนีจะเรี ยกร้ องได้ นนั
มาตรา 229 การรับช่วงสิทธิยอ่ มมีขนด้
ึ วยอํานาจกฎหมาย และย่อมสําเร็ จเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลดังจะกล่าว
ต่อไปนี คือ
(1) บุคคลซึงเป็ นเจ้ าหนีอยูเ่ อง และมาใช้ หนีให้ แก่เจ้ าหนีอีกคนหนึงผู้มีสทิ ธิจะได้ รับใช้ หนีก่อนตน เพราะเขามี
บุริมสิทธิ หรื อมีสทิ ธิจํานํา จํานอง
(2) บุคคลผู้ได้ ไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ใด และเอาเงินราคาค่าชือใช้ ให้ แก่ผ้ รู ับจํานองทรัพย์นนเสร็
ั จไป
(3) บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อืน หรื อเพือผู้อืนในอันจะต้ องใช้ หนี มีสว่ นได้ เสียด้ วยในการใช้ หนีนัน และเข้ าใช้
หนีนัน
มาตรา 230 ถ้ าในการทีเจ้ าหนีนําบังคับยึดทรัพย์อนั หนึงอันใดของลูกหนีนัน บุคคลผู้ใดจะต้ องเสียงภัยเสียสิทธิใน
ทรัพย์อนั นันเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้นนมี
ั สทิ ธิจะเข้ าใช้ หนีเสียแทนได้ อนึงผู้ครองทรัพย์อนั หนึงอันใด
ถ้ าจะต้ องเสียงภัยเสียสิทธิครองทรัพย์นนไปเพราะการบั
ั
งคับยึดทรัพย์ ก็ยอ่ มมีสทิ ธิจะทําได้ เช่นเดียวกับทีว่ามานัน
ถ้ าบุคคลภายนอกผู้ใดมาใช้ หนีแทน จนเป็ นทีพอใจของเจ้ าหนีแล้ วบุคคลผู้นนย่
ั อมเข้ ารับช่วงสิทธิเรี ยกร้ องของ
เจ้ าหนี แต่สทิ ธิเรี ยกร้ องอันนีจะบังคับให้ เป็ นทีเสือมเสียแก่เจ้ าหนีหาได้ ไม่
มาตรา 231 ถ้ าทรัพย์สนิ ทีจํานอง จํานํา หรื ออยูใ่ นบังคับบุริมสิทธิประการอืนนัน เป็ นทรัพย์อนั ได้ เอาประกันภัยไว้
ไซร้ ทา่ นว่าสิทธิจํานองจํานําหรื อบุริมสิทธิอย่างอืนนัน ย่อมครอบไปถึงสิทธิทีจะเรี ยกร้ องเอาแก่ผ้ รู ับประกันภัยด้ วย
ในกรณีทีเป็ นอสังหาริมทรัพย์ ถ้ าผู้รับประกันภัยได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ูวา่ มีจํานองหรื อบุริมสิทธิอย่างอืน ท่านยังมิให้
ผู้รับประกันภัยใช้ เงินให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย จนกว่าจะได้ บอกกล่าวเจตนาเช่นนันไปยังผู้รับจํานองหรื อเจ้ าหนีมีบรุ ิ มสิทธิคน
อืนแล้ ว และมิได้ รับคําคัดค้ านการทีจะใช้ เงินนันมาภายในเดือนหนึงนับแต่วนั บอกกล่าว แต่สทิ ธิอย่างใด ๆ ทีได้ ไปจด
ทะเบียน หอทะเบียนทีดินนัน ท่านให้ ถือว่าเป็ นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธีเดียวกันนีท่านให้ ใช้ ตลอดถึงการจํานอง
สังหาริ มทรัพย์ ทีกฎหมายอนุญาตให้ ทําได้ นนด้
ั วย
ในกรณีทีเป็ นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้ เงินให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้ นแต่ตนจะได้ ร้ ูหรื อควรจะ
ได้ ร้ ูวา่ ทรัพย์นนตกอยู
ั
ใ่ นบังคับจํานําหรื อบุริมสิทธิอย่างอืน

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้ าหนี ถ้ าทรัพย์สนิ อันได้ เอาประกันภัยไว้ นนได้
ั คืนมา หรื อได้ จดั ของแทนให้
วิธีเดียวกันนีท่านให้ อนุโลมบังคับแก่กรณีบงั คับซือ กับทังกรณีทีต้ องใช้ คา่ เสียหายอันควรจะได้ แก่เจ้ าของทรัพย์สนิ
เพราะเหตุทรัพย์สนิ ทําลายหรื อบุบสลายนันด้ วย
มาตรา 232 ถ้ าตามความในมาตราก่อนนีเป็ นอันว่าจะเอาเงินจํานวนหนึงให้ แทนทรัพย์สนิ ทีทําลายหรื อบุบสลาย
ไซร้ เงินจํานวนนีท่านยังมิให้ สง่ มอบแก่ผ้ รู ับจํานอง ผู้รับจํานํา หรือเจ้ าหนีมีบรุ ิ มสิทธิคนอืนก่อนทีหนีซึงได้ เอาทรัพย์นีเป็ น
ประกันไว้ นนจะถึ
ั
งกําหนด และถ้ าคูก่ รณีไม่สามารถจะตกลงกับลูกหนีได้ ไซร้ ทา่ นว่าต่างฝ่ ายต่างมีสทิ ธิทีจะเรี ยกร้ องให้ นาํ
เงินจํานวนนันไปวางไว้ ณ สํานักงานวางทรัพย์เพือประโยชน์อนั ร่วมกันเว้ นแต่ลกู หนีจะหาประกันให้ ไว้ ตามสมควร
ส่ วนที" 3
การใช้ สิทธิเรียกร้ องของลูกหนี 
มาตรา 233 ถ้ าลูกหนีขัดขืนไม่ยอมใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง หรื อเพิกเฉยเสียไม่ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ อง เป็ นเหตุให้ เจ้ าหนีต้ องเสีย
ประโยชน์ไซร้ ท่านว่าเจ้ าหนีจะใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องนันในนามของตนเอง แทนลูกหนีเพือป้องกันสิทธิของตนในมูลหนีนันก็ได้
เว้ นแต่ในข้ อทีเป็ นการของลูกหนีส่วนตัวโดยแท้
มาตรา 234 เจ้ าหนีผู้ใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องของลูกหนีนันจะต้ องขอหมายเรี ยกลูกหนีมาในคดีนนด้
ั วย
มาตรา 235 เจ้ าหนีจะใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องของลูกหนีเรี ยกเงินเต็มจํานวนทียังค้ างชําระแก่ลกู หนี โดยไม่ต้องคํานึงถึง
จํานวนทีค้ างชําระแก่ตนก็ได้ ถ้ าจําเลยยอมใช้ เงินเพียงเท่าจํานวนทีลูกหนีเดิมค้ างชําระแก่เจ้ าหนีนันคดีก็เป็ นเสร็ จกันไป
แต่ถ้าลูกหนีเดิมได้ เข้ าชือเป็ นโจทก์ด้วยลูกหนีเดิมจะขอให้ ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปในส่วนจํานวนเงินทียังเหลือติดค้ าง
อยูก่ ็ได้
แต่อย่างไรก็ดี ท่านมิให้ เจ้ าหนีได้ รับมากไปกว่าจํานวนทีค้ างชําระแก่ตนนันเลย
มาตรา 236 จําเลยมีข้อต่อสู้ลกู หนีเดิมอยูอ่ ย่างใด ๆ ท่านว่าจะยกขึนต่อสู้เจ้ าหนีได้ ทงนั
ั น เว้ นแต่ข้อต่อสู้ซงเกิ
ึ ดขึน
เมือยืนฟ้ องแล้ ว
ส่ วนที" 4
เพิกถอนการฉ้ อฉล
มาตรา 237 เจ้ าหนีชอบทีจะร้ องขอให้ ศาลเพิกถอนเสียได้ ซงนิ
ึ ติกรรมใด ๆ อันลูกหนีได้ กระทําลงทังรู้อยูว่ า่ จะเป็ น
ทางให้ เจ้ าหนีเสียเปรี ยบ แต่ความข้ อนีท่านมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าปรากฏว่าในขณะทีทํานิตกิ รรมนัน บุคคลซึงเป็ นผู้ได้ ลาภงอก
แต่การนันมิได้ ร้ ูเท่าถึงข้ อความจริ งอันเป็ นทางให้ เจ้ าหนีต้ องเสียเปรี ยบนันด้ วย แต่หากกรณีเป็ นการทําให้ โดยเสน่หาท่าน
ว่าเพียงแต่ลกู หนีเป็ นผู้ร้ ูฝ่ายเดียวเท่านันก็พอแล้ วทีจะขอเพิกถอนได้
บทบัญญัติดงั กล่าวมาในวรรคก่อนนี ท่านมิให้ ใช้ บงั คับแก่นิติกรรมใดอันมิได้ มวี ตั ถุเป็ นสิทธิในทรัพย์สนิ
มาตรา 238 การเพิกถอนดังกล่าวมาในบทมาตราก่อนนันไม่อาจกระทบกระทังถึงสิทธิของบุคคลภายนอก อัน
ได้ มาโดยสุจริตก่อนเริมฟ้ องคดีขอเพิกถอน
อนึงความทีกล่าวมาในวรรคก่อนนี ท่านมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าสิทธินนได้
ั มาโดยเสน่หา
มาตรา 239 การเพิกถอนนันย่อมได้ เป็ นประโยชน์แก่เจ้ าหนีหมดทุกคน

มาตรา 240 การเรี ยกร้ องขอเพิกถอนนัน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องร้ องเมือพ้ นปี หนึง นับแต่เวลาทีเจ้ าหนีได้ ร้ ูต้นเหตุอนั เป็ น
มูลให้ เพิกถอน หรื อพ้ นสิบปี นับแต่ได้ ทํานิติกรรมนัน
ส่ วนที" 5
สิทธิยดึ หน่ วง
มาตรา 241 ผู้ใดเป็ นผู้ครองทรัพย์สนิ ของผู้อืน และมีหนีอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ตนเกียวด้ วยทรัพย์สนิ ซึงครองนัน
ไซร้ ท่านว่าผู้นนจะยึ
ั
ดหน่วงทรัพย์สนิ นันไว้ จนกว่าจะได้ ชําระหนีก็ได้ แต่ความทีกล่าวมานีท่านมิให้ ใช้ บงั คับ เมือหนีนันยัง
ไม่ถึงกําหนด
อนึงบทบัญญัติในวรรคก่อนนี ท่านมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าการทีเข้ าครอบครองนันเริ มมาตังแต่ทาํ การอันใดอันหนึงซึงไม่
ชอบด้ วยกฎหมาย
มาตรา 242 สิทธิยดึ หน่วงอันใด ถ้ าไม่สมกับลักษณะทีเจ้ าหนีรับภาระในมูลหนีก็ดี ไม่สมกับคําสังอันลูกหนีได้ ให้ ไว้
ก่อน หรื อให้ ในเวลาทีส่งมอบทรัพย์สนิ นันก็ดี หรื อเป็ นการขัดกับความสงบเรียบร้ อยของประชาชนก็ดี สิทธิยดึ หน่วงเช่นนัน
ท่านให้ ถือว่าหามีไม่เลย
มาตรา 243 ในกรณีทีลูกหนีเป็ นคนสินล้ นพ้ นตัวไม่สามารถใช้ หนีเจ้ าหนีมีสทิ ธิจะยึดหน่วงทรัพย์สนิ ไว้ ได้ แม้ ทงที
ั ยัง
ไม่ถึงกําหนดเรียกร้ องถ้ าการทีลูกหนีไม่สามารถใช้ หนีนันได้ เกิดเป็ นขึน หรื อรู้ถึงเจ้ าหนีต่อภายหลังเวลาทีได้ สง่ มอบ
ทรัพย์สนิ ไซร้ ถึงแม้ วา่ จะไม่สมกับลักษณะทีเจ้ าหนีรับภาระในมูลหนีไว้ เดิม หรื อไม่สมกับคําสังอันลูกหนีได้ ให้ ไว้ ก็ดี เจ้ าหนี
ก็อาจใช้ สทิ ธิยดึ หน่วงได้
มาตรา 244 ผู้ทรงสิทธิยดึ หน่วงจะใช้ สทิ ธิของตนแก่ทรัพย์สนิ ทังหมดทียึดหน่วงไว้ นนจนกว่
ั
าจะชําระหนีสินเชิงก็ได้
มาตรา 245 ผู้ทรงสิทธิยดึ หน่วงจะเก็บดอกผลแห่งทรัพย์สนิ ทียึดหน่วงไว้ และจัดสรรเอาไว้ เพือการชําระหนีแก่ตน
ก่อนเจ้ าหนีคนอืนก็ได้
ดอกผลเช่นว่านีจะต้ องจัดสรรเอาชําระดอกเบียแห่งหนีนันก่อนถ้ ายังมีเหลือจึงให้ จดั สรรใช้ ต้นเงิน
มาตรา 246 ผู้ทรงสิทธิยดึ หน่วงจําต้ องจัดการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทียึดหน่วงไว้ นนตามสมควร
ั
เช่นจะพึงคาดหมาย
ได้ จากบุคคลในฐานะเช่นนัน
อนึงทรัพย์สนิ ซึงยึดหน่วงไว้ นนั ถ้ ามิได้ รับความยินยอมของลูกหนีท่านว่าผู้ทรงสิทธิยดึ หน่วงหาอาจจะใช้ สอยหรื อให้
เช่า หรื อเอาไปทําเป็ นหลักประกันได้ ไม่ แต่ความทีกล่าวนีท่านมิให้ ใช้ บงั คับไปถึงการใช้ สอยเช่นทีจําเป็ นเพือรักษา
ทรัพย์สนิ นันเอง
ถ้ าผู้ทรงสิทธิยดึ หน่วงกระทําการฝ่ าฝื นบทบัญญัตใิ ดทีกล่าวมานีท่านว่าลูกหนีจะเรี ยกร้ องให้ ระงับสิทธินนเสี
ั ยก็ได้
มาตรา 247 ถ้ าผู้ทรงสิทธิยดึ หน่วงต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยไปตามทีจําเป็ นเกียวด้ วยทรัพย์สนิ อันตนยึดหน่วงไว้ นนั
เพียงใด จะเรี ยกให้ เจ้ าทรัพย์ชดใช้ ให้ ก็ได้
มาตรา 248 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 193/27 การใช้ สทิ ธิยดึ หน่วงหกทําให้ อายุความแห่งหนีสะดุดหยุด
ลงไม่
มาตรา 249 ลูกหนีจะเรี ยกร้ องให้ ระงับสิทธิยดึ หน่วงด้ วยหาประกันให้ ไว้ ตามสมควรก็ได้
มาตรา 250 การครองทรัพย์สนิ สูญสินไป สิทธิยดึ หน่วงก็เป็ นอันระงับสินไปด้ วย แต่ความทีกล่าวนีท่านมิให้ ใช้
บังคับแก่กรณีทีทรัพย์สนิ อันยึดหน่วงไว้ นนได้
ั ให้ เช่าไปหรื อจํานําไว้ ด้วยความยินยอมของลูกหนี

ส่ วนที" 6
บุริมสิทธิ
มาตรา 251 ผู้ทรงบุริมสิทธิยอ่ มทรงไว้ ซงสิ
ึ ทธิเหนือทรัพย์สนิ ของลูกหนีในการทีจะได้ รับชําระหนีอันค้ างชําระแก่ตน
จากทรัพย์สนิ นันก่อนเจ้ าหนีอืน ๆ โดยนัยดังบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายนี หรื อบทกฎหมายอืน
มาตรา 252 บทบัญญัติแห่งมาตรา 244 นัน ท่านให้ ใช้ บงั คับตลอดถึงบุริมสิทธิด้วยตามแต่กรณี
1. บุริมสิทธิสามัญ
มาตรา 253 ถ้ าหนีมีอยูเ่ ป็ นคุณแก่บคุ คลผู้ใดในมูลอย่างหนึงอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี บุคคลผู้นนย่
ั อมมีบรุ ิ มสิทธิ
เหนือทรัพย์สนิ ทังหมดของลูกหนี คือ
(1) ค่าใช้ จา่ ยเพือประโยชน์อนั ร่วมกัน
(2) ค่าปลงศพ
(3) ค่าภาษี อากร
(4) ค่าจ้ างเสมียน คนใช้ และคนงาน
(5) ค่าเครื องอุปโภคบริ โภคอันจําเป็ นประจําวัน
มาตรา 254 บุริมสิทธิในมูลค่าใช้ จา่ ยเพือประโยชน์อนั ร่วมกันนันใช้ สาํ หรับเอาค่าใช้ จ่ายอันได้ เสียไป เพือ
ประโยชน์ของเจ้ าหนีหมดทุกคนร่วมกันเกียวด้ วยการรักษา การชําระบัญชี หรื อการเฉลียทรัพย์สนิ ของลูกหนี
ถ้ าค่าใช้ จ่ายนันมิได้ เสียไป เพือประโยชน์ของเจ้ าหนีหมดทุกคนไซร้ บรุ ิ มสิทธิยอ่ มจะใช้ ได้ แต่เฉพาะต่อเจ้ าหนีผู้ที
ได้ รับประโยชน์จากการนัน
มาตรา 255 บุริมสิทธิในมูลค่าปลงศพนัน ใช้ สาํ หรับเอาค่าใช้ จ่ายในการปลงศพตามควรแก่ฐานานุรูปของลูกหนี
มาตรา 256 บุริมสิทธิในมูลค่าภาษี อากรนัน ใช้ สาํ หรับเอาบรรดาค่าภาษี อากรในทีดิน ทรัพย์สนิ หรื อค่าภาษี อากร
อย่างอืนทีลูกหนียังค้ างชําระอยูใ่ นปี ปั จจุบนั และก่อนนันขึนไปอีกปี หนึง
มาตรา 257 บุริมสิทธิในมูลค่าจ้ างเสมียน หรื อคนใช้ เพือการงานทีได้ ทําให้ แก่ลกู หนีนัน ใช้ สาํ หรับเอาค่าจ้ างนับ
ถอยหลังขึนไปสีเดือน แต่ไม่ให้ เกินสามร้ อยบาทต่อเสมียน หรื อคนใช้ คนหนึง ๆ
บุริมสิทธิในมูลค่าจ้ างคนงานนัน ใช้ สาํ หรับเอาค่าจ้ างนับถอยหลังขึนไปสองเดือน แต่ไม่ให้ เกินร้ อยห้ าสิบบาทต่อ
คนงานคนหนึง ๆ
มาตรา 258 บุริมสิทธิในมูลค่าเครื องอุปโภคบริ โภคอันจําเป็ นประจําวันนัน ใช้ สาํ หรับเอาค่าเครื องอุปโภคบริ โภค
ซึงยังค้ างชําระอยูน่ บั ถอยหลังขึนไปหกเดือน เช่นค่าอาหาร เครื องดืม โคมไฟ ฟื น ถ่านอันจําเป็ นเพือการทรงชีพของลูกหนี
และบุคคลในสกุลซึงอยูก่ บั ลูกหนี และซึงลูกหนีจําต้ องอุปการะกับทังคนใช้ ของลูกหนีด้ วย
2. บุริมสิทธิพิเศษ
(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริ มทรัพย์
มาตรา 259 ถ้ าหนีมีอยูเ่ ป็ นคุณแก่บคุ คลผู้ใดในมูลอย่างหนึงอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี บุคคลผู้นนย่
ั อมมี
บุริมสิทธิเหนือสังหาริ มทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี คือ
(1) เช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) พักอาศัยในโรงแรม
(3) รับขนคนโดยสาร หรื อของ
(4) รักษาสังหาริ มทรัพย์

(5) ซือขายสังหาริ มทรัพย์
(6) ค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้ พนั ธุ์ หรื อปุ๋ย
(7) ค่าแรงงานกสิกรรม หรื ออุตสาหกรรม
มาตรา 260 บุริมสิทธิในมูลเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ใช้ สาํ หรับเอาค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์และหนีอย่างอืนของผู้เช่า
อันเกิดจากความเกียวพันในเรื องเช่า และมีอยูเ่ หนือสังหาริ มทรัพย์ของผู้เช่าชึงอยูใ่ นหรื อบนอสังหาริ มทรัพย์นนั
มาตรา 261 บุริมสิทธิของผู้ให้ เช่าทีดินนัน มีอยูเ่ หนือสังหาริ มทรัพย์ทงหลายอั
ั
นผู้เช่าได้ นาํ เข้ ามาไว้ บนทีดินทีให้ เช่า
หรื อนําเข้ ามาไว้ ในเรื อนโรงอันใช้ ประกอบกับทีดินนัน และมีอยูเ่ หนือสังหาริ มทรัพย์เช่นสําหรับทีใช้ ในทีดินนัน กับทังเหนือ
ดอกผลอันเกิดจากทีดินซึงอยูใ่ นครอบครองของผู้เช่านันด้ วย
บุริมสิทธิของผู้ให้ เช่าเรื อนโรงย่อมมีอยูเ่ หนือสังหาริมทรัพย์ซงผู
ึ ้ เช่านําเข้ ามาไว้ ในเรื อนโรงนันด้ วย
มาตรา 262 ถ้ าการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ โอนไปก็ดีหรื อได้ ให้ เช่าช่วงก็ดี บุริมสิทธิของผู้ให้ เช่าเดิมย่อมครอบไปถึง
สังหาริ มทรัพย์ซงผู
ึ ้ รับโอน หรื อผู้เช่าช่วงได้ นาํ เข้ ามาไว้ ในทรัพย์สนิ นันด้ วย ความทีกล่าวนีท่านให้ ใช้ ได้ ตลอดถึงเงินอันผู้
โอน หรื อผู้ให้ เช่าช่วงจะพึงได้ รับจากผู้รับโอน หรื อผู้เช่าช่วงนันด้ วย
มาตรา 263 ในกรณีทีผู้เช่าต้ องชําระบัญชีเฉลียทรัพย์สนิ ทัวไปนัน บุริมสิทธิของผู้ให้ เช่าย่อมมีอยูแ่ ต่เฉพาะสําหรับ
เอาใช้ คา่ เช่า และหนีอย่างอืนเท่าทีมีในระยะกําหนดส่งค่าเช่าเพียงสามระยะ คือปั จจุบนั ระยะหนึง ก่อนนันขึนไประยะหนึง
และต่อไปภายหน้ าอีกระยะหนึงเท่านัน และใช้ สาํ หรับเอาค่าเสียหายซึงเกิดขึนในระยะกําหนดส่งค่าเช่าปั จจุบนั และก่อน
นันขึนไปอีกระยะหนึงด้ วย
มาตรา 264 ในการเรียกร้ องของผู้ให้ เช่าถ้ าผู้ให้ เช่าได้ รับเงินประกันไว้ ผู้ให้ เช่าย่อมมีบรุ ิ มสิทธิแต่เพียงในส่วนทีไม่มี
เงินประกัน
มาตรา 265 บุริมสิทธิในมูลพักอาศัยในโรงแรมนัน ใช้ สาํ หรับเอาเงินบรรดาทีค้ างชําระแก่เจ้ าสํานักเพือการพัก
อาศัยและการอืน ๆ อันได้ จดั ให้ สาํ เร็ จความปรารถนาแก่คนเดินทาง หรื อแขกอาศัย รวมทังการชดใช้ เงินทังหลายทีได้ ออก
แทนไปและมีอยูเ่ หนือเครื องเดินทาง หรื อทรัพย์สนิ อย่างอืนของคนเดินทาง หรื อแขกอาศัยอันเอาไว้ ในโรงแรมโฮเต็ลหรื อ
สถานทีเช่นนัน
มาตรา 266 ผู้ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อเจ้ าสํานักโรงแรมโฮเต็ลหรื อสถานทีเช่นนัน จะใช้ บรุ ิ มสิทธิของตนบังคับ
ทํานองเดียวกับผู้รับจํานําก็ได้ บทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งประมวลกฎหมายนี ว่าด้ วยการบังคับจํานํานันท่านให้ นํามาใช้
บังคับด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา 267 บุริมสิทธิในมูลรับขนนัน ใช้ สาํ หรับค่าระวางพาหนะในการรับขนคนโดยสารหรื อของ กับทังค่าใช้ จา่ ย
อันเป็ นอุปกรณ์และเป็ นบุริมสิทธิมีอยูเ่ หนือของและเครื องเดินทางทังหมดอันอยูใ่ นมือของผู้ขนส่ง
มาตรา 268 ในกรณีดงั ได้ ปรารภไว้ ในความแปดมาตราก่อนนีนันผู้ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ก็ดี เจ้ าสํานักโรงแรมก็ดี
หรื อผู้ขนส่งก็ดี จะใช้ บรุ ิ มสิทธิของตนเหนือสังหาริ มทรัพย์อนั เป็ นของบุคคลภายนอกก็ได้ เว้ นแต่ตนจะได้ ร้ ูในเวลาอันควรรู้
ได้ วา่ ทรัพย์สนิ เหล่านันเป็ นของบุคคลภายนอก
ถ้ าสังหาริ มทรัพย์นนถู
ั กลักหรื อสูญหายท่านให้ บงั คับตามบทกฎหมายว่าด้ วยการแสวงคืนครองทรัพย์
มาตรา 269 บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริ มทรัพย์นนั ใช้ สาํ หรับเอาค่าใช้ จา่ ยเพือรักษาสังหาริ มทรัพย์ และมีอยูเ่ หนือ
สังหาริ มทรัพย์อนั นัน
อนึงบุริมสิทธินียังใช้ สาํ หรับเอาค่าใช้ จา่ ยทีจําเป็ นอันได้ เสียไปเพือทีจะสงวนสิทธิ หรื อรับสภาพสิทธิ หรื อบังคับ
สิทธิ อันเกียวด้ วยสังหาริ มทรัพย์นนอี
ั กด้ วย

มาตรา 270 บุริมสิทธิในมูลซือขายสังหาริ มทรัพย์นนั ใช้ สาํ หรับเอาราคาซือขายและดอกเบียในราคานัน และมีอยู่
เหนือสังหาริ มทรัพย์อนั นัน
มาตรา 271 บุริมสิทธิในมูลค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้ พนั ธุ์ หรื อปุ๋ยนันใช้ สาํ หรับเอาราคาค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้ พนั ธุ์ หรื อปุ๋ย และ
ดอกเบียในราคานันและมีอยูเ่ หนือดอกผลอันเกิดงอกในทีดินเพราะใช้ สงเหล่
ิ านันภายในปี หนึงนับแต่เวลาทีใช้
มาตรา 272 บุริมสิทธิในมูลค่าแรงงานเพือกสิกรรมและอุตสาหกรรมนัน ในส่วนบุคคลทีได้ ทําการงานกสิกรรม ใช้
สําหรับเอาค่าจ้ างนับถอยหลังขึนไปปี หนึง และในส่วนบุคคลทีได้ ทาํ การงานอุตสาหกรรมใช้ สาํ หรับเอาค่าจ้ างนับถอยหลัง
ขึนไปสามเดือน และเป็ นบุริมสิทธิมีอยูเ่ หนือดอกผลหรื อสิงของทีประดิษฐ์ ขนอั
ึ นเกิดแต่แรงงานของบุคคลนัน ๆ
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริ มทรัพย์
มาตรา 273 ถ้ าหนีมีอยูเ่ ป็ นคุณแก่บคุ คลผู้ใดในมูลอย่างหนึงอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี บุคคลผู้นนย่
ั อมมีบรุ ิ มสิทธิ
เหนืออสังหาริ มทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี คือ
(1) รักษาอสังหาริ มทรัพย์
(2) จ้ างทําของเป็ นการงานทําขึนบนอสังหาริ มทรัพย์
(3) ซือขายอสังหาริ มทรัพย์
มาตรา 274 บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริ มทรัพย์นนใช้
ั สาํ หรับเอาค่าใช้ จ่ายเพือรักษาอสังหาริ มทรัพย์ และมีอยู่
เหนืออสังหาริ มทรัพย์อนั นัน
บทบัญญัติแห่งมาตรา 269 วรรคสองนัน ท่านให้ นาํ มาใช้ บงั คับแก่กรณีทีกล่าวมาในวรรคก่อนนีด้ วย
มาตรา 275 บุริมสิทธิในมูลจ้ างทําของเป็ นการงานทําขึนบนอสังหาริ มทรัพย์นนั ใช้ สาํ หรับเอาสินจ้ าง ค่าทําของ
เป็ นการงานอันผู้ก่อสร้ างสถาปนิก หรื อผู้รับจ้ างได้ ทําลงบนอสังหาริ มทรัพย์ของลูกหนี และมีอยูเ่ หนืออสังหาริ มทรัพย์อนั
นัน
อนึงบุริมสิทธินีย่อมเกิดมีขนต่
ึ อเมืออสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั ราคาเพิมขึนในปั จจุบนั เพราะการทีได้ ทําขึนนัน และมีอยู่
เพียงเหนือราคาทีเพิมขึนเท่านัน
มาตรา 276 บุริมสิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์นนใช้
ั สาํ หรับเอาราคาอสังหาริ มทรัพย์และดอกเบียในราคานัน
และมีอยูเ่ หนืออสังหาริ มทรัพย์อนั นัน
3. ลําดับแห่งบุริมสิทธิ
มาตรา 277 เมือมีบรุ ิมสิทธิสามัญหลายรายแย้ งกันท่านให้ ถือว่าบุริมสิทธิทงหลายนั
ั
นมีลาํ ดับทีจะให้ ผลก่อนหลัง
ดังทีได้ เรี ยงลําดับไว้ เมือมีบรุ ิ มสิทธิสามัญแย้ งกับบุริมสิทธิพิเศษ ท่านว่าบุริมสิทธิพิเศษย่อมอยูใ่ นลําดับก่อน แต่บรุ ิ มสิทธิ
ในมูลค่าใช้ จ่ายเพือประโยชน์ร่วมกันนันย่อมอยูใ่ นลําดับก่อน ในฐานทีจะใช้ สทิ ธินนต่
ั อเจ้ าหนีผู้ได้ รับประโยชน์จากการนัน
หมดทุกคนด้ วยกัน
มาตรา 278 เมือมีบรุ ิ มสิทธิแย้ งกันหลายรายเหนือสังหาริ มทรัพย์อนั หนึงอันเดียวกัน ท่านให้ ถือลําดับก่อนหลังดังที
เรี ยงไว้ ตอ่ ไปนี คือ
(1) บุริมสิทธิในมูลเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พักอาศัยในโรงแรมและรับขน
(2) บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริ มทรัพย์ แต่ถ้ามีบคุ คลหลายคนเป็ นผู้รักษา ท่านว่าผู้ทีรักษาภายหลังอยูใ่ นลําดับ
ก่อนผู้ทีได้ รักษามาก่อน
(3) บุริมสิทธิในมูลซือขายสังหาริ มทรัพย์ ค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้ พนั ธุ์หรื อปุ๋ย และค่าแรงงานกสิกรรมและอุตสาหกรรม

ถ้ าบุคคลผู้ใดมีบรุ ิ มสิทธิอยูใ่ นลําดับเป็ นทีหนึง และรู้อยูใ่ นขณะทีตนได้ ประโยชน์แห่งหนีมานัน ว่ายังมีบคุ คลอืนซึงมี
บุริมสิทธิอยูใ่ นลําดับทีสองหรื อทีสามไซร้ ท่านห้ ามมิให้ บคุ คลผู้นนใช้
ั สทิ ธิในการทีตนอยูใ่ นลําดับก่อนนันต่อบุคคลอืนเช่น
ว่ามา และท่านห้ ามมิให้ ใช้ สทิ ธินีต่อผู้ทีได้ รักษาทรัพย์ไว้ เพือประโยชน์แก่บคุ คลผู้มีบรุ ิ มสิทธิในลําดับทีหนึงนันเองด้ วย
ในส่วนดอกผล ท่านให้ บคุ คลผู้ได้ ทําการงานกสิกรรมอยูใ่ นลําดับทีหนึง ผู้สง่ เมล็ดพันธุ์ ไม้ พนั ธุ์ หรื อปุ๋ย อยูใ่ นลําดับ
ทีสอง และผู้ให้ เช่าทีดินอยูใ่ นลําดับทีสาม
มาตรา 279 เมือมีบรุ ิ มสิทธิพิเศษแย้ งกันหลายรายเหนืออสังหาริ มทรัพย์อนั หนึงอันเดียวกัน ท่านให้ ถือลําดับ
ก่อนหลังดังทีได้ เรี ยงลําดับไว้ ในมาตรา 273
ถ้ าได้ ซือขายอสังหาริ มทรัพย์นนสื
ั บต่อกันไปอีกไซร้ ลําดับก่อนหลังในระหว่างผู้ขายด้ วยกันนัน ท่านให้ เป็ นไป
ตามลําดับทีได้ ซือขายก่อนและหลัง
มาตรา 280 เมือบุคคลหลายคนมีบรุ ิ มสิทธิในลําดับเสมอกันเหนือทรัพย์อนั หนึงอันเดียวกัน ท่านให้ ตา่ งคนต่าง
ได้ รับชําระหนีเฉลียตามส่วนมากน้ อยแห่งจํานวนทีตนเป็ นเจ้ าหนี
4. ผลแห่งบุริมสิทธิ
มาตรา 281 บุริมสิทธิอนั มีอยูเ่ หนือสังหาริ มทรัพย์นนั ท่านห้ ามมิให้ ใช้ เมือบุคคลภายนอกได้ ทรัพย์นนจากลู
ั
กหนี
และได้ สง่ มอบทรัพย์ให้ กนั ไปเสร็ จแล้ ว
มาตรา 282 เมือมีบรุ ิ มสิทธิแย้ งกับสิทธิจํานําสังหาริ มทรัพย์ทา่ นว่าผู้รับจํานําย่อมมีสทิ ธิเป็ นอย่างเดียวกันกับผู้ทรง
บุริมสิทธิในลําดับทีหนึงดังทีเรี ยงไว้ ในมาตรา 278 นัน
มาตรา 283 บุคคลผู้มีบรุ ิ มสิทธิสามัญต้ องรับชําระหนีเอาจากสังหาริ มทรัพย์ของลูกหนีก่อน ต่อเมือยังไม่พอจึงให้
เอาชําระหนีจากอสังหาริ มทรัพย์ได้
ในส่วนอสังหาริ มทรัพย์นนั ก็ต้องรับชําระหนีเอาจากอสังหาริ มทรัพย์อนั มิได้ ตกอยูใ่ นฐานเป็ นหลักประกันพิเศษ
เสียก่อน
ถ้ าบุคคลใดมีบรุ ิ มสิทธิสามัญและละเลยด้ วยความประมาทเลินเล่อไม่สอดเข้ าแย้ งขัดในการแบ่งเฉลียทรัพย์ ตาม
ความทีกล่าวมาในวรรคทังสองข้ างบนนีไซร้ อันบุคคลนันจะใช้ บรุ ิ มสิทธิของตนต่อบุคคลภายนอกผู้ได้ จดทะเบียนสิทธิไว้
แล้ วเพือจะเอาใช้ จนถึงขนาด เช่นทีตนจะหากได้ รับเพราะได้ สอดเข้ าแย้ งขัดนัน ท่านว่าหาอาจจะใช้ ได้ ไม่
อนึงบทบัญญัติทีกล่าวมาในวรรคทังสามข้ างต้ นนี ท่านมิให้ ใช้ บงั คับหากว่าเงินทีขายอสังหาริ มทรัพย์ได้ นนั จะพึง
ต้ องเอามาแบ่งเฉลียก่อนเงินทีขายทรัพย์สนิ อย่างอืนก็ดี หรื อหากว่าเงินทีขายอสังหาริ มทรัพย์อนั ตกอยูใ่ นฐานเป็ น
หลักประกันพิเศษนัน จะพึงต้ องเอามาแบ่งเฉลียก่อนเงินทีขายอสังหาริ มทรัพย์อย่างอืนก็ดจุ กัน
มาตรา 284 บุริมสิทธิสามัญนัน ถึงแม้ จะมิได้ ไปลงทะเบียนเกียวด้ วยอสังหาริ มทรัพย์ก็ดี ย่อมจะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้
เจ้ าหนีใด ๆ ทีไม่มีหลักประกันพิเศษนันได้ แต่ความทีกล่าวนีท่านมิให้ ใช้ ไปถึงการต่อสู้บคุ คลภายนอกผู้ได้ ไปลงทะเบียน
สิทธิไว้
มาตรา 285 บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริ มทรัพย์นนั ถ้ าหากว่าเมือทําการเพือบํารุงรักษานันสําเร็ จแล้ ว ไปบอก
ลงทะเบียนไว้ โดยพลันไซร้ บุริมสิทธิก็คงให้ ผลต่อไป
มาตรา 286 บุริมสิทธิในมูลจ้ างทําของเป็ นการงานทําขึนบนอสังหาริ มทรัพย์นนั หากทํารายการประมาณราคา
ชัวคราวไปบอกลงทะเบียนไว้ ก่อนเริ มลงมือการทําไซร้ บุริมสิทธิก็คงให้ ผลต่อไป แต่ถ้าราคาทีทําจริ งนันลําราคาทีได้
ประมาณไว้ ชวคราว
ั
ท่านว่าบุริมสิทธิในส่วนจํานวนทีลําอยูน่ นหามี
ั
ไม่

ส่วนการทีจะวินิจฉัยว่าอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั ราคาเพิมขึนเพราะการอันได้ ทาํ ขึนบนอสังหาริมทรัพย์มากน้ อยเพียงใด
นัน ท่านให้ ศาลตังแต่งผู้เชียวชาญขึนเป็ นผู้กะประมาณ ในเวลาทีมีแย้ งขัดในการแบ่งเฉลีย
มาตรา 287 บุริมสิทธิใดได้ ไปจดลงทะเบียนแล้ วตามบทบัญญัติแห่งมาตราทังสองข้ างบนนี บุริมสิทธินนท่
ั านว่า
อาจจะใช้ ได้ ก่อนสิทธิจํานอง
มาตรา 288 บุริมสิทธิในมูลซือขายอสังหาริมทรัพย์นนหากว่
ั
าเมือไปลงทะเบียนสัญญาซือขายนัน บอกลงทะเบียน
ไว้ ด้วยว่าราคาหรื อดอกเบียในราคานันยังมิได้ ชําระไซร้ บุริมสิทธินนก็
ั คงให้ ผลต่อไป
มาตรา 289 ว่าถึงผลแห่งบุริมสิทธินอกจากทีได้ บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 281 ถึง 288 นีแล้ ว ท่านให้ นําบทบัญญัติ
ทังหลายแห่งลักษณะจํานองมาใช้ บงั คับด้ วยตามแต่กรณี
หมวด 3
ลูกหนีแ ละเจ้ าหนีห ลายคน
มาตรา 290 ถ้ าการชําระหนีเป็ นการอันจะแบ่งกันชําระได้ และมีบคุ คลหลายคนเป็ นลูกหนีก็ดี มีบคุ คลหลายคนเป็ น
เจ้ าหนีก็ดี เมือกรณีเป็ นทีสงสัยท่านว่าลูกหนีแต่ละคนจะต้ องรับผิดเพียงเป็ นส่วนเท่า ๆ กันและเจ้ าหนีแต่ละคนก็ชอบทีจะ
ได้ รับแต่เพียงเป็ นส่วนเท่า ๆ กัน
มาตรา 291 ถ้ าบุคคลหลายคนจะต้ องทําการชําระหนีโดยทํานองซึงแต่ละคนจําต้ องชําระหนีสินเชิงไซร้ แม้ ถงึ ว่า
เจ้ าหนีชอบทีจะได้ รับชําระหนีสินเชิงได้ แต่เพียงครังเดียว (กล่าวคือลูกหนีร่วมกัน) ก็ดี เจ้ าหนีจะเรียกชําระหนีจากลูกหนีแต่
คนใดคนหนึงสินเชิง หรื อแต่โดยส่วนก็ได้ ตามแต่จะเลือกแต่ลกู หนีทังปวงก็ยงั คงต้ องผูกพันอยูท่ วทุ
ั กคนจนกว่าหนีนัน จะ
ได้ ชําระเสร็ จสินเชิง
มาตรา 292 การทีลูกหนีร่วมกันคนหนึงชําระหนีนันย่อมได้ เป็ นประโยชน์แก่ลกู หนีคนอืน ๆ ด้ วย วิธีเดียวกันนีท่าน
ให้ ใช้ บงั คับแก่การใด ๆ อันพึงกระทําแทนชําระหนี วางทรัพย์สนิ แทนชําระหนี และหักกลบลบหนีด้ วย
ลูกหนีร่วมกันคนหนึงมีสทิ ธิเรี ยกร้ องอย่างไร ลูกหนีคนอืน ๆ จะเอาสิทธิอนั นันไปใช้ หกั กลบลบหนีหาได้ ไม่
มาตรา 293 การปลดหนีให้ แก่ลกู หนีร่วมกันคนหนึงนันย่อมเป็ นไปเพือประโยชน์แก่ลกู หนีคนอืน ๆ เพียงเท่าส่วน
ของลูกหนีทีได้ ปลดให้ เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืน
มาตรา 294 การทีเจ้ าหนีผิดนัดต่อลูกหนีร่วมกันคนหนึงนันย่อมได้ เป็ นคุณประโยชน์แก่ลกู หนีคนอืน ๆ ด้ วย
มาตรา 295 ข้ อความจริงอืนใด นอกจากทีระบุไว้ ในมาตรา 292 ถึง 294 นัน เมือเป็ นเรื องเท้ าถึงตัวลูกหนีร่วมกันคน
ใดก็ยอ่ มเป็ นไปเพือคุณและโทษแต่เฉพาะแก่ลกู หนีคนนัน เว้ นแต่จะปรากฏว่าขัดกับสภาพแห่งหนีนันเอง
ความทีว่ามานี เมือจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือว่าให้ ใช้ แก่การให้ คําบอกกล่าว การผิดนัด การทีหยิบยกอ้ างความผิด
การชําระหนีอันเป็ นพ้ นวิสยั แก่ฝ่ายลูกหนีร่วมกันคนหนึง กําหนดอายุความหรื อการทีอายุความสะดุดหยุดลงและการที
สิทธิเรี ยกร้ องเกลือนกลืนกันไปกับหนีสิน
มาตรา 296 ในระหว่างลูกหนีร่วมกันทังหลายนัน ท่านว่าต่างคนต่างต้ องรับผิดเป็ นส่วนเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ถ้ าส่วนทีลูกหนีร่วมกันคนใดคนหนึงจะพึงชําระนัน เป็ นอันจะเรี ยกเอาจากคนนันไม่ได้ ไซร้ ยงั ขาด
จํานวนอยูเ่ ท่าไร ลูกหนีคนอืน ๆ ซึงจําต้ องออกส่วนด้ วยนันก็ต้องรับใช้ แต่ถ้าลูกหนีร่วมกันคนใด เจ้ าหนีได้ ปลดให้ หลุดพ้ น
จากหนีอันร่วมกันนันแล้ ว ส่วนทีลูกหนีคนนันจะพึงต้ องชําระหนีก็ตกเป็ นพับแก่เจ้ าหนีไป
มาตรา 297 ถ้ าในสัญญาอันหนึงอันใดมีบคุ คลหลายคนร่วมกันผูกพันตนในอันจะกระทําการชําระหนีไซร้ หาก
กรณีเป็ นทีสงสัย ท่านว่าบุคคลเหล่านันจะต้ องรับผิดเช่นอย่างเป็ นลูกหนีร่วมกันแม้ ถึงว่าเป็ นการอันจะแบ่งกันชําระหนีได้

มาตรา 298 ถ้ าบุคคลหลายคนมีสทิ ธิเรี ยกร้ องการชําระหนีโดยทํานองซึงแต่ละคนอาจจะเรี ยกให้ ชําระหนีสินเชิงได้
ไซร้ แม้ ถึงว่าลูกหนีจําต้ องชําระหนีสินเชิงแต่เพียงครังเดียว (กล่าวคือเจ้ าหนีร่วมกัน) ก็ดี ท่านว่าลูกหนีจะชําระหนีให้ แก่
เจ้ าหนีแต่คนใดคนหนึงก็ได้ ตามแต่จะเลือก ความข้ อนีให้ ใช้ บงั คับได้ แม้ ทงที
ั เจ้ าหนีคนหนึงจะได้ ยืนฟ้ องเรี ยกชําระหนีไว้
แล้ ว
มาตรา 299 การทีเจ้ าหนีร่วมกันคนหนึงผิดนัดนัน ย่อมเป็ นโทษแก่เจ้ าหนีคนอืน ๆ ด้ วย
ถ้ าสิทธิเรี ยกร้ อง และหนีสินนันเป็ นอันเกลือนกลืนกันไปในเจ้ าหนีร่วมกันคนหนึง สิทธิของเจ้ าหนีคนอืน ๆ อันมีตอ่
ลูกหนีก็ยอ่ มเป็ นอันระงับสินไป
นอกจากนี ท่านให้ นําบทบัญญัติแห่งมาตรา 292, 293 และ 295 มาใช้ บงั คับด้ วยโดยอนุโลม กล่าวโดยเฉพาะก็คือ
แม้ เจ้ าหนีร่วมกันคนหนึงจะโอนสิทธิเรี ยกร้ องให้ แก่บคุ คลอืนไป ก็หากระทบกระทังถึงสิทธิของเจ้ าหนีคนอืน ๆ ด้ วยไม่
มาตรา 300 ในระหว่างเจ้ าหนีร่วมกันนัน ท่านว่าต่างคนชอบทีจะได้ รับชําระหนีเป็ นส่วนเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 301 ถ้ าบุคคลหลายคนเป็ นหนีอันจะแบ่งกันชําระมิได้ ทา่ นว่าบุคคลเหล่านันต้ องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี
ร่วมกัน
มาตรา 302 ถ้ าการชําระหนีเป็ นการอันจะแบ่งกันชําระมิได้ และมีบคุ คลหลายคนเป็ นเจ้ าหนี ถ้ าบุคคลเหล่านันมิได้
เป็ นเจ้ าหนีร่วมกันไซร้ ทา่ นว่าลูกหนีได้ แต่จะชําระหนีให้ ได้ ประโยชน์แก่บคุ คลเหล่านันทังหมดด้ วยกัน และเจ้ าหนีแต่ละคน
จะเรี ยกชําระหนีได้ ก็แต่เพือได้ ประโยชน์ด้วยกันหมดทุกคนเท่านัน อนึงเจ้ าหนีแต่ละคนจะเรี ยกให้ ลกู หนีวางทรัพย์ทีเป็ น
หนีนันไว้ เพือประโยชน์แห่งเจ้ าหนีหมดทุกคนด้ วยกันก็ได้ หรื อถ้ าทรัพย์นนไม่
ั ควรแก่การจะวางไว้ ก็ให้ สง่ แก่ผ้ พู ิทกั ษ์ ทรัพย์
ซึงศาลจะได้ ตงแต่
ั งขึน
นอกจากนี ข้ อความจริงใดทีเท้ าถึงเจ้ าหนีคนหนึงเท่านันหาเป็ นไปเพือคุณหรื อโทษแก่เจ้ าหนีคนอืน ๆ ด้ วยไม่
หมวด 4
โอนสิทธิเรียกร้ อง
มาตรา 303 สิทธิเรี ยกร้ องนันท่านว่าจะพึงโอนกันได้ เว้ นไว้ แต่สภาพแห่งสิทธินนเองจะไม่
ั
เปิ ดช่องให้ โอนกันได้
ความทีกล่าวมานีย่อมไม่ใช้ บงั คับ หากคูก่ รณีได้ แสดงเจตนาเป็ นอย่างอืน การแสดงเจตนาเช่นว่านีท่านห้ ามมิให้
ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริ ต
มาตรา 304 สิทธิเรี ยกร้ องเช่นใด ตามกฎหมายศาลจะสังยึดไม่ได้ สิทธิเรี ยกร้ องเช่นนัน ท่านว่าจะโอนกันหาได้ ไม่
มาตรา 305 เมือโอนสิทธิเรี ยกร้ องไป สิทธิจํานองหรื อจํานําทีมีอยูเ่ กียวพันกับสิทธิเรี ยกร้ องนันก็ดี สิทธิอนั เกิดขึนแต่
การคําประกันทีให้ ไว้ เพือสิทธิเรี ยกร้ องนันก็ดี ย่อมตกไปได้ แก่ผ้ รู ับโอนด้ วย
อนึงผู้รับโอนจะใช้ บรุ ิ มสิทธิใด ๆ ทีตนมีอยูเ่ กียวด้ วยสิทธิเรียกร้ องในกรณีบงั คับยึดทรัพย์หรือล้ มละลายนันก็ได้
มาตรา 306 การโอนหนีอันจะพึงต้ องชําระแก่เจ้ าหนีคนหนึงโดยเฉพาะเจาะจงนัน ถ้ าไม่ทําเป็ นหนังสือ ท่านว่าไม่
สมบูรณ์ อนึงการโอนหนีนันท่านว่าจะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้ลกู หนีหรือบุคคลภายนอกได้ แต่เมือได้ บอกกล่าวการโอนไปยัง
ลูกหนีหรื อลูกหนีจะได้ ยินยอมด้ วยในการโอนนันคําบอกกล่าวหรื อความยินยอมเช่นว่านีท่านว่าต้ องทําเป็ นหนังสือ
ถ้ าลูกหนีทําให้ พอแก่ใจผู้โอนด้ วยการใช้ เงิน หรื อด้ วยประการอืนเสียแต่ก่อนได้ รับบอกกล่าว หรื อก่อนได้ ตกลงให้
โอนไซร้ ลูกหนีนันก็เป็ นอันหลุดพ้ นจากหนี

มาตรา 307 ถ้ าพิพาทอ้ างสิทธิในการโอนต่างราย โอนรายใดได้ บอกกล่าวหรื อตกลงกันก่อน โอนรายนันมีสทิ ธิ
ดีกว่าโอนรายอืน ๆ
มาตรา 308 ถ้ าลูกหนีได้ ให้ ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา 306 โดยมิได้ อิดเอือน ท่านว่าจะยกข้ อต่อสู้ทีมีตอ่ ผู้
โอนขึนต่อสู้ผ้ รู ับโอนนันหาได้ ไม่ แต่ถ้าเพือจะระงับหนีนันลูกหนีได้ ใช้ เงินให้ แก่ผ้ โู อนไปไซร้ ลูกหนีจะเรี ยกคืนเงินนันก็ได้
หรื อถ้ าเพือการเช่นกล่าวมานันลูกหนีรับภาระเป็ นหนีอย่างใดอย่างหนึงขึนใหม่ตอ่ ผู้โอน จะถือเสมือนหนึงว่าหนีนันมิได้ ก่อ
ขึนเลยก็ได้
ถ้ าลูกหนีเป็ นแต่ได้ รับคําบอกกล่าวการโอน ท่านว่าลูกหนีมีข้อต่อสู้ผ้ โู อนก่อนเวลาทีได้ รับคําบอกกล่าวนันฉันใด ก็
จะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้แก่ผ้ รู ับโอนได้ ฉนั นัน ถ้ าลูกหนีมีสทิ ธิเรี ยกร้ องจากผู้โอนแต่สทิ ธินนยั
ั งไม่ถึงกําหนดในเวลาบอกกล่าว
ไซร้ ท่านว่าจะเอาสิทธิเรี ยกร้ องนันมาหักกลบลบกันก็ได้ หากว่าสิทธินนจะได้
ั
ถึงกําหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกําหนดแห่งสิทธิ
เรี ยกร้ องอันได้ โอนไปนัน
มาตรา 309 การโอนหนีอันพึงต้ องชําระตามเขาสังนัน ท่านว่าจะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้ลกู หนี หรื อบุคคลภายนอกคน
อืนได้ แต่เฉพาะเมือการโอนนันได้ สลักหลังไว้ ในตราสาร และตัวตราสารนันได้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ รู ับโอนไปด้ วย
มาตรา 310 ในมูลหนีอันพึงต้ องชําระตามเขาสังนัน ลูกหนีมีสทิ ธิทีจะสอบสวนถึงตัวผู้ทรงตราสาร หรื อสอบสวน
ความถูกต้ องแท้ จริ งแห่งลายมือชือหรื อดวงตราของผู้ทรงได้ แต่ก็หามีความผูกพันทีจะต้ องทําถึงเพียงนันไม่ แต่ถ้าลูกหนี
ทําการโดยทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงไซร้ การชําระหนีนันก็ไม่เป็ นอันสมบูรณ์
มาตรา 311 บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนนี ท่านให้ ใช้ บงั คับตลอดถึงกรณีทีมีกําหนดตัวเจ้ าหนีระบุไว้ ในตราสาร ซึงมี
ข้ อความจดไว้ ด้วยว่าให้ ชําระหนีแก่ผ้ ทู รงตราสาร
มาตรา 312 ในมูลหนีอันพึงต้ องชําระตามเขาสังนัน ลูกหนีจะยกข้ อต่อสู้ซงมี
ึ ตอ่ เจ้ าหนีเดิมขึนเป็ นข้ อต่อสู้ผ้ รู ับโอน
โดยสุจริ ตนันหาได้ ไม่ เว้ นแต่ทีปรากฏในตัวตราสารนันเอง หรื อทีมีขนเป็
ึ นธรรมดาสืบจากลักษณะแห่งตราสารนัน
มาตรา 313 บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนนี ท่านให้ ใช้ บงั คับตลอดถึงหนีอันพึงต้ องชําระแก่ผ้ ถู ือนันด้ วย แล้ วแต่กรณี
หมวด 5
ความระงับหนี 
ส่ วนที" 1
การชําระหนี 
มาตรา 314 อันการชําระหนีนัน ท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็ นผู้ชําระก็ได้ เว้ นแต่สภาพแห่งหนีจะไม่เปิ ดช่องให้
บุคคลภายนอกชําระ หรื อจะขัดกับเจตนาอันคูก่ รณีได้ แสดงไว้
บุคคลผู้ไม่มีสว่ นได้ เสียด้ วยในการชําระหนีนัน จะเข้ าชําระหนีโดยขืนใจลูกหนีหาได้ ไม่
มาตรา 315 อันการชําระหนีนัน ต้ องทําให้ แก่ตวั เจ้ าหนีหรือแก่บคุ คลผู้มีอาํ นาจรับชําระหนีแทนเจ้ าหนี การชําระหนี
ให้ แก่บคุ คลผู้ไม่มีอํานาจรับชําระหนีนัน ถ้ าเจ้ าหนีให้ สตั ยาบันก็นบั ว่าสมบูรณ์
มาตรา 316 ถ้ าการชําระหนีนันได้ ทําให้ แก่ผ้ คู รองตามปรากฏแห่งสิทธิในมูลหนี ท่านว่าการชําระหนีนันจะสมบูรณ์
ก็แต่เมือบุคคลผู้ชําระหนีได้ กระทําการโดยสุจริ ต
มาตรา 317 นอกจากกรณีทีกล่าวไว้ ในมาตราก่อน การชําระหนีแก่บคุ คลผู้ไม่มีสทิ ธิจะได้ รับนัน ท่านว่าย่อม
สมบูรณ์เพียงเท่าทีตัวเจ้ าหนีได้ ลาภงอกขึนแต่การนัน

มาตรา 318 บุคคลผู้ถือใบเสร็ จเป็ นสําคัญ ท่านนับว่าเป็ นผู้มีสทิ ธิจะได้ รับชําระหนี แต่ความทีกล่าวนีท่านมิให้ ใช้
ถ้ าบุคคลผู้ชําระหนีรู้วา่ สิทธิเช่นนันหามีไม่ หรื อไม่ร้ ูเท่าถึงสิทธินนเพราะความประมาทเลิ
ั
นเล่อของตน
มาตรา 319 ถ้ าศาลสังให้ ลกู หนีคนทีสามงดเว้ นทําการชําระหนีแล้ วยังขืนชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีของตนเองไซร้ ท่าน
ว่าเจ้ าหนีผู้ทีร้ องขอให้ ยดึ ทรัพย์จะเรี ยกให้ ลกู หนีคนทีสามนันทําการชําระหนีอีกให้ ค้ มุ กับความเสียหายอันตนได้ รับก็ได้
อนึงข้ อความซึงกล่าวมาในวรรคข้ างต้ นนีหาเป็ นข้ อขัดขวางในการทีลูกหนีคนทีสามจะใช้ สทิ ธิไล่เบียเอาแก่เจ้ าหนี
ของตนเองนันไม่
มาตรา 320 อันจะบังคับให้ เจ้ าหนีรับชําระหนีแต่เพียงบางส่วนหรื อให้ รับชําระหนีเป็ นอย่างอืนผิดไปจากทีจะต้ อง
ชําระแก่เจ้ าหนีนัน ท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ ไม่
มาตรา 321 ถ้ าเจ้ าหนียอมรับการชําระหนีอย่างอืนแทนการชําระหนีทีได้ ตกลงกันไว้ ท่านว่าหนีนันก็เป็ นอันระงับ
สินไป
ถ้ าเพือทีจะทําให้ พอแก่ใจเจ้ าหนีนัน ลูกหนีรับภาระเป็ นหนีอย่างใดอย่างหนึงขึนใหม่ตอ่ เจ้ าหนีไซร้ เมือกรณีเป็ นที
สงสัย ท่านมิให้ สนั นิษฐานว่าลูกหนีได้ ก่อหนีนันขึนแทนการชําระหนี
ถ้ าชําระหนีด้ วยออก-ด้ วยโอน-หรื อด้ วยสลักหลังตัวT เงินหรื อประทวนสินค้ า ท่านว่าหนีนันจะระงับสินไปต่อเมือตัวT เงิน
หรื อประทวนสินค้ านันได้ ใช้ เงินแล้ ว
มาตรา 322 ถ้ าเอาทรัพย์ก็ดี สิทธิเรี ยกร้ องจากบุคคลภายนอกก็ดีหรื อสิทธิอย่างอืนก็ดี ให้ แทนการชําระหนี ท่านว่า
ลูกหนีจะต้ องรับผิดเพือชํารุดบกพร่องและเพือการรอนสิทธิทํานองเดียวกับผู้ขาย
มาตรา 323 ถ้ าวัตถุแห่งหนีเป็ นอันให้ สง่ มอบทรัพย์เฉพาะสิง ท่านว่าบุคคลผู้ชําระหนีจะต้ องส่งมอบทรัพย์ตาม
สภาพทีเป็ นอยูใ่ นเวลาทีจะพึงส่งมอบ
ลูกหนีจําต้ องรักษาทรัพย์นนไว้
ั ด้วยความระมัดระวัง เช่นอย่างวิญUูชนจะพึงสงวนทรัพย์สนิ ของตนเอง จนกว่าจะ
ได้ สง่ มอบทรัพย์นนั
มาตรา 324 เมือมิได้ มแี สดงเจตนาไว้ โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชําระหนี ณ สถานทีใดไซร้ หากจะต้ องส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิง ท่านว่าต้ องส่งมอบกัน ณ สถานทีซึงทรัพย์นนได้
ั อยูใ่ นเวลาเมือก่อให้ เกิดหนีนันส่วนการชําระหนีโดย
ประการอืน ท่านว่าต้ องชําระ ณ สถานทีซึงเป็ นภูมิลาํ เนาปั จจุบนั ของเจ้ าหนี
มาตรา 325 เมือมิได้ มแี สดงเจตนาไว้ ในข้ อค่าใช้ จ่ายในการชําระหนี ท่านว่าฝ่ ายลูกหนีพึงเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย แต่
ถ้ าค่าใช้ จา่ ยนันมีจํานวนเพิมขึนเพราะเจ้ าหนีย้ ายภูมิลาํ เนาก็ดี หรื อเพราะการอืนใดอันเจ้ าหนีได้ กระทําก็ดี ค่าใช้ จา่ ย
เพิมขึนเท่าใดเจ้ าหนีต้ องเป็ นผู้ออก
มาตรา 326 บุคคลผู้ชําระหนีชอบทีจะได้ รับใบเสร็ จเป็ นสําคัญจากผู้รับชําระหนีนัน และถ้ าหนีนันได้ ชําระสินเชิง
แล้ ว ผู้ชําระหนีชอบทีจะได้ รับเวนคืนเอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่งหนี หรื อให้ ขีดฆ่าเอกสารนันเสียถ้ าและเอกสารนันสูญ
หายบุคคลผู้ชําระหนีชอบทีจะให้ จดแจ้ งความข้ อระงับหนีลงไว้ ในใบเสร็ จหรื อในเอกสารอีกฉบับหนึงต่างหากก็ได้
ถ้ าหนีนันได้ ชําระแต่บางส่วนก็ดี หรื อถ้ าเอกสารนันยังให้ สทิ ธิอย่างอืนใดแก่เจ้ าหนีอยูก่ ็ดี ท่านว่าลูกหนีชอบแต่ทจะ
ี
ได้ รับใบเสร็ จไว้ เป็ นคูม่ ือและให้ จดแจ้ งการชําระหนีนันลงไว้ ในเอกสาร
มาตรา 327 ในกรณีชําระดอกเบีย หรื อชําระหนีอย่างอืนอันมีกําหนดชําระเป็ นระยะเวลานัน ถ้ าเจ้ าหนีออกใบเสร็ จ
ให้ เพือระยะหนึงแล้ วโดยมิได้ อิดเอือน ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเจ้ าหนีได้ รับชําระหนีเพือระยะก่อน ๆ นันด้ วยแล้ ว
ถ้ าเจ้ าหนีออกใบเสร็ จให้ เพือการชําระต้ นเงิน ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเจ้ าหนีได้ รับดอกเบียแล้ ว
ถ้ าเอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่งหนีได้ เวนคืนแล้ วไซร้ ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าหนีนันเป็ นอันระงับสินไปแล้ ว

มาตรา 328 ถ้ าลูกหนีต้ องผูกพันต่อเจ้ าหนีในอันจะกระทําการเพือชําระหนีเป็ นการอย่างเดียวกันโดยมูลหนีหลาย
ราย และถ้ าการทีลูกหนีชําระหนีนันไม่เพียงพอจะเปลืองหนีสินได้ หมดทุกรายไซร้ เมือทําการชําระหนีลูกหนีระบุวา่ ชําระ
หนีสินรายใด ก็ให้ หนีสินรายนันเป็ นอันได้ เปลืองไป
ถ้ าลูกหนีไม่ระบุ ท่านว่าหนีสินรายไหนถึงกําหนด ก็ให้ รายนันเป็ นอันได้ เปลืองไปก่อน ในระหว่างหนีสินหลายรายที
ถึงกําหนดนัน รายใดเจ้ าหนีมีประกันน้ อยทีสุดก็ให้ รายนันเป็ นอันได้ เปลืองไปก่อน ในระหว่างหนีสินหลายรายทีมีประกัน
เท่า ๆ กัน ให้ รายทีตกหนักทีสุดแก่ลกู หนีเป็ นอันได้ เปลืองไปก่อน ในระหว่างหนีสินหลายรายทีตกหนักแก่ลกู หนีเท่า ๆ กัน
ให้ หนีสินรายเก่าทีสุดเป็ นอันได้ เปลืองไปก่อน และถ้ ามีหนีสินหลายรายเก่าเท่า ๆ กัน ก็ให้ หนีสินทุกรายเป็ นอันได้ เปลืองไป
ตามส่วนมากและน้ อย
มาตรา 329 ถ้ านอกจากการชําระหนีอันเป็ นประธาน ลูกหนียังจะต้ องชําระดอกเบียและเสียค่าฤชาธรรมเนียมอีก
ด้ วยไซร้ หากการชําระหนีในครังหนึง ๆ ไม่ได้ ราคาเพียงพอจะเปลืองหนีสินได้ ทงหมด
ั
ท่านให้ เอาจัดใช้ เป็ นค่าฤชาธรรม
เนียมเสียก่อนแล้ วจึงใช้ ดอกเบียและในทีสุดจึงให้ ใช้ ในการชําระหนีอันเป็ นประธาน
ถ้ าลูกหนีระบุให้ จดั ใช้ เป็ นประการอืน ท่านว่าเจ้ าหนีจะบอกปั ดไม่ยอมรับชําระหนีก็ได้
มาตรา 330 เมือขอปฏิบตั ิการชําระหนีโดยชอบแล้ ว บรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การไม่ชําระหนีก็เป็ นอันปลด
เปลืองไป นับแต่เวลาทีขอปฏิบตั กิ ารชําระหนีนัน
มาตรา 331 ถ้ าเจ้ าหนีบอกปั ดไม่ยอมรับชําระหนีก็ดี หรื อไม่สามารถจะรับชําระหนีได้ ก็ดี หากบุคคลผู้ชําระหนีวาง
ทรัพย์อนั เป็ นวัตถุแห่งหนีไว้ เพือประโยชน์แก่เจ้ าหนีแล้ ว ก็ยอ่ มจะเป็ นอันหลุดพ้ นจากหนีได้ ความข้ อนีท่านให้ ใช้ ตลอดถึง
กรณีทีบุคคลผู้ชําระหนีไม่สามารถจะหยังรู้ถึงสิทธิ หรื อไม่ร้ ูตวั เจ้ าหนีได้ แน่นอนโดยมิใช่เป็ นความผิดของตน
มาตรา 332 ถ้ าลูกหนีจําต้ องชําระหนีต่อเมือเจ้ าหนีจะต้ องชําระหนีตอบแทนด้ วยไซร้ ท่านว่าลูกหนีจะกําหนดว่า
ต่อเมือเจ้ าหนีชําระหนีตอบแทนจึงให้ มีสทิ ธิรับเอาทรัพย์ทวางไว้
ี
นนก็
ั ได้
มาตรา 333 การวางทรัพย์นนต้
ั องวาง ณ สํานักงานวางทรัพย์ประจําตําบลทีจะต้ องชําระหนี
ถ้ าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรื อกฎข้ อบังคับเฉพาะการในเรื องสํานักงานวางทรัพย์ เมือบุคคลผู้ชําระหนีร้ องขอ
ศาลจะต้ องกําหนดสํานักงานวางทรัพย์ และตังแต่งผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ทีวางนันขึน
ผู้วางต้ องบอกกล่าวให้ เจ้ าหนีทราบการทีได้ วางทรัพย์นนโดยพลั
ั
น
มาตรา 334 ลูกหนีมีสทิ ธิจะถอนทรัพย์ทีวางนันได้ ถ้ าลูกหนีถอนทรัพย์นนั ท่านให้ ถือเสมือนว่ามิได้ วางทรัพย์ไว้ เลย
สิทธิถอนทรัพย์นีเป็ นอันขาดในกรณีตอ่ ไปนี
(1) ถ้ าลูกหนีแสดงต่อสํานักงานวางทรัพย์วา่ ตนยอมละสิทธิทีจะถอน
(2) ถ้ าเจ้ าหนีแสดงต่อสํานักงานวางทรัพย์วา่ จะรับเอาทรัพย์นนั
(3) ถ้ าการวางทรัพย์นนได้
ั เป็ นไปโดยคําสังหรื ออนุมตั ิของศาลและได้ บอกกล่าวความนันแก่สาํ นักงานวางทรัพย์
มาตรา 335 สิทธิถอนทรัพย์นนั ตามกฎหมายศาลจะสังยึดหาได้ ไม่
เมือได้ ฟ้องคดีล้มละลายเกียวกับทรัพย์สนิ ของลูกหนีแล้ ว ท่านห้ ามมิให้ ใช้ สทิ ธิถอนทรัพย์ในระหว่างพิจารณาคดี
ล้ มละลาย
มาตรา 336 ถ้ าทรัพย์อนั เป็ นวัตถุแห่งการชําระหนีไม่ควรแก่การจะวางไว้ ก็ดี หรื อเป็ นทีพึงวิตกว่าทรัพย์นนเกลื
ั อก
จะเสือมเสียหรื อทําลายหรื อบุบสลายได้ ก็ดี เมือได้ รับอนุญาตจากศาล บุคคลผู้ชําระหนีจะเอาทรัพย์นนออกขายทอดตลาด
ั
แล้ วเอาเงินทีได้ แต่การขายวางแทนทรัพย์นนก็
ั ได้ ความข้ อนีท่านให้ ใช้ ตลอดถึงกรณีทีค่ารักษาทรัพย์จะแพงเกินควรนันด้ วย

มาตรา 337 ท่านไม่อนุญาตให้ เอาทรัพย์ออกขายทอดตลาดจนกว่าจะได้ บอกให้ เจ้ าหนีรู้ตวั ก่อน การบอกนีจะงด
เสียก็ได้ ถ้าทรัพย์นนอาจเสื
ั
อมทรามลงหรื อภัยมีอยูใ่ นการทีจะหน่วงการขายทอดตลาดไว้
ในการทีจะขายทอดตลาดนัน ท่านให้ ลกู หนีบอกกล่าวแก่เจ้ าหนีโดยไม่ชกั ช้ า ถ้ าละเลยเสียไม่บอกกล่าว ลูกหนี
จะต้ องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทน
การบอกให้ ร้ ูตวั และบอกกล่าวนี ถ้ าไม่เป็ นอันจะทําได้ จะงดเสียก็ได้
เวลาและสถานทีทีจะขายทอดตลาด กับทังคําพรรณนาลักษณะแห่งทรัพย์นนั ท่านให้ ประกาศโฆษณาให้ ประชาชน
ทราบ
มาตรา 338 ค่าฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพย์หรื อขายทอดตลาดนันให้ ฝ่ายเจ้ าหนีเป็ นผู้ออก เว้ นแต่ลกู หนีจะได้
ถอนทรัพย์ทีวาง
มาตรา 339 สิทธิของเจ้ าหนีเหนือทรัพย์ทีวางไว้ นนเป็
ั นอันระงับสินไปเมือพ้ นเวลาสิบปี นับแต่ได้ รับคําบอกกล่าว
การวางทรัพย์
อนึงเมือสิทธิของเจ้ าหนีระงับสินไปแล้ ว ถึงแม้ ลกู หนีจะได้ ละสิทธิถอนทรัพย์ ก็ยงั ชอบทีจะถอนทรัพย์นนได้
ั
ส่ วนที" 2
ปลดหนี 
มาตรา 340 ถ้ าเจ้ าหนีแสดงเจตนาต่อลูกหนีว่าจะปลดหนีให้ ทา่ นว่าหนีนันก็เป็ นอันระงับสินไป
ถ้ าหนีมีหนังสือเป็ นหลักฐาน การปลดหนีก็ต้องทําเป็ นหนังสือด้ วยหรื อต้ องเวนคืนเอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่งหนี
ให้ แก่ลกู หนี หรื อขีดฆ่าเอกสารนันเสีย
ส่ วนที" 3
หักกลบลบหนี 
มาตรา 341 ถ้ าบุคคลสองคนต่างมีความผูกพันซึงกันและกันโดยมูลหนีอันมีวตั ถุเป็ นอย่างเดียวกัน และหนีทังสอง
รายนันถึงกําหนดจะชําระไซร้ ท่านว่าลูกหนีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ย่อมจะหลุดพ้ นจากหนีของตนด้ วยหักกลบลบกันได้ เพียงเท่า
จํานวนทีตรงกันในมูลหนีทังสองฝ่ ายนัน เว้ นแต่สภาพแห่งหนีฝ่ ายหนึงจะไม่เปิ ดช่องให้ หกั กลบลบกันได้
บทบัญญัติดงั กล่าวมาในวรรคก่อนนี ท่านมิให้ ใช้ บงั คับหากเป็ นการขัดกับเจตนาอันคูก่ รณีได้ แสดงไว้ แต่เจตนา
เช่นนีท่านห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริ ต
มาตรา 342 หักกลบลบหนีนัน ทําได้ ด้วยคูก่ รณีฝ่ายหนึงแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ ายหนึง การแสดงเจตนาเช่นนีท่านว่า
จะมีเงือนไขหรื อเงือนเวลาเริ มต้ นหรื อเวลาสินสุดอีกด้ วยหาได้ ไม่
การแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี ท่านว่ามีผลย้ อนหลังขึนไปจนถึงเวลาซึงหนีทังสองฝ่ ายนันจะอาจหัก
กลบลบกันได้ เป็ นครังแรก
มาตรา 343 การหักกลบลบหนีนัน ถึงแม้ วา่ สถานทีซึงจะต้ องชําระหนีทังสองจะต่างกัน ก็หกั กันได้ แต่ฝ่ายผู้ขอหัก
หนีจะต้ องใช้ คา่ เสียหายให้ แก่อกี ฝ่ ายหนึง เพือความเสียหายอย่างหนึงอย่างใดอันเกิดแต่การนัน

มาตรา 344 สิทธิเรี ยกร้ องใดยังมีข้อต่อสู้อยู่ สิทธิเรี ยกร้ องนันท่านว่าหาอาจจะเอามาหักกลบลบหนีได้ ไม่ อนึงอายุ
ความย่อมไม่ตดั รอนการหักกลบลบหนี แม้ สทิ ธิเรี ยกร้ องขาดอายุความแล้ ว แต่วา่ ในเวลาทีอาจจะหักกลบลบกับสิทธิ
เรี ยกร้ องฝ่ ายอืนได้ นนั สิทธิยงั ไม่ขาด
มาตรา 345 หนีรายใดเกิดแต่การอันมิชอบด้ วยกฎหมายเป็ นมูลท่านห้ ามมิให้ ลกู หนีถือเอาประโยชน์แห่งหนีรายนัน
เพือหักกลบลบหนีกับเจ้ าหนี
มาตรา 346 สิทธิเรี ยกร้ องรายใดตามกฎหมายศาลจะสังยึดมิได้ สิทธิเรี ยกร้ องรายนันหาอาจจะเอาไปหักกลบลบ
หนีได้ ไม่
มาตรา 347 ลูกหนีคนทีสามหากได้ รับคําสังศาลห้ ามมิให้ ใช้ เงินแล้ วจะยกเอาหนีซึงตนได้ มาภายหลังแต่นนขึ
ั นเป็ น
ข้ อต่อสู้เจ้ าหนีผู้ทีขอให้ ยดึ ทรัพย์นนั ท่านว่าหาอาจจะยกได้ ไม่
มาตรา 348 ถ้ าคูก่ รณีตา่ งฝ่ ายต่างมีสทิ ธิเรี ยกร้ องหลายรายอันควรแก่การทีจะใช้ หกั กลบลบหนีได้ ไซร้ ฝ่ ายผู้ทีขอ
หักหนีจะระบุก็ได้ วา่ พึงเอาสิทธิเรียกร้ องรายใดบ้ างเข้ าหักกลบลบกัน ถ้ าการหักกลบลบหนีได้ แสดงโดยมิได้ ระบุเช่นนันก็ดี
หรื อถ้ าระบุ แต่อีกฝ่ ายหนึงท้ วงขัดข้ องโดยไม่ชกั ช้ าก็ดี ท่านให้ นาํ บทบัญญัติแห่งมาตรา 328 วรรค 2 มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
ถ้ าฝ่ ายทีขอหักกลบลบหนียังเป็ นหนีค่าดอกเบียและค่าฤชาธรรมเนียมแก่อีกฝ่ ายหนึงอยู่ นอกจากการชําระหนีอัน
เป็ นประธานนันด้ วยไซร้ ท่านให้ นําบทบัญญัติแห่งมาตรา 329 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที" 4
แปลงหนีใ หม่
มาตรา 349 เมือคูก่ รณีทเกี
ี ยวข้ องได้ ทําสัญญาเปลียนสิงซึงเป็ นสาระสําคัญแห่งหนีไซร้ ท่านว่าหนีนันเป็ นอันระงับ
สินไปด้ วยแปลงหนีใหม่
ถ้ าทําหนีมีเงือนไขให้ กลายเป็ นหนีปราศจากเงือนไขก็ดี เพิมเติมเงือนไขเข้ าในหนีอันปราศจากเงือนไขก็ดี เปลียน
เงือนไขก็ดี ท่านถือว่าเป็ นอันเปลียนสิงซึงเป็ นสาระสําคัญแห่งหนีนัน
ถ้ าแปลงหนีใหม่ด้วยเปลียนตัวเจ้ าหนี ท่านให้ บงั คับด้ วยบทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งประมวลกฎหมายนีว่าด้ วยโอน
สิทธิเรี ยกร้ อง
มาตรา 350 แปลงหนีใหม่ด้วยเปลียนตัวลูกหนีนัน จะทําเป็ นสัญญาระหว่างเจ้ าหนีกับลูกหนีคนใหม่ก็ได้ แต่จะทํา
โดยขืนใจลูกหนีเดิมหาได้ ไม่
มาตรา 351 ถ้ าหนีอันจะพึงเกิดขึนเพราะแปลงหนีใหม่นนมิ
ั ได้ เกิดมีขนก็
ึ ดี ได้ ยกเลิกเสียเพราะมูลแห่งหนีไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย หรื อเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงอันมิร้ ูถงึ คูก่ รณีก็ดี ท่านว่าหนีเดิมนันก็ยงั หาระงับสินไปไม่
มาตรา 352 คูก่ รณีในการแปลงหนีใหม่อาจโอนสิทธิจํานําหรื อจํานองทีได้ ให้ ไว้ เป็ นประกันหนีเดิมนันไปเป็ นประกัน
หนีรายใหม่ได้ เพียงเท่าทีเป็ นประกันวัตถุแห่งหนีเดิม แต่หลักประกันเช่นว่านี ถ้ าบุคคลภายนอกเป็ นผู้ให้ ไว้ ไซร้ ท่านว่า
จําต้ องได้ รับความยินยอมของบุคคลภายนอกนันด้ วยจึงโอนได้

ส่ วนที" 4
หนีเ กลื"อนกลืนกัน
มาตรา 353 ถ้ าสิทธิและความรับผิดในหนีรายใดตกอยูแ่ ก่บคุ คลคนเดียวกัน ท่านว่าหนีรายนันเป็ นอันระงับสินไป
เว้ นแต่เมือหนีนันตกไปอยูใ่ นบังคับแห่งสิทธิของบุคคลภายนอก หรื อเมือสลักหลังตัวT เงินกลับคืนตามความในมาตรา 917
วรรค 3
ลักษณะ 2
สัญญา
หมวด 1
ก่ อให้ เกิดสัญญา
มาตรา 354 คําเสนอจะทําสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ ทําคําสนองนันท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ ภายในระยะเวลาที
บ่งไว้
มาตรา 355 บุคคลทําคําเสนอไปยังผู้อืนซึงอยูห่ า่ งกันโดยระยะทางและมิได้ บง่ ระยะเวลาให้ ทําคําสนอง จะถอน
คําเสนอของตนเสียภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้ รับคําบอกกล่าวสนองนัน ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ ไม่
มาตรา 356 คําเสนอทําแก่บคุ คลผู้อยูเ่ ฉพาะหน้ า โดยมิได้ บง่ ระยะเวลาให้ ทําคําสนองนัน เสนอ ณ ทีใดเวลาใดก็
ย่อมจะสนองรับได้ แต่ ณ ทีนันเวลานัน ความข้ อนีท่านให้ ใช้ ตลอดถึงการทีบุคคลคนหนึงทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึง
ทางโทรศัพท์ด้วย
มาตรา 357 คําเสนอใดเขาบอกปั ดไปยังผู้เสนอแล้ วก็ดี หรื อมิได้ สนองรับภายในเวลากําหนดดังกล่าวมาในมาตรา
ทังสามก่อนนีก็ดี คําเสนอนันท่านว่าเป็ นอันสินความผูกพันแต่นนไป
ั
มาตรา 358 ถ้ าคําบอกกล่าวสนองมาถึงล่วงเวลาแต่เป็ นทีเห็นประจักษ์ วา่ คําบอกกล่าวนันได้ สง่ โดยทางการ ซึง
ตามปกติควรจะมาถึงภายในกําหนดไซร้ ผู้เสนอต้ องบอกกล่าวแก่คกู่ รณีอีกฝ่ ายหนึงโดยพลันว่าคําสนองนันมาถึงเนินช้ า
เว้ นแต่จะได้ บอกกล่าวเช่นนันก่อนแล้ ว
ถ้ าผู้เสนอละเลยไม่บอกกล่าวดังว่ามาในวรรคต้ น ท่านให้ ถือว่าคําบอกกล่าวสนองนันมิได้ ลว่ งเวลา
มาตรา 359 ถ้ าคําสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านให้ ถือว่าคําสนองนันกลายเป็ นคําเสนอขึนใหม่
คําสนองอันมีข้อความเพิมเติม มีข้อจํากัดหรื อมีข้อแก้ ไขอย่างอืนประกอบด้ วยนัน ท่านให้ ถือว่าเป็ นคําบอกปั ดไม่รับ
ทังเป็ นคําเสนอขึนใหม่ด้วยในตัว
มาตรา 360 บทบัญญัติแห่งมาตรา 169 วรรคสองนัน ท่านมิให้ ใช้ บงั คับถ้ าหากว่าขัดกับเจตนาอันผู้เสนอได้ แสดง
หรื อหากว่าก่อนจะสนองรับนัน คูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงได้ ร้ ูอยูแ่ ล้ วว่าผู้เสนอตายหรื อตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ
มาตรา 361 อันสัญญาระหว่างบุคคลซึงอยูห่ า่ งกันโดยระยะทางนันย่อมเกิดเป็ นสัญญาขึนแต่เวลาเมือคําบอก
กล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ
ถ้ าตามเจตนาอันผู้เสนอได้ แสดง หรื อตามปกติประเพณีไม่จําเป็ นจะต้ องมีคาํ บอกกล่าวสนองไซร้ ท่านว่าสัญญานัน
เกิดเป็ นสัญญาขึนในเวลาเมือมีการอันใดอันหนึงขึน อันจะพึงสันนิษฐานได้ วา่ เป็ นการแสดงเจตนาสนองรับ

มาตรา 362 บุคคลออกโฆษณาให้ คาํ มันว่าจะให้ รางวัลแก่ผ้ ซู งกระทํ
ึ
าการอันใด ท่านว่าจําต้ องให้ รางวัลแก่บคุ คล
ใด ๆ ผู้ได้ กระทําการอันนันถึงแม้ มิใช่วา่ ผู้นนจะได้
ั
กระทําเพราะเห็นแก่รางวัล
มาตรา 363 ในกรณีทีกล่าวมาในมาตราก่อนนี เมือยังไม่มีใครทําการสําเร็ จดังบ่งไว้ นนอยู
ั ต่ ราบใด ผู้ให้ คาํ มันจะ
ถอนคํามันของตนเสียโดยวิธีเดียวกับทีโฆษณานันก็ได้ เว้ นแต่จะได้ แสดงไว้ ในโฆษณานันว่าจะไม่ถอน
ถ้ าคํามันนันไม่อาจจะถอนโดยวิธีดงั กล่าวมาก่อน จะถอนโดยวิธีอืนก็ได้ แต่ถ้าเช่นนันการถอนจะเป็ นอันสมบูรณ์
ใช้ ได้ เพียงเฉพาะต่อบุคคลทีรู้
ถ้ าผู้ให้ คาํ มันได้ กําหนดระยะเวลาให้ ด้วยเพือทําการอันบ่งนันไซร้ ทา่ นให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ให้ คํามันได้ สละสิทธิ
ทีจะถอนคํามันนันเสียแล้ ว
มาตรา 364 ถ้ าบุคคลหลายคนกระทําการอันบ่งไว้ ในโฆษณาท่านว่าเฉพาะแต่คนทีทําได้ กอ่ นใครหมดเท่านัน มี
สิทธิจะได้ รับรางวัล
ถ้ าบุคคลหลายคนกระทําการอันนันได้ พร้ อมกัน ท่านว่าแต่ละคนมีสทิ ธิจะได้ รับรางวัลเป็ นส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน แต่ถ้า
รางวัลนันมีสภาพแบ่งไม่ได้ ก็ดีหรื อถ้ าตามข้ อความแห่งคํามันนัน บุคคลแต่คนเดียวจะพึงรับรางวัลก็ดี ท่านให้ วินิจฉัยด้ วย
วิธีจบั สลาก
บทบัญญัติดงั กล่าวมาในวรรคทังสองข้ างต้ นนัน ท่านมิให้ ใช้ บงั คับถ้ าในโฆษณานันแสดงเจตนาไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 365 คํามันจะให้ รางวัลอันมีความประสงค์เป็ นการประกวดชิงรางวัลนัน จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือได้ กําหนด
ระยะเวลาไว้ ในคําโฆษณาด้ วย
การทีจะตัดสินว่าผู้ประกวดคนไหนได้ กระทําสําเร็ จตามเงือนไขในคํามันภายในเวลากําหนดหรื อไม่ก็ดี หรื อตัดสินใน
ระหว่างผู้ประกวดหลายคนนันว่าคนไหนดีกว่ากันอย่างไรก็ดี ให้ ผ้ ชู ีขาดซึงได้ ระบุชือไว้ ในโฆษณานันเป็ นผู้ตดั สิน หรื อถ้ า
มิได้ ระบุชือผู้ชีขาดไว้ ก็ให้ ผ้ ใู ห้ คาํ มันเป็ นผู้ตดั สิน คําตัดสินอันนีย่อมผูกพันผู้ทีเกียวข้ องด้ วยทุกฝ่ าย
ถ้ าได้ คะแนนทําดีเสมอกัน ท่านให้ นําบทบัญญัตแิ ห่งมาตรา 364 วรรค 2 มาใช้ บงั คับ แล้ วแต่กรณี
การโอนกรรมสิทธิMในทรัพย์ทีทําขึนประกวดนัน ผู้ให้ คาํ มันจะเรี ยกให้ โอนแก่ตนได้ ตอ่ เมือได้ ระบุไว้ ในโฆษณาว่าจะ
พึงโอนเช่นนัน
มาตรา 366 ข้ อความใด ๆ แห่งสัญญาอันคูส่ ญ
ั ญาแม้ เพียงฝ่ ายเดียวได้ แสดงไว้ วา่ เป็ นสาระสําคัญอันจะต้ องตกลง
กันหมดทุกข้ อนัน หากคูส่ ญ
ั ญายังไม่ตกลงกันได้ หมดทุกข้ ออยูต่ ราบใด เมือกรณีเป็ นทีสงสัยท่านนับว่ายังมิได้ มีสญ
ั ญาต่อ
กัน การทีได้ ทําความเข้ าใจกันไว้ เฉพาะบางสิงบางอย่าง ถึงแม้ วา่ จะได้ จดลงไว้ ก็หาเป็ นการผูกพันไม่
ถ้ าได้ ตกลงกันว่าสัญญาอันมุง่ จะทํานันจะต้ องทําเป็ นหนังสือไซร้ เมือกรณีเป็ นทีสงสัย ท่านนับว่ายังมิได้ มีสญ
ั ญาต่อ
กันจนกว่าจะได้ ทําขึนเป็ นหนังสือ
มาตรา 367 สัญญาใดคูส่ ญ
ั ญาได้ ถือว่าเป็ นอันได้ ทาํ กันขึนแล้ วแต่แท้ จริงยังมิได้ ตกลงกันในข้ อหนึงข้ อใด อัน
จะต้ องทําความตกลงให้ สาํ เร็ จถ้ าจะพึงอนุมานได้ วา่ ถึงหากจะไม่ทําความตกลงกันในข้ อนีได้ สญ
ั ญานันก็จะได้ ทาํ ขึนไซร้
ท่านว่าข้ อความส่วนทีได้ ตกลงกันแล้ วก็ยอ่ มเป็ นอันสมบูรณ์
มาตรา 368 สัญญานันท่านให้ ตคี วามไปตามความประสงค์ในทางสุจริ ต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย

หมวด 2
ผลแห่ งสัญญา
มาตรา 369 ในสัญญาต่างตอบแทนนัน คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงจะไม่ยอมชําระหนีจนกว่าอีกฝ่ ายหนึงจะชําระหนี หรื อ
ขอปฏิบตั ิการชําระหนีก็ได้ แต่ความข้ อนีท่านมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าหนีของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงยังไม่ถึงกําหนด
มาตรา 370 ถ้ าสัญญาต่างตอบแทนมีวตั ถุทีประสงค์เป็ นการก่อให้ เกิดหรื อโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิง และ
ทรัพย์นนสู
ั ญหรื อเสียหายไปด้ วยเหตุอย่างใดอย่างหนึงอันจะโทษลูกหนีมิได้ ไซร้ ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนันตกเป็ นพับ
แก่เจ้ าหนี
ถ้ าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิง ท่านให้ ใช้ บทบัญญัติทกล่
ี าวมาในวรรคก่อนนีบังคับแต่เวลาทีทรัพย์นนกลายเป็
ั
นทรัพย์
เฉพาะสิงตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 195 วรรค 2 นันไป
มาตรา 371 บทบัญญัติทีกล่าวมาในมาตราก่อนนัน ท่านมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าเป็ นสัญญาต่างตอบแทนมีเงือนไขบังคับ
ก่อน และทรัพย์อนั เป็ นวัตถุแห่งสัญญานันสูญหรื อทําลายลงในระหว่างทีเงือนไขยังไม่สาํ เร็ จ
ถ้ าทรัพย์นนเสี
ั ยหาย เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงอันจะโทษเจ้ าหนีมิได้ และเมือเงือนไขนันสําเร็ จแล้ ว เจ้ าหนีจะ
เรี ยกให้ ชําระหนีโดยลดส่วนอันตนจะต้ องชําระหนีตอบแทนนันลงหรื อเลิกสัญญานันเสียก็ได้ แล้ วแต่จะเลือก แต่ในกรณีที
ต้ นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ ายลูกหนีนันท่านว่าหากระทบกระทังถึงสิทธิของเจ้ าหนีทีจะเรี ยกค่าสินไหมทดแทนไม่
มาตรา 372 นอกจากกรณีทีกล่าวไว้ ในสองมาตราก่อน ถ้ าการชําระหนีตกเป็ นพ้ นวิสยั เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึง
อันจะโทษฝ่ ายหนึง
ฝ่ ายใดก็ไม่ได้ ไซร้ ท่านว่าลูกหนีหามีสทิ ธิจะรับชําระหนีตอบแทนไม่
ถ้ าการชําระหนีตกเป็ นพ้ นวิสยั เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงอันจะโทษเจ้ าหนีได้ ลูกหนีก็หาเสียสิทธิทีจะรับชําระหนี
ตอบแทนไม่ แต่วา่ ลูกหนีได้ อะไรไว้ เพราะการปลดหนีก็ดี หรื อใช้ คณ
ุ วุฒิความสามารถของตนเป็ นประการอืนเป็ นเหตุให้ ได้
อะไรมา หรื อแกล้ งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรทีสามารถจะทําได้ ก็ดี มากน้ อยเท่าไร จะต้ องเอามาหักกับจํานวนอันตน
จะได้ รับชําระหนีตอบแทน วิธีเดียวกันนีท่านให้ ใช้ ตลอดถึงกรณีทีการชําระหนีอันฝ่ ายหนึงยังค้ างชําระอยูน่ นตกเป็
ั
นพ้ น
วิสยั เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึงซึงฝ่ ายนันมิต้องรับผิดชอบในเวลาเมืออีกฝ่ ายหนึงผิดนัดไม่รับชําระหนี
มาตรา 373 ความตกลงทําไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นข้ อความยกเว้ นมิให้ ลกู หนีต้ องรับผิดเพือกลฉ้ อฉล หรื อความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรงของตนนัน ท่านว่าเป็ นโมฆะ
มาตรา 374 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงทําสัญญาตกลงว่าจะชําระหนีแก่บคุ คลภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมี
สิทธิจะเรี ยกชําระหนีจากลูกหนีโดยตรงได้
ในกรณีดงั กล่าวมาในวรรคต้ นนัน สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขนตั
ึ งแต่เวลาทีแสดงเจตนาแก่ลกู หนีว่าจะ
ถือเอาประโยชน์จากสัญญานัน
มาตรา 375 เมือสิทธิของบุคคลภายนอกได้ เกิดมีขนตามบทบั
ึ
ญญัติแห่งมาตราก่อนแล้ ว คูส่ ญ
ั ญาหาอาจจะ
เปลียนแปลงหรื อระงับสิทธินนในภายหลั
ั
งได้ ไม่
มาตรา 376 ข้ อต่อสู้อนั เกิดแต่มลู สัญญาดังกล่าวมาในมาตรา 374 นัน ลูกหนีอาจจะยกขึนต่อสู้บคุ คลภายนอกผู้
จะได้ รับประโยชน์จากสัญญานันได้

หมวด 3
มัดจําและกําหนดเบีย ปรับ
มาตรา 377 เมือเข้ าทําสัญญา ถ้ าได้ ให้ สงใดไว้
ิ
เป็ นมัดจํา ท่านให้ ถือว่าการทีให้ มดั จํานันย่อมเป็ นพยานหลักฐานว่า
สัญญานันได้ ทํากันขึนแล้ ว อนึง มัดจํานีย่อมเป็ นประกันการทีจะปฏิบตั ิตามสัญญานันด้ วย
มาตรา 378 มัดจํานัน ถ้ ามิได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน ท่านให้ เป็ นไปดังจะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ให้ สง่ คืน หรื อจัดเอาเป็ นการใช้ เงินบางส่วนในเมือชําระหนี
(2) ให้ ริบ ถ้ าฝ่ ายทีวางมัดจําละเลยไม่ชําระหนี หรื อการชําระหนีตกเป็ นพ้ นวิสยั เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึง ซึง
ฝ่ ายนันต้ องรับผิดชอบหรื อถ้ ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ ายนัน
(3) ให้ สง่ คืน ถ้ าฝ่ ายทีรับมัดจําละเลยไม่ชําระหนีหรื อการชําระหนีตกเป็ นพ้ นวิสยั เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึงซึง
ฝ่ ายนีต้ องรับผิดชอบ
มาตรา 379 ถ้ าลูกหนีสัญญาแก่เจ้ าหนีว่าจะใช้ เงินจํานวนหนึงเป็ นเบียปรับเมือตนไม่ชําระหนีก็ดี หรื อไม่ชําระหนี
ให้ ถกู ต้ องสมควรก็ดีเมือลูกหนีผิดนัดก็ให้ ริบเบียปรับ ถ้ าการชําระหนีอันจะพึงทํานันได้ แก่งดเว้ นการอันใดอันหนึง หากทํา
การอันนันฝ่ าฝื นมูลหนีเมือใด ก็ให้ ริบเบียปรับเมือนัน
มาตรา 380 ถ้ าลูกหนีได้ สญ
ั ญาไว้ วา่ จะให้ เบียปรับเมือตนไม่ชําระหนี เจ้ าหนีจะเรี ยกเอาเบียปรับอันจะพึงริ บนัน
แทนการชําระหนีก็ได้ แต่ถ้าเจ้ าหนีแสดงต่อลูกหนีว่าจะเรี ยกเอาเบียปรับฉะนันแล้ ว ก็เป็ นอันขาดสิทธิเรี ยกร้ องชําระหนีอีก
ต่อไป
ถ้ าเจ้ าหนีมีสทิ ธิเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพือการไม่ชําระหนีจะเรี ยกเอาเบียปรับอันจะพึงริบนันในฐานเป็ นจํานวน
น้ อยทีสุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสจู น์คา่ เสียหายยิงกว่านัน ท่านก็อนุญาตให้ พิสจู น์ได้
มาตรา 381 ถ้ าลูกหนีได้ สญ
ั ญาไว้ วา่ จะให้ เบียปรับเมือตนไม่ชําระหนีให้ ถกู ต้ องสมควร เช่นว่าไม่ชําระหนีตรงตาม
เวลาทีกําหนดไว้ เป็ นต้ น นอกจากเรี ยกให้ ชําระหนี เจ้ าหนีจะเรี ยกเอาเบียปรับอันจะพึงริ บนันอีกด้ วยก็ได้
ถ้ าเจ้ าหนีมีสทิ ธิเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนในมูลชําระหนีไม่ถกู ต้ องสมควร ท่านให้ บงั คับตามบทบัญญัติแห่ง
มาตรา 380 วรรค 2
ถ้ าเจ้ าหนียอมรับชําระหนีแล้ ว จะเรี ยกเอาเบียปรับได้ ตอ่ เมือได้ บอกสงวนสิทธิไว้ เช่นนันในเวลารับชําระหนี
มาตรา 382 ถ้ าสัญญาว่าจะทําการชําระหนีอย่างอืนให้ เป็ นเบียปรับ ไม่ใช่ใช้ เป็ นจํานวนเงินไซร้ ท่านให้ นํา
บทบัญญัติแห่งมาตรา 379 ถึง 381 มาใช้ บงั คับ แต่ถ้าเจ้ าหนีเรียกเอาเบียปรับแล้ วสิทธิเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนก็เป็ น
อันขาดไป
มาตรา 383 ถ้ าเบียปรับทีริ บนันสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็ นจํานวนพอสมควรก็ได้ ในการทีจะวินิจฉัยว่าสมควร
เพียงใดนัน ท่านให้ พิเคราะห์ถงึ ทางได้ เสียของเจ้ าหนีทุกอย่างอันชอบด้ วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้ เสียในเชิง
ทรัพย์สนิ เมือได้ ใช้ เงินตามเบียปรับแล้ วสิทธิเรี ยกร้ องขอลดก็เป็ นอันขาดไป
นอกจากกรณีทีกล่าวไว้ ในมาตรา 379 และ 382 ท่านให้ ใช้ วิธีเดียวกันนีบังคับในเมือบุคคลสัญญาว่าจะให้ เบียปรับ
เมือตนกระทําหรื องดเว้ นกระทําการอันหนึงอันใดนันด้ วย
มาตรา 384 ถ้ าการชําระหนีตามทีสัญญาไว้ นนไม่
ั สมบูรณ์การทีตกลงกันด้ วยข้ อเบียปรับในการไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญญานันก็ยอ่ มไม่สมบูรณ์ดจุ กัน แม้ ถึงคูก่ รณีจะได้ ร้ ูวา่ ข้ อสัญญานันไม่สมบูรณ์
มาตรา 385 ถ้ าลูกหนีโต้ แย้ งการริ บเบียปรับโดยอ้ างเหตุวา่ ตนได้ ชําระหนีแล้ วไซร้ ท่านว่าลูกหนีจะต้ องพิสจู น์การ
ชําระหนี เว้ นแต่การชําระหนีอันตนจะต้ องทํานันเป็ นการให้ งดเว้ นการอันใดอันหนึง

หมวด 4
เลิกสัญญา
มาตรา 386 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิเลิกสัญญาโดยข้ อสัญญาหรื อโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญา
เช่นนันย่อมทําด้ วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ ายหนึง
แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนัน ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ ไม่
มาตรา 387 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงไม่ชําระหนี อีกฝ่ ายหนึงจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แล้ วบอกกล่าวให้ ฝ่ายนัน
ชําระหนีภายในระยะเวลานันก็ได้ ถ้ าและฝ่ ายนันไม่ชําระหนีภายในระยะเวลาทีกําหนดให้ ไซร้ อีกฝ่ ายหนึงจะเลิกสัญญา
เสียก็ได้
มาตรา 388 ถ้ าวัตถุทีประสงค์แห่งสัญญานัน ว่าโดยสภาพหรื อโดยเจตนาทีคูส่ ญ
ั ญาได้ แสดงไว้ จะเป็ นผลสําเร็ จได้
ก็แต่ด้วยการชําระหนี ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรื อภายในระยะเวลาอันใดอันหนึงซึงกําหนดไว้ ก็ดีและกําหนดเวลาหรื อ
ระยะเวลานันได้ ลว่ งพ้ นไปโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมิได้ ชําระหนีไซร้ ท่านว่าอีกฝ่ ายหนึงจะเลิกสัญญานันเสียก็ได้ มิพกั ต้ องบอก
กล่าวดังว่าไว้ ในมาตราก่อนนันเลย
มาตรา 389 ถ้ าการชําระหนีทังหมดหรื อแต่บางส่วนกลายเป็ นพ้ นวิสยั เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงอันจะโทษลูกหนี
ได้ ไซร้ เจ้ าหนีจะเลิกสัญญานันเสียก็ได้
มาตรา 390 ถ้ าในสัญญาใดคูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลหลายคนด้ วยกันอยูข่ ้ างหนึงหรื ออีกข้ างหนึง ท่านว่าจะใช้ สทิ ธิเลิก
สัญญาได้ ก็แต่เมือบุคคลเหล่านันทังหมดรวมกันใช้ ทังใช้ ตอ่ บุคคลเหล่านันรวมหมดทุกคนด้ วย ถ้ าสิทธิเลิกสัญญาอันมีแก่
บุคคลคนหนึงในจําพวกทีมีสทิ ธินนเป็
ั นอันระงับสินไปแล้ ว สิทธิเลิกสัญญาอันมีแก่คนอืน ๆ ก็ยอ่ มระงับสินไปด้ วย
มาตรา 391 เมือคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงได้ ใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาแล้ วคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจําต้ องให้ อกี ฝ่ ายหนึงได้ กลับคืนสู่
ฐานะดังทีเป็ นอยูเ่ ดิมแต่ทงนี
ั จะให้ เป็ นทีเสือมเสียแก่สทิ ธิของบุคคลภายนอกหาได้ ไม่
ส่วนเงินอันจะต้ องใช้ คืนในกรณีดงั กล่าวมาในวรรคต้ นนัน ท่านให้ บวกดอกเบียเข้ าด้ วย คิดตังแต่เวลาทีได้ รับไว้
ส่วนทีเป็ นการงานอันได้ กระทําให้ และเป็ นการยอมให้ ใช้ ทรัพย์นนการที
ั
จะชดใช้ คืน ท่านให้ ทาํ ได้ ด้วยใช้ เงินตามควร
ค่าแห่งการนัน ๆ หรื อถ้ าในสัญญามีกําหนดว่าให้ ใช้ เงินตอบแทน ก็ให้ ใช้ ตามนัน
การใช้ สทิ ธิเลิกสัญญานันหากระทบกระทังถึงสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายไม่
มาตรา 392 การชําระหนีของคูส่ ญ
ั ญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานัน ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 369
มาตรา 393 ถ้ ามิได้ กําหนดระยะเวลาไว้ ให้ ใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร
แล้ วบอกกล่าวให้ ฝ่ายทีมีสทิ ธิเลิกสัญญานันแถลงให้ ทราบภายในระยะเวลานันก็ได้ ว่าจะเลิกสัญญาหรื อหาไม่ ถ้ ามิได้
รับคําบอกกล่าวเลิกสัญญาภายในระยะเวลานัน สิทธิเลิกสัญญาก็เป็ นอันระงับสินไป
มาตรา 394 ถ้ าทรัพย์อนั เป็ นวัตถุแห่งสัญญานันบุบสลายไปในส่วนสําคัญเพราะการกระทําหรื อเพราะความผิด
ของบุคคลผู้มีสทิ ธิเลิกสัญญาก็ดี หรื อบุคคลนันได้ ทําให้ การคืนทรัพย์กลายเป็ นพ้ นวิสยั ก็ดี เปลียนแปลงทรัพย์นนให้
ั ผิด
แผกไปเป็ นอย่างอืนด้ วยประกอบขึนหรื อดัดแปลงก็ดี ท่านว่าสิทธิเลิกสัญญานันก็เป็ นอันระงับสินไป
แต่ถ้าทรัพย์อนั เป็ นวัตถุแห่งสัญญาได้ สญ
ู หายหรื อบุบสลายไปโดยปราศจากการกระทําหรือความผิดของบุคคลผู้มี
สิทธิเลิกสัญญาไซร้ สิทธิเลิกสัญญานันก็หาระงับสินไปไม่

ลักษณะ 3
จัดการงานนอกสั"ง
มาตรา 395 บุคคลใดเข้ าทํากิจการแทนผู้อืนโดยเขามิได้ วา่ ขานวานใช้ ให้ ทําก็ดี หรื อโดยมิได้ มีสทิ ธิทีจะทําการงาน
นันแทนผู้อืนด้ วยประการใดก็ดี ท่านว่าบุคคลนันจะต้ องจัดการงานไปในทางทีจะให้ สมประโยชน์ของตัวการ ตามความ
ประสงค์อนั แท้ จริ งของตัวการ หรื อตามทีจะพึงสันนิษฐานได้ วา่ เป็ นความประสงค์ของตัวการ
มาตรา 396 ถ้ าการทีเข้ าจัดการงานนันเป็ นการขัดกับความประสงค์อนั แท้ จริงของตัวการก็ดี หรื อขัดกับความ
ประสงค์ตามทีจะพึงสันนิษฐานได้ ก็ดี และผู้จดั การก็ควรจะได้ ร้ ูสกึ เช่นนันแล้ วด้ วยไซร้ ท่านว่าผู้จดั การจําต้ องใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนให้ แก่ตวั การเพือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ทีได้ เข้ าจัดการนัน แม้ ทงผู
ั ้ จดั การจะมิได้ มีความผิดประการอืน
มาตรา 397 ถ้ าผู้จดั การทํากิจอันใดซึงเป็ นหน้ าทีบังคับให้ ตวั การทําเพือสาธารณะประโยชน์ก็ดี หรื อเป็ นหน้ าทีตาม
กฎหมายทีจะบํารุงรักษาผู้อืนก็ดี และหากผู้จดั การมิได้ เข้ าทําแล้ ว กิจอันนันจะไม่สาํ เร็ จภายในเวลาอันควรไซร้ การทีได้ ทํา
ขัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนันท่านมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อวินจิ ฉัย
มาตรา 398 ถ้ าผู้จดั การทํากิจอันใดเพือประสงค์จะปั ดป้องอันตรายอันมีมาใกล้ ตวั การ จะเป็ นภัยแก่ตวั ก็ดี แก่
ชือเสียงก็ดี หรื อแก่ทรัพย์สนิ ก็ดี ท่านว่าผู้จดั การต้ องรับผิดชอบแต่เพียงทีจงใจทําผิด หรื อทีเป็ นความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรงเท่านัน
มาตรา 399 ผู้จดั การต้ องบอกกล่าวแก่ตวั การโดยเร็วทีสุดทีจะทําได้ วา่ ตนได้ เข้ าจัดการงานแทน และต้ องรอฟั งคํา
วินิจฉัยของตัวการ เว้ นแต่ภยั จะมีขนเพราะการที
ึ
หน่วงเนินไว้ นอกจากนีท่านให้ นําบทบัญญัติแห่งมาตรา 809 ถึง 811 อัน
บังคับแก่ตวั แทนนันมาใช้ บงั คับแก่หน้ าทีของผู้จดั การด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา 400 ถ้ าผู้จดั การเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ ท่านว่าจะต้ องรับผิดชอบแต่เพียงตามบทบัญญัติวา่ ด้ วยค่าสินไหม
ทดแทนเพือละเมิด และว่าด้ วยการคืนลาภมิควรได้ เท่านัน
มาตรา 401 ถ้ าการทีเข้ าจัดการงานนันเป็ นการสมประโยชน์ของตัวการ และต้ องตามความประสงค์อนั แท้ จริงของ
ตัวการ หรื อความประสงค์ตามทีจะพึงสันนิษฐานได้ นนไซร้
ั
ท่านว่าผู้จดั การจะเรี ยกให้ ชดใช้ เงินอันตนได้ ออกไปคืนแก่ตน
เช่นอย่างตัวแทนก็ได้ และบทบัญญัติมาตรา 816 วรรค 2 นัน ท่านก็ให้ นาํ มาใช้ บงั คับด้ วยโดยอนุโลม
อนึงในกรณีทีกล่าวมาในมาตรา 397 นัน แม้ ถึงว่าทีเข้ าจัดการงานนันจะเป็ นการขัดกับความประสงค์ของตัวการก็ดี
ผู้จดั การก็ยงั คงมีสทิ ธิเรี ยกร้ องเช่นนันอยู่
มาตรา 402 ถ้ าเงือนไขดังว่ามาในมาตราก่อนนันมิได้ มี ท่านว่าตัวการจําต้ องคืนสิงทังหลายบรรดาทีได้ มาเพราะ
เขาเข้ าจัดการงานนันให้ แก่ผ้ จู ดั การ ตามบทบัญญัติวา่ ด้ วยการคืนลาภมิควรได้
ถ้ าตัวการให้ สตั ยาบันแก่การทีจัดทํานัน ท่านให้ นาํ บทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งประมวลกฎหมายนีว่าด้ วยตัวแทนมาใช้
บังคับ แล้ วแต่กรณี
มาตรา 403 ถ้ าผู้จดั การมิได้ มีบรุ พเจตนาจะเรี ยกให้ ตวั การชดใช้ คืน ผู้จดั การก็ยอ่ มไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องเช่นนัน
การทีบิดามารดา ปู่ ย่า ตายาย บํารุงรักษาผู้สบื สันดานเป็ นทางอุปการะก็ดี หรื อกลับกันเป็ นทางปฏิการะก็ดี เมือ
กรณีเป็ นทีสงสัยท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าไม่มีเจตนาจะเรี ยกให้ ผ้ รู ับประโยชน์ชดใช้ คืน
มาตรา 404 ถ้ าผู้จดั การทําแทนผู้หนึงโดยสําคัญว่าทําแทนผู้อืนอีกคนหนึงไซร้ ท่านว่าผู้เป็ นตัวการคนก่อนผู้เดียวมี
สิทธิและหน้ าทีอันเกิดแต่การทีได้ จดั ทําไปนัน
มาตรา 405 บทบัญญัติทงหลายที
ั
กล่าวมาในสิบมาตราก่อนนันท่านมิให้ ใช้ บงั คับแก่กรณีทีบุคคลหนึงเข้ าทําการ
งานของผู้อืนโดยสําคัญว่าเป็ นการงานของตนเอง

ถ้ าบุคคลใดถือเอากิจการของผู้อืนว่าเป็ นของตนเอง ทังทีรู้แล้ วว่าตนไม่มีสทิ ธิจะทําเช่นนันไซร้ ท่านว่าตัวการจะใช้
สิทธิเรี ยกร้ องบังคับโดยมูลดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 395,396,399 และ 400 นันก็ได้ แต่เมือได้ ใช้ สทิ ธิดงั ว่ามานีแล้ ว ตัวการ
จะต้ องรับผิดต่อผู้จดั การดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 402 วรรค 1
ลักษณะ 4
ลาภมิควรได้
มาตรา 406 บุคคลใดได้ มาซึงทรัพย์สงใด
ิ เพราะการทีบุคคลอีกคนหนึงกระทําเพือชําระหนีก็ดี หรื อได้ มาด้ วย
ประการอืนก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้ างกฎหมายได้ และเป็ นทางให้ บคุ คลอีกคนหนึงนันเสียเปรียบไซร้ ทา่ นว่าบุคคลนัน
จําต้ องคืนทรัพย์ให้ แก่เขา อนึงการรับสภาพหนีสินว่ามีอยูห่ รื อหาไม่นนั ท่านก็ให้ ถือว่าเป็ นการกระทําเพือชําระหนีด้ วย
บทบัญญัติอนั นีท่านให้ ใช้ บงั คับตลอดถึงกรณีทีได้ ทรัพย์มา เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงซึงมิได้ มีได้ เป็ นขึน หรื อเป็ น
เหตุทีได้ สนสุ
ิ ดไปเสียก่อนแล้ วนันด้ วย
มาตรา 407 บุคคลใดได้ กระทําการอันใดตามอําเภอใจเหมือนหนึงว่าเพือชําระหนีโดยรู้อยูว่ า่ ตนไม่มคี วามผูกพันที
จะต้ องชําระท่านว่าบุคคลผู้นนหามี
ั
สทิ ธิจะได้ รับคืนทรัพย์ไม่
มาตรา 408 บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนีไม่มีสทิ ธิจะได้ รับคืนทรัพย์ คือ
(1) บุคคลผู้ชําระหนีอันมีเงือนเวลาบังคับเมือก่อนถึงกําหนดเวลานัน
(2) บุคคลผู้ชําระหนีซึงขาดอายุความแล้ ว
(3) บุคคลผู้ชําระหนีตามหน้ าทีศีลธรรม หรื อตามควรแก่อธั ยาศัยในสมาคม
มาตรา 409 เมือบุคคลผู้หนึงผู้ใดซึงมิได้ เป็ นลูกหนีได้ ชําระหนีไปโดยสําคัญผิด เป็ นเหตุให้ เจ้ าหนีผู้ทําการโดยสุจริ ต
ได้ ทําลายหรื อลบล้ างเสียซึงเอกสารอันเป็ นพยานหลักฐานแห่งหนีก็ดี ยกเลิกหลักประกันเสียก็ดี สินสิทธิไปเพราะขาดอายุ
ความก็ดี ท่านว่าเจ้ าหนีไม่จําต้ องคืนทรัพย์
บทบัญญัติทีกล่าวมาในวรรคก่อนนี ไม่ขดั ขวางต่อการทีบุคคลผู้ได้ ชําระหนีนันจะใช้ สทิ ธิไล่เบียเอาแก่ลกู หนีและผู้
คําประกัน ถ้ าจะพึงมี
มาตรา 410 บุคคลผู้ใดได้ ทําการชําระหนีโดยมุง่ ต่อผลอย่างหนึงแต่มิได้ เกิดผลขึนเช่นนัน ถ้ าและบุคคลนันได้ ร้ ูมา
แต่แรกว่าการทีจะเกิดผลนันเป็ นพ้ นวิสยั ก็ดี หรื อได้ เข้ าป้องปั ดขัดขวางเสียมิให้ เกิดผลเช่นนันโดยอาการอันฝ่ าฝื นความ
สุจริ ตก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นนไม่
ั มสี ทิ ธิจะได้ รับคืนทรัพย์
มาตรา 411 บุคคลใดได้ กระทําการเพือชําระหนีเป็ นการอันฝ่ าฝื นข้ อห้ ามตามกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี ท่านว่า
บุคคลนันหาอาจจะเรี ยกร้ องคืนทรัพย์ได้ ไม่
มาตรา 412 ถ้ าทรัพย์สนิ ซึงได้ รับไว้ เป็ นลาภมิควรได้ นนเป็
ั นเงินจํานวนหนึง ท่านว่าต้ องคืนจํานวนนัน เว้ นแต่เมือ
บุคคลได้ รับไว้ โดยสุจริ ตจึงต้ องคืนลาภมิควรได้ เพียงส่วนทียังมีอยูใ่ นขณะเมือเรี ยกคืน
มาตรา 413 เมือทรัพย์สนิ อันจะต้ องคืนนันเป็ นอย่างอืนนอกจากจํานวนเงิน และบุคคลได้ รับไว้ โดยสุจริ ต ท่านว่า
บุคคลเช่นนันจําต้ องคืนทรัพย์สนิ เพียงตามสภาพทีเป็ นอยู่ และมิต้องรับผิดชอบในการทีทรัพย์นนสู
ั ญหายหรื อบุบสลาย
แต่ถ้าได้ อะไรมาเป็ นค่าสินไหมทดแทนเพือการสูญหายหรื อบุบสลายเช่นนันก็ต้องให้ ไปด้ วย
ถ้ าบุคคลได้ รับทรัพย์สนิ ไว้ โดยทุจริ ต ท่านว่าจะต้ องรับผิดชอบในการสูญหายหรื อบุบสลายนันเต็มภูมิ แม้ กระทังการ
สูญหายหรื อบุบสลายจะเกิดเพราะเหตุสดุ วิสยั เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ถึงอย่างไร ทรัพย์สนิ นันก็คงต้ องสูญหายหรื อบุบสลาย
อยูน่ นเอง
ั

มาตรา 414 ถ้ าการคืนทรัพย์ตกเป็ นพ้ นวิสยั เพราะสภาพแห่งทรัพย์สนิ ทีได้ รับไว้ นนเองก็
ั
ดี หรื อเพราะเหตุอย่างอืนก็
ดี และบุคคลได้ รับทรัพย์สนิ ไว้ โดยสุจริ ต ท่านว่าบุคคลเช่นนันจําต้ องคืนลาภมิควรได้ เพียงส่วนทียังมีอยูใ่ นขณะเมือเรี ยก
คืน
ถ้ าบุคคลได้ รับทรัพย์สนิ นันไว้ โดยทุจริ ต ท่านว่าต้ องใช้ ราคาทรัพย์สนิ นันเต็มจํานวน
มาตรา 415 บุคคลผู้ได้ รับทรัพย์สนิ ไว้ โดยสุจริ ต ย่อมจะได้ ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สนิ นันตลอดเวลาทียังคงสุจริต
อยู่
ถ้ าผู้ทีได้ รับไว้ จะต้ องคืนทรัพย์สนิ นันเมือใด ให้ ถือว่าผู้นนตกอยู
ั
ใ่ นฐานะทุจริ ตจําเดิมแต่เวลาทีเรี ยกคืนนัน
มาตรา 416 ค่าใช้ จา่ ยทังหลายอันควรแก่การเพือรักษาบํารุงหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ นัน ท่านว่าต้ องชดใช้ แก่บคุ คลผู้
คืนทรัพย์สนิ นันเต็มจํานวน
แต่บคุ คลเช่นว่านีจะเรียกร้ องให้ ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายตามธรรมดาเพือบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ นัน หรื อค่าภาระติดพันที
ต้ องเสียไปในระหว่างทีตนคงเก็บดอกผลอยูน่ นหาได้
ั
ไม่
มาตรา 417 ในส่วนค่าใช้ จ่ายอย่างอืนนอกจากทีกล่าวมาในวรรคต้ นแห่งมาตราก่อนนัน บุคคลผู้คืนทรัพย์สนิ จะ
เรี ยกให้ ชดใช้ ได้ แต่เฉพาะทีเสียไปในระหว่างทีตนทําการโดยสุจริต และเมือทรัพย์สนิ นันได้ มีราคาเพิมสูงขึนเพราะ
ค่าใช้ จา่ ยนันในเวลาทีคืน และจะเรี ยกได้ ก็แต่เพียงเท่าราคาทีเพิมขึนเท่านัน
อนึงบทบัญญัติแห่งมาตรา 415 วรรค 2 นัน ท่านให้ นํามาใช้ บงั คับด้ วย แล้ วแต่กรณี
มาตรา 418 ถ้ าบุคคลรับทรัพย์สนิ อันมิควรได้ ไว้ โดยทุจริ ต และได้ ทําการดัดแปลงหรื อต่อเติมขึนในทรัพย์สนิ นัน
ท่านว่าบุคคลเช่นนันต้ องจัดทําทรัพย์สนิ นันให้ คืนคงสภาพเดิมด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเองแล้ วจึงส่งคืน เว้ นแต่เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ จะเลือกให้ สง่ คืนตามสภาพทีเป็ นอยู่ ในกรณีเช่นนีเจ้ าของจะใช้ ราคาค่าทําดัดแปลงหรื อต่อเติม หรื อใช้ เงินจํานวน
หนึงเป็ นราคาทรัพย์สนิ เท่าทีเพิมขึนนันก็ได้ แล้ วแต่จะเลือก
ถ้ าในเวลาทีจะต้ องคืนทรัพย์นนเป็
ั นพ้ นวิสยั จะทําให้ ทรัพย์สนิ คืนคงสภาพเดิมได้ หรื อถ้ าทําไปทรัพย์สนิ นันจะบุบ
สลายไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้ได้ รับไว้ จะต้ องส่งคืนทรัพย์สนิ ตามสภาพทีเป็ นอยู่ และไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพือราคา
ทรัพย์สนิ ทีเพิมขึนเพราะการดัดแปลงหรื อต่อเติมนันได้
มาตรา 419 ในเรื องลาภมิควรได้ นนั ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดี เมือพ้ นกําหนดปี หนึง นับแต่เวลาทีฝ่ ายผู้เสียหายรู้วา่ ตน
มีสทิ ธิเรี ยกคืน หรื อเมือพ้ นสิบปี นับแต่เวลาทีสิทธินนได้
ั มีขนึ
ลักษณะ 5
ละเมิด
หมวด 1
ความรับผิดเพื"อละเมิด
มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอืนโดยผิดกฎหมายให้ เขาเสียหายถึงแก่ชีวติ ก็ดี แก่ร่างกาย
ก็ดี อนามัยก็ดเี สรี ภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรื อสิทธิอย่างหนึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นนทํ
ั าละเมิดจําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือ
การนัน
มาตรา 421 การใช้ สทิ ธิซงมี
ึ แต่จะให้ เกิดเสียหายแก่บคุ คลอืนนันท่านว่าเป็ นการอันมิชอบด้ วยกฎหมาย

มาตรา 422 ถ้ าความเสียหายเกิดแต่การฝ่ าฝื นบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีทีประสงค์เพือจะปกป้องบุคคลอืน ๆ
ผู้ใดทําการฝ่ าฝื นเช่นนันท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้นนเป็
ั นผู้ผิด
มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรื อไขข่าวแพร่หลายซึงข้ อความอันฝ่ าฝื นต่อความจริ ง เป็ นทีเสียหายแก่ชือเสียงหรื อเกียรติ
คุณของบุคคลอืนก็ดี หรื อเป็ นทีเสียหายแก่ทางทํามาหาได้ หรื อทางเจริ ญของเขาโดยประการอืนก็ดีทา่ นว่าผู้นนจะต้
ั
องใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่เขาเพือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนัน แม้ ทงเมื
ั อตนมิได้ ร้ ูวา่ ข้ อความนันไม่จริ ง แต่หาก
ควรจะรู้ได้
ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้ ร้ ูวา่ เป็ นความไม่จริง หากว่าตนเองหรื อผู้รับข่าวสารนันมีทางได้ เสียโดยชอบในการนันด้ วย
แล้ ว ท่านว่าเพียงทีส่งข่าวสารเช่นนันหาทําให้ ผ้ นู นต้
ั องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่
มาตรา 424 ในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพือละเมิดและกําหนดค่าสินไหมทดแทนนัน ท่านว่าศาลไม่จําต้ อง
ดําเนินตามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญาอันว่าด้ วยการทีจะต้ องรับโทษ และไม่จําต้ องพิเคราะห์ถงึ การที
ผู้กระทําผิดต้ องคําพิพากษาลงโทษทางอาญาหรื อไม่
มาตรา 425 นายจ้ างต้ องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้ างในผลแห่งละเมิด ซึงลูกจ้ างได้ กระทําไปในทางการทีจ้ างนัน
มาตรา 426 นายจ้ างซึงได้ ใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่บคุ คลภายนอกเพือละเมิดอันลูกจ้ างได้ ทํานัน ชอบทีจะได้
ชดใช้ จากลูกจ้ างนัน
มาตรา 427 บทบัญญัติในมาตราทังสองก่อนนัน ท่านให้ ใช้ บงั คับแก่ตวั การและตัวแทนด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา 428 ผู้วา่ จ้ างทําของไม่ต้องรับผิดเพือความเสียหายอันผู้รับจ้ างได้ ก่อให้ เกิดขึนแก่บคุ คลภายนอกในระหว่าง
ทําการงานทีว่าจ้ างเว้ นแต่ผ้ วู า่ จ้ างจะเป็ นผู้ผิดในส่วนการงานทีสังให้ ทํา หรื อในคําสังทีตนให้ ไว้ หรื อในการเลือกหาผู้รับจ้ าง
มาตรา 429 บุคคลใดแม้ ไร้ ความสามารถเพราะเหตุเป็ นผู้เยาว์หรื อวิกลจริ ตก็ยงั ต้ องรับผิดในผลทีตนทําละเมิด
บิดามารดาหรื อผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านีย่อมต้ องรับผิดร่วมกับเขาด้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนได้ ใช้ ความระมัดระวัง
ตามสมควรแก่หน้ าทีดูแลซึงทําอยูน่ นั
มาตรา 430 ครูบาอาจารย์ นายจ้ าง หรื อบุคคลอืนซึงรับดูแลบุคคลผู้ไร้ ความสามารถอยูเ่ ป็ นนิตย์ก็ดี ชัวครังคราวก็
ดี จําต้ องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ ความสามารถในการละเมิด ซึงเขาได้ กระทําลงในระหว่างทีอยูใ่ นความดูแลของตน ถ้ าหาก
พิสจู น์ได้ วา่ บุคคลนัน ๆ มิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร
มาตรา 431 ในกรณีทีกล่าวมาในสองมาตราก่อนนัน ท่านให้ นําบทบัญญัติแห่งมาตรา 426 มาใช้ บงั คับด้ วยโดย
อนุโลม
มาตรา 432 ถ้ าบุคคลหลายคนก่อให้ เกิดเสียหายแก่บคุ คลอืนโดยร่วมกันทําละเมิด ท่านว่าบุคคลเหล่านันจะต้ อง
ร่วมกันรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความเสียหายนัน ความข้ อนีท่านให้ ใช้ ตลอดถึงกรณีทีไม่สามารถสืบรู้ตวั ได้ แน่วา่ ใน
จําพวกทีทําละเมิดร่วมกันนัน คนไหนเป็ นผู้ก่อให้ เกิดเสียหายนันด้ วย
อนึงบุคคลผู้ยยุ งส่งเสริ มหรื อช่วยเหลือในการทําละเมิด ท่านก็ให้ ถือว่าเป็ นผู้กระทําละเมิดร่วมกันด้ วย
ในระหว่างบุคคลทังหลายซึงต้ องรับผิดร่วมกันใช้ คา่ สินไหมทดแทนนัน ท่านว่าต่างต้ องรับผิดเป็ นส่วนเท่า ๆ กัน เว้ น
แต่โดยพฤติการณ์ศาลจะวินิจฉัยเป็ นประการอืน
มาตรา 433 ถ้ าความเสียหายเกิดขึนเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้ าของสัตว์หรื อบุคคลผู้รับเลียงรับรักษาไว้ แทนเจ้ าของ
จําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่ฝ่ายทีต้ องเสียหายเพือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สตั ว์นนั เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่
ตนได้ ใช้ ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลียงการรักษาตามชนิดและวิสยั ของสัตว์ หรื อตามพฤติการณ์อย่างอืน หรื อ
พิสจู น์ได้ วา่ ความเสียหายนันย่อมจะต้ องเกิดมีขนทั
ึ งทีได้ ใช้ ความระมัดระวังถึงเพียงนัน

อนึงบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้ นนัน จะใช้ สทิ ธิไล่เบียเอาแก่บคุ คลผู้ทีเร้ าหรื อยัวสัตว์นนโดยละเมิ
ั
ด
หรื อเอาแก่เจ้ าของสัตว์อืนอันมาเร้ าหรื อยัวสัตว์นนั ๆ ก็ได้
มาตรา 434 ถ้ าความเสียหายเกิดขึนเพราะเหตุทีโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืนก่อสร้ างไว้ ชํารุดบกพร่องก็ดี
หรื อบํารุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผู้ครองโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างนัน ๆ จําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครองได้ ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรเพือปั ดป้องมิให้ เกิดเสียหายฉะนันแล้ ว ท่านว่าผู้เป็ นเจ้ าของจําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทน
บทบัญญัติทีกล่าวมาในวรรคก่อนนัน ให้ ใช้ บงั คับได้ ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรื อคําจุนต้ นไม้ หรื อกอไผ่
ด้ วย
ในกรณีทีกล่าวมาในสองวรรคข้ างต้ นนัน ถ้ ายังมีผ้ อู ืนอีกทีต้ องรับผิดชอบในการก่อให้ เกิดเสียหายนันด้ วยไซร้ ท่าน
ว่าผู้ครองหรื อเจ้ าของจะใช้ สทิ ธิไล่เบียเอาแก่ผ้ นู นก็
ั ได้
มาตรา 435 บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืนของผู้อืน บุคคลผู้นนั
ชอบทีจะเรียกให้ จดั การตามทีจําเป็ นเพือบําบัดปั ดป้องภยันตรายนันเสียได้
มาตรา 436 บุคคลผู้อยูใ่ นโรงเรื อนต้ องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรื อนนัน หรื อ
เพราะทิงขว้ างของไปตกในทีอันมิควร
มาตรา 437 บุคคลใดครอบครองหรื อควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้ วยกําลังเครื องจักรกล บุคคลนัน
จะต้ องรับผิดชอบเพือการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนัน เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ การเสียหายนันเกิดแต่เหตุสดุ วิสยั หรื อ
เกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนันเอง
ความข้ อนีให้ ใช้ บงั คับได้ ตลอดถึงผู้มีไว้ ในครอบครองของตน ซึงทรัพย์อนั เป็ นของเกิดอันตรายได้ โดยสภาพ หรื อโดย
ความมุง่ หมายทีจะใช้ หรื อโดยอาการกลไกของทรัพย์นนด้
ั วย
หมวด 2
ค่ าสินไหมทดแทนเพื"อละเมิด
มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ โดยสถานใดเพียงใดนันให้ ศาลวินจิ ฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความ
ร้ ายแรงแห่งละเมิด
อนึงค่าสินไหมทดแทนนันได้ แก่การคืนทรัพย์สนิ อันผู้เสียหายต้ องเสียไปเพราะละเมิด หรื อใช้ ราคาทรัพย์สนิ นัน
รวมทังค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ ใช้ เพือความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ ก่อขึนนันด้ วย
มาตรา 439 บุคคลผู้จําต้ องคืนทรัพย์อนั ผู้อืนต้ องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตนนัน ยังต้ องรับผิดชอบตลอดถึงการที
ทรัพย์นนทํ
ั าลายลงโดยอุบตั ิเหตุ หรื อการคืนทรัพย์ตกเป็ นพ้ นวิสยั เพราะเหตุอย่างอืนโดยอุบตั เิ หตุหรื อทรัพย์นนเสื
ั อมเสีย
ลงโดยอุบตั ิเหตุนนด้
ั วย เว้ นแต่เมือการทีทรัพย์สนิ ทําลาย หรื อตกเป็ นพ้ นวิสยั จะคืน หรื อเสือมเสียนัน ถึงแม้ วา่ จะมิได้ มกี าร
ทําละเมิด ก็คงจะต้ องตกไปเป็ นอย่างนันอยูเ่ อง
มาตรา 440 ในกรณีทีต้ องใช้ ราคาทรัพย์อนั ได้ เอาของเขาไปก็ดี ในกรณีทีต้ องใช้ ราคาทรัพย์อนั ลดน้ อยลงเพราะบุบ
สลายก็ดี ฝ่ ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบียในจํานวนเงินทีจะต้ องใช้ คิดตังแต่เวลาอันเป็ นฐานทีตังแห่งการประมาณ
ราคานันก็ได้

มาตรา 441 ถ้ าบุคคลจําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือความเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเอาสังหาริ มทรัพย์ของเขาไป
ก็ดี หรื อเพราะทําของเขาให้ บบุ สลายก็ดี เมือใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่บคุ คลซึงเป็ นผู้ครองทรัพย์นนอยู
ั ใ่ นขณะทีเอาไป
หรื อขณะทีทําให้ บบุ สลายนันแล้ ว ท่านว่าเป็ นอันหลุดพ้ นไปเพราะการทีได้ ใช้ ให้ เช่นนัน แม้ กระทังบุคคลภายนอกจะเป็ น
เจ้ าของทรัพย์หรื อมีสทิ ธิอย่างอืนเหนือทรัพย์นนั เว้ นแต่สทิ ธิของบุคคลภายนอกเช่นนันจะเป็ นทีรู้อยูแ่ ก่ตน หรื อมิได้ ร้ ูเพราะ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของตน
มาตรา 442 ถ้ าความเสียหายได้ เกิดขึนเพราะความผิดอย่างหนึงอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้ วยไซร้ ท่าน
ให้ นําบทบัญญัติแห่งมาตรา 223 มาใช้ บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา 443 ในกรณีทําให้ เขาถึงตายนัน ค่าสินไหมทดแทนได้ แก่คา่ ปลงศพ รวมทังค่าใช้ จา่ ยอันจําเป็ นอย่างอืน ๆ
อีกด้ วย
ถ้ ามิได้ ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้ แก่คา่ รักษาพยาบาลรวมทังค่าเสียหายทีต้ องขาดประโยชน์ทํามาหาได้
เพราะไม่สามารถประกอบการงานนันด้ วย
ถ้ าว่าเหตุทตายลงนั
ี
น ทําให้ บคุ คลหนึงคนใดต้ องขาดไร้ อปุ การะตามกฎหมายไปด้ วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนันชอบที
จะได้ รับค่าสินไหมทดแทนเพือการนัน
มาตรา 444 ในกรณีทําให้ เสียหายแก่ร่างกายหรื ออนามัยนันผู้ต้องเสียหายชอบทีจะได้ ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายอันตนต้ อง
เสียไป และค่าเสียหายเพือการทีเสียความสามารถประกอบการงานสินเชิงหรื อแต่บางส่วน ทังในเวลาปั จจุบนั นันและใน
เวลาอนาคตด้ วย
ถ้ าในเวลาทีพิพากษาคดี เป็ นพ้ นวิสยั จะหยังรู้ได้ แน่วา่ ความเสียหายนันได้ มีแท้ จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคํา
พิพากษาว่ายังสงวนไว้ ซงสิ
ึ ทธิทีจะแก้ ไขคําพิพากษานันอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปี ก็ได้
มาตรา 445 ในกรณีทําให้ เขาถึงตาย หรื อให้ เสียหายแก่ร่างกายหรื ออนามัยก็ดี ในกรณีทําให้ เขาเสียเสรี ภาพก็ดี ถ้ า
ผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะต้ องทําการงานให้ เป็ นคุณแก่บคุ คลภายนอกในครัวเรือน หรื ออุตสาหกรรม
ของบุคคลภายนอกนันไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนนันจะต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่บคุ คลภายนอก
เพือทีเขาต้ องขาดแรงงานอันนันไปด้ วย
มาตรา 446 ในกรณีทําให้ เขาเสียหายแก่ร่างกายหรื ออนามัยก็ดใี นกรณีทาํ ให้ เขาเสียเสรี ภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะ
เรี ยกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนเพือความทีเสียหายอย่างอืนอันมิใช่ตวั เงินด้ วยอีกก็ได้ สิทธิเรี ยกร้ องอันนีไม่โอนกันได้ และ
ไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้ นแต่สทิ ธินนจะได้
ั
รับสภาพกันไว้ โดยสัญญาหรื อได้ เริ มฟ้ องคดีตามสิทธินนแล้
ั ว
อนึงหญิงทีต้ องเสียหาย เพราะผู้ใดทําผิดอาญาเป็ นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ยอ่ มมีสทิ ธิเรี ยกร้ องทํานองเดียวกันนี
มาตรา 447 บุคคลใดทําให้ เขาต้ องเสียหายแก่ชือเสียง เมือผู้ต้องเสียหายร้ องขอ ศาลจะสังให้ บคุ คลนันจัดการตาม
ควรเพือทําให้ ชือเสียงของผู้นนกลั
ั บคืนดีแทนให้ ใช้ คา่ เสียหายหรือทังให้ ใช้ คา่ เสียหายด้ วยก็ได้
มาตรา 448 สิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายอันเกิดแต่มลู ละเมิดนันท่านว่าขาดอายุความเมือพ้ นปี หนึงนับแต่วนั ทีผู้ต้อง
เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวั ผู้จะพึงต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทน หรื อเมือพ้ นสิบปี นับแต่วนั ทําละเมิด
แต่ถ้าเรียกร้ องค่าเสียหายในมูลอันเป็ นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกําหนดอายุความทาง
อาญายาวกว่าทีกล่าวมานันไซร้ ท่านให้ เอาอายุความทียาวกว่านันมาบังคับ

หมวด 3
นิรโทษกรรม
มาตรา 449 บุคคลใดเมือกระทําการป้องกันโดยชอบด้ วยกฎหมายก็ดี กระทําตามคําสังอันชอบด้ วยกฎหมายก็ดี
หากก่อให้ เกิดเสียหายแก่ผ้ อู ืนไซร้ ท่านว่าบุคคลนันหาต้ องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่
ผู้ต้องเสียหายอาจเรี ยกค่าสินไหมทดแทนจากผู้เป็ นต้ นเหตุให้ ต้องป้องกันโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อจากบุคคลผู้ให้
คําสังโดยละเมิดนันก็ได้
มาตรา 450 ถ้ าบุคคลทําบุบสลาย หรื อทําลายทรัพย์สงหนึ
ิ งสิงใดเพือจะบําบัดปั ดป้องภยันตรายซึงมีมาเป็ น
สาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทน หากความเสียหายนันไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย
ถ้ าบุคคลทําบุบสลาย หรื อทําลายทรัพย์สงหนึ
ิ งสิงใด เพือจะบําบัดปั ดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉิน ผู้นนั
จะต้ องใช้ คืนทรัพย์นนั
ถ้ าบุคคลทําบุบสลาย หรื อทําลายทรัพย์สงหนึ
ิ งสิงใด เพือจะป้องกันสิทธิของตน หรื อของบุคคลภายนอกจาก
ภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัวทรัพย์นนเองเป็
ั
นเหตุ บุคคลเช่นว่านีหาต้ องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่หากว่า
ความเสียหายนันไม่เกินสมควรแก่เหตุ แต่ถ้าภยันตรายนันเกิดขึนเพราะความผิดของบุคคลนันเองแล้ ว ท่านว่าจําต้ องรับ
ผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้
มาตรา 451 บุคคลใช้ กําลังเพือป้องกันสิทธิของตน ถ้ าตามพฤติการณ์จะขอให้ ศาลหรื อเจ้ าหน้ าทีช่วยเหลือให้
ทันท่วงทีไม่ได้ และถ้ ามิได้ ทําในทันใด ภัยมีอยูด่ ้ วยการทีตนจะได้ สมดังสิทธินนจะต้
ั
องประวิงไปมากหรื อถึงแก่สาบสูญได้
ไซร้ ท่านว่าบุคคลนันหาต้ องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนไม่
การใช้ กําลังดังกล่าวมาในวรรคก่อนนัน ท่านว่าต้ องจํากัดครัดเคร่งแต่เฉพาะทีจําเป็ นเพือจะบําบัดปั ดป้อง
ภยันตรายเท่านัน
ถ้ าบุคคลผู้ใดกระทําการดังกล่าวมาในวรรคต้ น เพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปว่ามีเหตุอนั จําเป็ นทีจะทําได้ โดยชอบ
ด้ วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้นนจะต้
ั
องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่บคุ คลอืน แม้ ทงการที
ั
หลงพลาดไปนันจะมิใช่เป็ น
เพราะความประมาทเลินเล่อของตน
มาตรา 452 ผู้ครองอสังหาริ มทรัพย์ชอบทีจะจับสัตว์ของผู้อืนอันเข้ ามาทําความเสียหายในอสังหาริ มทรัพย์นนั และ
ยึดไว้ เป็ นประกันค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงต้ องใช้ แก่ตนได้ และถ้ าเป็ นการจําเป็ นโดยพฤติการณ์แม้ จะฆ่าสัตว์นนเสี
ั ยก็
ชอบทีจะทําได้
แต่วา่ ผู้นนต้
ั องบอกกล่าวแก่เจ้ าของสัตว์โดยไม่ชกั ช้ า ถ้ าและหาตัวเจ้ าของสัตว์ไม่พบ ผู้ทีจับสัตว์ไว้ ต้องจัดการตาม
สมควรเพือสืบหาตัวเจ้ าของ

บรรพ 3
เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 1
ซือ ขาย
หมวด 1
สภาพและหลักสําคัญของสัญญาซือ ขาย
ส่ วนที" 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 453 อันว่าซือขายนันคือสัญญาซึงบุคคลฝ่ ายหนึงเรี ยกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิMแห่งทรัพย์สนิ ให้ แก่บคุ คลอีก
ฝ่ ายหนึงเรียกว่าผู้ซือ และผู้ซือตกลงว่าจะใช้ ราคาทรัพย์สนิ นันให้ แก่ผ้ ขู าย
มาตรา 454 การทีคูก่ รณีฝ่ายหนึงให้ คํามันไว้ ก่อนว่าจะซือหรื อขายนัน จะมีผลเป็ นการซือขายต่อเมืออีกฝ่ ายหนึงได้
บอกกล่าวความจํานงว่าจะทําการซือขายนันให้ สาํ เร็จตลอดไป และคําบอกกล่าวเช่นนันได้ ไปถึงบุคคลผู้ให้ คํามันแล้ ว
ถ้ าในคํามันมิได้ กําหนดเวลาไว้ เพือการบอกกล่าวเช่นนันไซร้ ทา่ นว่าบุคคลผู้ให้ คาํ มันจะกําหนดเวลาพอสมควร และ
บอกกล่าวไปยังคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงให้ ตอบมาเป็ นแน่นอนภายในเวลากําหนดนันก็ได้ ว่าจะทําการซือขายให้ สาํ เร็จตลอดไป
หรื อไม่ ถ้ าและไม่ตอบเป็ นแน่นอนภายในกําหนดเวลานันไซร้ คาํ มันซึงได้ ให้ ไว้ ก่อนนันก็เป็ นอันไร้ ผล
มาตรา 455 เมือกล่าวต่อไปเบืองหน้ าถึงเวลาซือขายท่านหมายความว่าเวลาซึงทําสัญญาซือขายสําเร็ จบริ บรู ณ์
มาตรา 456 การซือขายอสังหาริ มทรัพย์ ถ้ ามิได้ เป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีไซร้ ท่านว่าเป็ น
โมฆะ วิธีนีให้ ใช้ ถงึ ซือขายเรื อกําปั นหรื อเรื อมีระวางตังแต่หกตันขึนไป เรื อกลไฟหรื อเรื อยนต์มีระวางตังแต่ห้าตันขึนไป ทัง
ซือขายแพและสัตว์พาหนะด้ วย
อนึงสัญญาจะขายหรื อจะซือทรัพย์สนิ อย่างใด ๆ ดังว่ามานีก็ดี คํามันในการซือขายทรัพย์สนิ เช่นว่านันก็ดี ถ้ ามิได้ มี
หลักฐานเป็ นหนังสืออย่างหนึงอย่างใดลงลายมือชือฝ่ ายผู้ต้องรับผิดเป็ นสําคัญ หรื อได้ วางประจําไว้ หรื อได้ ชําระหนี
บางส่วนแล้ ว ท่านว่าจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีหาได้ ไม่
บทบัญญัติทีกล่าวมาในวรรคก่อนนี ท่านให้ ใช้ บงั คับถึงสัญญาซือขายสังหาริ มทรัพย์ซงตกลงกั
ึ
นเป็ นราคาห้ าร้ อย
บาท หรื อกว่านันขึนไปด้ วย
มาตรา 457 ค่าฤชาธรรมเนียมทําสัญญาซือขายนัน ผู้ซือผู้ขายพึงออกใช้ เท่ากันทังสองฝ่ าย
ส่ วนที" 2
การโอนกรรมสิทธิ>
มาตรา 458 กรรมสิทธิMในทรัพย์สนิ ทีขายนัน ย่อมโอนไปยังผู้ซือตังแต่ขณะเมือได้ ทําสัญญาซือขายกัน
มาตรา 459 ถ้ าสัญญาซือขายมีเงือนไข หรื อเงือนเวลาบังคับไว้ ทา่ นว่ากรรมสิทธิMในทรัพย์สนิ ยังไม่โอนไปจนกว่า
การจะได้ เป็ นไปตามเงือนไขหรื อถึงกําหนดเงือนเวลานัน
มาตรา 460 ในการซือขายทรัพย์สนิ ซึงมิได้ กําหนดลงไว้ แน่นอนนันท่านว่ากรรมสิทธิMยงั ไม่โอนไปจนกว่าจะได้ หมาย
หรื อนับ ชัง ตวง วัด หรื อคัดเลือก หรื อทําโดยวิธีอืนเพือให้ บง่ ตัวทรัพย์สนิ นันออกเป็ นแน่นอนแล้ ว

ในการซือขายทรัพย์สนิ เฉพาะสิง ถ้ าผู้ขายยังจะต้ องนับ ชัง ตวง วัด หรื อทําการอย่างอืน หรื อทําสิงหนึงสิงใดอัน
เกียวแก่ทรัพย์สนิ เพือให้ ร้ ูกําหนดราคาทรัพย์สนิ นันแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิMยงั ไม่โอนไปยังผู้ซือจนกว่าการหรื อสิงนันได้
ทําแล้ ว
หมวด 2
หน้ าที"และความรับผิดของผู้ขาย
ส่ วนที" 1
การส่ งมอบ
มาตรา 461 ผู้ขายจําต้ องส่งมอบทรัพย์สนิ ซึงขายนันให้ แก่ผ้ ซู ือ
มาตรา 462 การส่งมอบนันจะทําอย่างหนึงอย่างใดก็ได้ สดุ แต่วา่ เป็ นผลให้ ทรัพย์สนิ นันไปอยูใ่ นเงือมมือของผู้ซือ
มาตรา 463 ถ้ าในสัญญากําหนดว่าให้ สง่ ทรัพย์สนิ ซึงขายนันจากทีแห่งหนึงไปถึงอีกแห่งหนึงไซร้ ท่านว่าการส่ง
มอบย่อมสําเร็ จเมือได้ สง่ มอบทรัพย์สนิ นันให้ แก่ผ้ ขู นส่ง
มาตรา 464 ค่าขนส่งทรัพย์สนิ ซึงได้ ซือขายกันไปยังทีแห่งอืนนอกจากสถานทีอันพึงชําระหนีนัน ผู้ซอพึ
ื งออกใช้
มาตรา 465 ในการซือขายสังหาริ มทรัพย์นนั
(1) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สนิ น้ อยกว่าทีได้ สญ
ั ญาไว้ ท่านว่าผู้ซือจะปั ดเสียไม่รับเอาเลยก็ได้ แต่ถ้าผู้ซือรับเอา
ทรัพย์สนิ นันไว้ ผู้ซือก็ต้องใช้ ราคาตามส่วน
(2) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สนิ มากกว่าทีได้ สญ
ั ญาไว้ ท่านว่าผู้ซือจะรับเอาทรัพย์สนิ นันไว้ แต่เพียงตามสัญญา
และนอกกว่านันปั ดเสียก็ได้ หรื อจะปั ดเสียทังหมดไม่รับเอาไว้ เลยก็ได้ ถ้ าผู้ซือรับเอาทรัพย์สนิ อันเขาส่งมอบเช่นนันไว้
ทังหมด ผู้ซือก็ต้องใช้ ราคาตามส่วน
(3) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สนิ ตามทีได้ สญ
ั ญาไว้ ระคนกับทรัพย์สนิ อย่างอืนอันมิได้ รวมอยูใ่ นข้ อสัญญาไซร้ ท่าน
ว่าผู้ซือจะรับเอาทรัพย์สนิ ไว้ แต่ตามสัญญา และนอกกว่านันปั ดเสียก็ได้ หรื อจะปั ดเสียทังหมดก็ได้
มาตรา 466 ในการซือขายอสังหาริ มทรัพย์นนั หากว่าได้ ระบุจํานวนเนือทีทังหมดไว้ และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สนิ
น้ อยหรื อมากไปกว่าทีได้ สญ
ั ญาไซร้ ท่านว่าผู้ซือจะปั ดเสียหรื อจะรับเอาไว้ และใช้ ราคาตามส่วนก็ได้ ตามแต่จะเลือก
อนึงถ้ าขาดตกบกพร่องหรือลําจํานวนไม่เกินกว่าร้ อยละห้ าแห่งเนือทีทังหมดอันได้ ระบุไว้ นนไซร้
ั
ท่านว่าผู้ซือจําต้ อง
รับเอาและใช้ ราคาตามส่วนแต่วา่ ผู้ซืออาจจะเลิกสัญญาเสียได้ ในเมือขาดตกบกพร่อง หรื อลําจํานวนถึงขนาด ซึงหากผู้ซือ
ได้ ทราบก่อนแล้ วคงจะมิได้ เข้ าทําสัญญานัน
มาตรา 467 ในข้ อรับผิดเพือการทีทรัพย์ขาดตกบกพร่อง หรื อลําจํานวนนัน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดีเมือพ้ นกําหนดปี
หนึงนับแต่เวลาส่งมอบ
มาตรา 468 ถ้ าในสัญญาไม่มีกําหนดเงือนเวลาให้ ใช้ ราคาไซร้ ผ้ ขู ายชอบทีจะยึดหน่วงทรัพย์สนิ ทีขายไว้ ได้ จนกว่า
จะใช้ ราคา
มาตรา 469 ถ้ าผู้ซือล้ มละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สนิ ก็ดี หรื อผู้ซือเป็ นคนล้ มละลายแล้ วในเวลาซือขายโดยผู้ขายไม่ร้ ู
ก็ดี หรื อผู้ซือกระทําให้ หลักทรัพย์ทีให้ ไว้ เพือประกันการใช้ เงินนันเสือมเสีย หรื อลดน้ อยลงก็ดีถึงแม้ ในสัญญาจะมีกําหนด
เงือนเวลาให้ ใช้ ราคา ผู้ขายก็ชอบทีจะยึดหน่วงทรัพย์สนิ ซึงขายไว้ ได้ เว้ นแต่ผ้ ซู ือจะหาประกันทีสมควรให้ ได้

มาตรา 470 ถ้ าผู้ซือผิดนัด ผู้ขายซึงได้ ยดึ หน่วงทรัพย์สนิ ไว้ ตามมาตราทังหลายทีกล่าวมา อาจจะใช้ ทางแก้ ตอ่ ไปนี
แทนทางแก้ สามัญในการไม่ชําระหนีได้ คือมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซือให้ ใช้ ราคากับทังค่าจับจ่ายเกียวกับการภายใน
เวลาอันควร ซึงต้ องกําหนดลงไว้ ในคําบอกกล่าวนันด้ วย
ถ้ าผู้ซือละเลยเสียไม่ทําตามคําบอกกล่าว ผู้ขายอาจนําทรัพย์สนิ นันออกขายทอดตลาดได้
มาตรา 471 เมือขายทอดตลาดได้ เงินเป็ นจํานวนสุทธิเท่าใดให้ ผ้ ขู ายหักเอาจํานวนทีค้ างชําระแก่ตนเพือราคาและ
ค่าจับจ่ายเกียวการนันไว้ ถ้ าและยังมีเงินเหลือ ก็ให้ สง่ มอบแก่ผ้ ซู ือโดยพลัน
ส่ วนที" 2
ความรับผิดเพื"อชํารุ ดบกพร่ อง

มาตรา 472 ในกรณีทีทรัพย์สนิ ซึงขายนันชํารุดบกพร่องอย่างหนึงอย่างใดอันเป็ นเหตุให้ เสือมราคาหรื อเสือมความ
เหมาะสมแก่ประโยชน์อนั มุง่ จะใช้ เป็ นปกติก็ดี ประโยชน์ทีมุง่ หมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้ องรับผิด
ความทีกล่าวมาในมาตรานีย่อมใช้ ได้ ทังทีผู้ขายรู้อยูแ่ ล้ วหรื อไม่ร้ ูวา่ ความชํารุดบกพร่องมีอยู่
มาตรา 473 ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ถ้ าผู้ซือได้ ร้ ูอยูแ่ ล้ ว แต่ในเวลาซือขายว่ามีความชํารุดบกพร่องหรื อควรจะได้ ร้ ูเช่นนันหากได้ ใช้ ความระมัดระวัง
อันจะพึงคาดหมายได้ แต่วิญUูชน
(2) ถ้ าความชํารุดบกพร่องนันเป็ นอันเห็นประจักษ์ แล้ วในเวลาส่งมอบ และผู้ซือรับเอาทรัพย์สนิ นันไว้ โดยมิได้ อิด
เอือน
(3) ถ้ าทรัพย์สนิ นันได้ ขายทอดตลาด
มาตรา 474 ในข้ อรับผิดเพือชํารุดบกพร่องนัน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดีเมือพ้ นเวลาปี หนึงนับแต่เวลาทีได้ พบเห็นความ
ชํารุดบกพร่อง
ส่ วนที" 3
ความรับผิดในการรอนสิทธิ
มาตรา 475 หากว่ามีบคุ คลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซือในอันจะครองทรัพย์สนิ โดยปรกติสขุ เพราะ
บุคคลผู้นนมี
ั สทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ ทีได้ ซือขายกันนันอยูใ่ นเวลาซือขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้ อง
รับผิดในผลอันนัน
มาตรา 476 ถ้ าสิทธิของผู้ก่อการรบกวนนันผู้ซือรู้อยูแ่ ล้ วในเวลาซือขาย ท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิด
มาตรา 477 เมือใดการรบกวนขัดสิทธินนเกิ
ั ดเป็ นคดีขนระหว่
ึ
างผู้ซือกับบุคคลภายนอก ผู้ซือชอบทีจะขอให้ ศาล
เรี ยกผู้ขายเข้ าเป็ นจําเลยร่วมหรือเป็ นโจทก์ร่วมกับผู้ซือในคดีนนได้
ั เพือศาลจะได้ วินจิ ฉัยชีขาดข้ อพิพาทระหว่างผู้เป็ น
คูก่ รณีทงหลายรวมไปเป็
ั
นคดีเดียวกัน
มาตรา 478 ถ้ าผู้ขายเห็นเป็ นการสมควร จะสอดเข้ าไปในคดีเพือปฏิเสธการเรี ยกร้ องของบุคคลภายนอก ก็ชอบที
จะทําได้ ด้วย

มาตรา 479 ถ้ าทรัพย์สนิ ซึงซือขายกันหลุดไปจากผู้ซือทังหมดหรื อแต่บางส่วน เพราะเหตุการรอนสิทธิก็ดี หรื อว่า
ทรัพย์สนิ นันตกอยูใ่ นบังคับแห่งสิทธิอย่างหนึงอย่างใดซึงเป็ นเหตุให้ เสือมราคา หรื อเสือมความเหมาะสมแก่การทีจะใช้
หรื อเสือมความสะดวกในการใช้ สอย หรื อเสือมประโยชน์อนั จะพึงได้ แต่ทรัพย์สนิ นัน และซึงผู้ซือหาได้ ร้ ูในเวลาซือขายไม่ก็
ดี ท่านว่าผู้ขายต้ องรับผิด
มาตรา 480 ถ้ าอสังหาริมทรัพย์ต้องศาลแสดงว่าตกอยูใ่ นบังคับแห่งภาระจํายอมโดยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ขายไม่
ต้ องรับผิดเว้ นไว้ แต่ผ้ ขู ายจะได้ รับรองไว้ ในสัญญาว่าทรัพย์สนิ นันปลอดจากภาระจํายอมอย่างใด ๆ ทังสินหรื อปลอดจาก
ภาระจํายอมอันนัน
มาตรา 481 ถ้ าผู้ขายไม่ได้ เป็ นคูค่ วามในคดีเดิม หรื อถ้ าผู้ซือได้ ประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก หรื อ
ยอมตามทีบุคคลภายนอกเรี ยกร้ องไซร้ ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดีในข้ อรับผิดเพือการรอนสิทธิเมือพ้ นกําหนดสามเดือนนับแต่
วันคําพิพากษาในคดีเดิมถึงทีสุด หรื อนับแต่วนั ประนีประนอมยอมความ หรื อวันทียอมตามบุคคลภายนอกเรี ยกร้ องนัน
มาตรา 482 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิเมือกรณีเป็ นดังกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ถ้ าไม่มกี ารฟ้ องคดี และผู้ขายพิสจู น์ได้ วา่ สิทธิของผู้ซือได้ สญ
ู ไปโดยความผิดของผู้ซือเอง หรื อ
(2) ถ้ าผู้ซือไม่ได้ เรี ยกผู้ขายเข้ ามาในคดี และผู้ขายพิสจู น์ได้ วา่ ถ้ าได้ เรี ยกเข้ ามา คดีฝ่ายผู้ซอจะชนะ
ื
หรื อ
(3) ถ้ าผู้ขายได้ เข้ ามาในคดี แต่ศาลได้ ยกคําเรี ยกร้ องของผู้ซือเสียเพราะความผิดของผู้ซือเอง
แต่ถึงกรณีจะเป็ นอย่างไรก็ดี ถ้ าผู้ขายถูกศาลหมายเรี ยกให้ เข้ ามาในคดีและไม่ยอมเข้ าว่าคดีร่วมเป็ นจําเลยหรื อร่วม
เป็ นโจทก์กบั ผู้ซือไซร้ ทา่ นว่าผู้ขายคงต้ องรับผิด
มาตรา 483 คูส่ ญ
ั ญาซือขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพือความชํารุดบกพร่องหรื อเพือการรอนสิทธิก็ได้
มาตรา 484 ข้ อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนัน ย่อมไม่ค้ มุ ผู้ขายให้ พ้นจากการต้ องส่งเงินคืนตามราคา เว้ นแต่จะได้
ระบุไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 485 ข้ อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนัน ไม่อาจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลของการอันผู้ขายได้ กระทําไป
เอง หรื อผลแห่งข้ อความจริ งอันผู้ขายได้ ร้ ูอยูแ่ ละปกปิ ดเสีย
หมวด 3
หน้ าที"ของผู้ซือ
มาตรา 486 ผู้ซือจําต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ทีตนได้ รับซือและใช้ ราคาตามข้ อสัญญาซือขาย
มาตรา 487 อันราคาทรัพย์สนิ ทีขายนันจะกําหนดลงไว้ ในสัญญาก็ได้ หรื อจะปล่อยไปให้ กําหนดกันด้ วยวิธีอย่างใด
อย่างหนึงดังได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญานันก็ได้ หรื อจะถือเอาตามทางการทีคูส่ ญ
ั ญาประพฤติตอ่ กันอยูน่ นก็
ั ได้
ถ้ าราคามิได้ มีกําหนดเด็ดขาดอย่างใดดังว่ามานันไซร้ ท่านว่าผู้ซือจะต้ องใช้ ราคาตามสมควร
มาตรา 488 ถ้ าผู้ซือพบเห็นความชํารุดบกพร่องในทรัพย์สนิ ซึงตนได้ รับซือ ผู้ซือชอบทีจะยึดหน่วงราคาทียังไม่ได้
ชําระไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั
อแต่บางส่วน เว้ นแต่ผ้ ขู ายจะหาประกันทีสมควรให้ ได้
มาตรา 489 ถ้ าผู้ซือถูกผู้รับจํานองหรื อบุคคลผู้เรี ยกร้ องเอาทรัพย์สนิ ทีขายนันขูว่ า่ จะฟ้ องเป็ นคดีขนก็
ึ ดี หรื อมีเหตุ
อันควรเชือว่าจะถูกขูเ่ ช่นนันก็ดี ผู้ซือก็ชอบทีจะยึดหน่วงราคาไว้ ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนได้ ดจุ กันจนกว่าผู้ขายจะได้ บําบัดภัย
อันนันให้ สนไป
ิ หรื อจนกว่าผู้ขายจะหาประกันทีสมควรให้ ได้
มาตรา 490 ถ้ าได้ กําหนดกันไว้ วา่ ให้ สง่ มอบทรัพย์สนิ ซึงขายนันเวลาใด ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเวลาอัน
เดียวกันนันเองเป็ นเวลากําหนดใช้ ราคา

หมวด 4
การซือ ขายเฉพาะบางอย่ าง
ส่ วนที" 1
ขายฝาก
มาตรา 491 อันว่าขายฝากนัน คือสัญญาซือขายซึงกรรมสิทธิMในทรัพย์สนิ ตกไปยังผู้ซือ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขาย
อาจไถ่ทรัพย์นนคื
ั นได้
มาตรา 492 ทรัพย์สนิ ซึงขายฝากนัน ถ้ าไถ่ภายในเวลาทีกําหนดในสัญญาก็ดี หรื อภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด
ไว้ ก็ดี ท่านให้ ถือเป็ นอันว่ากรรมสิทธิMไม่เคยตกไปแก่ผ้ ซู ือเลย
มาตรา 493 ในการขายฝาก คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันไม่ให้ ผ้ ซู อจํ
ื าหน่ายทรัพย์สนิ ซึงขายฝากก็ได้ ถ้ าและผู้ซือจําหน่าย
ทรัพย์สนิ นันฝ่ าฝื นสัญญาไซร้ ก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การนัน
มาตรา 494 ท่านห้ ามมิให้ ใช้ สทิ ธิไถ่ทรัพย์สนิ ซึงขายฝากเมือพ้ นเวลาดังจะกล่าวต่อไปนี
(1) ถ้ าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ กําหนดสิบปี นับแต่เวลาซือขาย
(2) ถ้ าเป็ นสังหาริ มทรัพย์ กําหนดสามปี นับแต่เวลาซือขาย
มาตรา 495 ถ้ าในสัญญามีกําหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านัน ท่านให้ ลดลงมาเป็ นสิบปี และสามปี ตามประเภททรัพย์
มาตรา 496 ถ้ าในสัญญามีกําหนดเวลาไถ่ตากว่
ํ าสิบปี หรื อสามปี ไซร้ ทา่ นว่าหาอาจจะขยายเวลานันในภายหลังได้
ไม่
มาตรา 497 สิทธิในการไถ่ทรัพย์สนิ นัน จะพึงใช้ ได้ แต่บคุ คลเหล่านีคือ
(1) ผู้ขายเดิม หรื อทายาทของผู้ขายเดิม หรื อ
(2) ผู้รับโอนสิทธินนั หรื อ
(3) บุคคลซึงในสัญญายอมไว้ โดยเฉพาะว่าให้ เป็ นผู้ไถ่ได้
มาตรา 498 สิทธิในการไถ่ทรัพย์สนิ นัน จะพึงใช้ ได้ เฉพาะต่อบุคคลเหล่านี คือ
(1) ผู้ซือเดิม หรื อทายาทของผู้ซือเดิม หรื อ
(2) ผู้รับโอนทรัพย์สนิ หรื อรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สนิ นัน แต่ในข้ อนีถ้ าเป็ นสังหาริ มทรัพย์จะใช้ สทิ ธิได้ ตอ่ เมือผู้รับ
โอนได้ ร้ ูในเวลาโอนว่าทรัพย์สนิ ตกอยูใ่ นบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน
มาตรา 499 สินไถ่นนั ถ้ าไม่ได้ กําหนดกันไว้ วา่ เท่าใดไซร้ ท่านให้ ไถ่ตามราคาทีขายฝาก
มาตรา 500 ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึงผู้ซือได้ ออกไปนันผู้ไถ่ต้องใช้ ให้ แก่ผ้ ซู ือพร้ อมกับสินไถ่
ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นนั ผู้ไถ่พงึ ออกใช้
มาตรา 501 ทรัพย์สนิ ซึงไถ่นนั ท่านว่าต้ องส่งคืนตามสภาพทีเป็ นอยูใ่ นเวลาไถ่ แต่ถ้าหากว่าทรัพย์สนิ นันถูก
ทําลายหรื อทําให้ เสือมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซือไซร้ ท่านว่าผู้ซือจะต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทน
มาตรา 502 ทรัพย์สนิ ซึงไถ่นนั ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ยอ่ มได้ รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ซึงผู้ซือเดิม หรื อทายาท
หรื อผู้รับโอนจากผู้ซือเดิมก่อให้ เกิดขึนก่อนเวลาไถ่

ถ้ าว่าเช่าทรัพย์สนิ ทีอยูใ่ นระหว่างขายฝาก อันได้ จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีแล้ วไซร้ ท่านว่าการเช่านัน
หากมิได้ ทาํ ขึนเพือจะให้ เสียหายแก่ผ้ ขู าย กําหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยูอ่ ีกเพียงใด ก็ให้ คงเป็ นอันสมบูรณ์อยูเ่ พียงนัน
แต่มิให้ เกินกว่าปี หนึง
ส่ วนที" 2
ขายตามตัวอย่ าง ขายตามคําพรรณนา ขายเผื"อชอบ
มาตรา 503 ในการขายตามตัวอย่างนัน ผู้ขายต้ องส่งมอบทรัพย์สนิ ให้ ตรงตามตัวอย่าง
ในการขายตามคําพรรณนา ผู้ขายจําต้ องส่งมอบทรัพย์สนิ ให้ ตรงตามคําพรรณนา
มาตรา 504 ในข้ อรับผิดเพือการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่างหรื อไม่ตรงตามคําพรรณนานัน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดี
เมือพ้ นกําหนดปี หนึงนับแต่เวลาส่งมอบ
มาตรา 505 อันว่าขายเผือชอบนัน คือการซือขายกันโดยมีเงือนไขว่าให้ ผ้ ซู ือได้ มีโอกาสตรวจดูทรัพย์สนิ ก่อนรับซือ
มาตรา 506 การตรวจดูทรัพย์สนิ นัน ถ้ าไม่ได้ กําหนดเวลากันไว้ ผ้ ขู ายอาจกําหนดเวลาอันสมควร และบอกกล่าว
แก่ผ้ ซู ือให้ ตอบภายในกําหนดนันได้ วา่ จะรับซือหรื อไม่
มาตรา 507 ทรัพย์สนิ อันผู้ซือจะพึงตรวจดูก่อนทีจะส่งมอบแก่กนั นันถ้ าผู้ซือไม่ตรวจรับภายในเวลาทีกําหนดไว้ โดย
สัญญา หรื อโดยประเพณี หรื อโดยคําบอกกล่าวของผู้ขาย ท่านว่าผู้ขายย่อมไม่มีความผูกพันต่อไป
มาตรา 508 เมือทรัพย์สนิ นันได้ สง่ มอบแก่ผ้ ซู ือเพือให้ ตรวจดูแล้ วการซือขายย่อมเป็ นอันบริบรู ณ์ในกรณีตอ่ ไปนี คือ
(1) ถ้ าผู้ซือมิได้ บอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซือ ภายในเวลาทีกําหนดไว้ โดยสัญญา หรื อโดยประเพณี หรื อโดยคําบอก
กล่าว หรื อ
(2) ถ้ าผู้ซือไม่สง่ ทรัพย์สนิ คืนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวมานัน หรื อ
(3) ถ้ าผู้ซือใช้ ราคาทรัพย์สนิ นันสินเชิง หรื อแต่บางส่วนหรือ
(4) ถ้ าผู้ซือจําหน่ายทรัพย์สนิ นัน หรื อทําประการอืนอย่างใดอันเป็ นปริ ยายว่ารับซือของนัน
ส่ วนที" 3
ขายทอดตลาด
มาตรา 509 การขายทอดตลาดย่อมบริ บรู ณ์ เมือผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้ วยเคาะไม้ หรื อด้ วยกิริยาอืนอย่าง
ใดอย่างหนึงตามจารี ตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ ายังมิได้ แสดงเช่นนันอยูต่ ราบใด ท่านว่าผู้ส้ รู าคาจะถอนคําสู้ราคา
ของตนเสียก็ยงั ถอนได้
มาตรา 510 ผู้ซือในการขายทอดตลาดจะต้ องทําตามคําโฆษณาบอกขาย และตามความข้ ออืน ๆ ซึงผู้ทอดตลาด
ได้ แถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สนิ เฉพาะรายไป
มาตรา 511 ท่านห้ ามมิให้ ผ้ ทู อดตลาดเข้ าสู้ราคา หรื อใช้ ให้ ผ้ หู นึงผู้ใดเข้ าสู้ราคา ในการทอดตลาดซึงตนเป็ น
ผู้อํานวยการเอง
มาตรา 512 ท่านห้ ามมิให้ ผ้ ขู ายเข้ าสู้ราคาเองหรื อใช้ ให้ ผ้ หู นึงผู้ใดเข้ าสู้ราคา เว้ นแต่จะได้ แถลงไว้ โดยเฉพาะในคํา
โฆษณาบอกการทอดตลาดนันว่าผู้ขายถือสิทธิทีจะเข้ าสู้ราคาด้ วย

มาตรา 513 เมือใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึงมีผ้ สู ้ สู งู สุดนันยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สนิ จากการ
ทอดตลาดได้
มาตรา 514 ผู้ส้ รู าคาย่อมพ้ นความผูกพันในราคาซึงตนสู้แต่ขณะเมือมีผ้ อู ืนสู้ราคาสูงขึนไป ไม่วา่ การทีผู้อืนสู้นนจะ
ั
สมบูรณ์หรื อมิสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึงเมือใดถอนทรัพย์สนิ รายนันจากการทอดตลาด ผู้ส้ รู าคาก็พ้นความ
ผูกพันแต่ขณะทีถอนนันดุจกัน
มาตรา 515 ผู้ส้ รู าคาสูงสุดต้ องใช้ ราคาเป็ นเงินสด เมือการซือขายบริ บรู ณ์ หรื อตามเวลาทีกําหนดไว้ ในคําโฆษณา
บอกขาย
มาตรา 516 ถ้ าผู้ส้ รู าคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ ราคาไซร้ ท่านให้ ผ้ ทู อดตลาดเอาทรัพย์สนิ นันออกขายอีกซําหนึง ถ้ า
และได้ เงินเป็ นจํานวนสุทธิไม่ค้ มุ ราคาและค่าขายทอดตลาดชันเดิม ผู้ส้ รู าคาเดิมคนนันต้ องรับผิดในส่วนทีขาด
มาตรา 517 ถ้ าเงินรายได้ ในการทอดตลาดส่วนหนึงส่วนใดค้ างชําระอยู่ เพราะเหตุผ้ ทู อดตลาดละเลยไม่บงั คับตาม
บทในมาตรา 515 หรื อมาตรา 516 ไซร้ ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะต้ องรับผิด
ลักษณะ 2
แลกเปลี"ยน
มาตรา 518 อันว่าแลกเปลียนนัน คือสัญญาซึงคูก่ รณีตา่ งโอนกรรมสิทธิMแห่งทรัพย์สนิ ให้ กนั และกัน
มาตรา 519 บทบัญญัติทงหลายในลั
ั
กษณะซือขายนัน ท่านให้ ใช้ ถึงการแลกเปลียนด้ วย โดยให้ ถือว่าผู้เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาแลกเปลียนเป็ นผู้ขายในส่วนทรัพย์สนิ ซึงตนได้ สง่ มอบ และเป็ นผู้ซือในส่วนทรัพย์สนิ ซึงตนได้ รับในการ
แลกเปลียนนัน
มาตรา 520 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงในสัญญาแลกเปลียนตกลงจะโอนเงินเพิมเข้ ากับทรัพย์สนิ สิงอืนให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง
ไซร้ บททังหลายอันว่าด้ วยราคาในลักษณะซือขายนัน ให้ ใช้ ถึงเงินเช่นว่านันด้ วย
ลักษณะ 3
ให้
มาตรา 521 อันว่าให้ นนั คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่า ผู้ให้ โอนทรัพย์สนิ ของตนให้ โดยเสน่หาแก่บคุ คลอีก
คนหนึงเรี ยกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สนิ นัน
มาตรา 522 การให้ นนจะทํ
ั
าด้ วยปลดหนีให้ แก่ผ้ รู ับ หรื อด้ วยชําระหนีซึงผู้รับค้ างชําระอยูก่ ็ได้
มาตรา 523 การให้ นนั ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ตอ่ เมือส่งมอบทรัพย์สนิ ทีให้
มาตรา 524 การให้ สทิ ธิอนั มีหนังสือตราสารเป็ นสําคัญนัน ถ้ ามิได้ สง่ มอบตราสารให้ แก่ผ้ รู ับ และมิได้ มีหนังสือบอก
กล่าวแก่ลกู หนีแห่งสิทธินนท่
ั านว่าการให้ ยอ่ มไม่สมบูรณ์
มาตรา 525 การให้ ทรัพย์สนิ ซึงถ้ าจะซือขายกันจะต้ องทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีนัน
ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ตอ่ เมือได้ ทาํ เป็ นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ในกรณีเช่นนี การให้ ยอ่ มเป็ นอัน
สมบูรณ์โดยมิพกั ต้ องส่งมอบ

มาตรา 526 ถ้ าการให้ ทรัพย์สนิ หรื อให้ คํามันว่าจะให้ ทรัพย์สนิ นันได้ ทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีแล้ ว และผู้ให้ ไม่สง่ มอบทรัพย์สนิ นันแก่ผ้ รู ับไซร้ ท่านว่าผู้รับชอบทีจะเรี ยกให้ สง่ มอบตัวทรัพย์สนิ หรื อราคาแทน
ทรัพย์สนิ นันได้ แต่ไม่ชอบทีจะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึงอย่างใดด้ วยอีกได้
มาตรา 527 ถ้ าผู้ให้ ผกู ตนไว้ วา่ จะชําระหนีเป็ นคราว ๆ ท่านว่าหนีนันเป็ นอันระงับสินไปเมือผู้ให้ หรื อผู้รับตาย เว้ น
แต่จะขัดกับเจตนาอันปรากฏแต่มลู หนี
มาตรา 528 ถ้ าทรัพย์สนิ ซึงให้ นนมี
ั คา่ ภาระติดพัน และผู้รับละเลยเสียไม่ชําระค่าภาระติดพันนันไซร้ ท่านว่าโดย
เงือนไขอันระบุไว้ ในกรณีสทิ ธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนกันนัน ผู้ให้ จะเรี ยกให้ สง่ ทรัพย์สนิ ทีให้ นนคื
ั นตามบทบัญญัติวา่ ด้ วย
คืนลาภมิควรได้ นนก็
ั ได้ เพียงเท่าทีควรจะเอาทรัพย์นนไปใช้
ั
ชําระค่าภาระติดพันนัน
แต่สทิ ธิเรี ยกคืนอันนีย่อมเป็ นอันขาดไป ถ้ าบุคคลภายนอกเป็ นผู้มีสทิ ธิจะเรี ยกให้ ชําระค่าภาระติดพันนัน
มาตรา 529 ถ้ าทรัพย์สนิ ทีให้ มีราคาไม่พอกับการทีจะชําระค่าภาระติดพันไซร้ ท่านว่าผู้รับจะต้ องชําระแต่เพียงเท่า
ราคาทรัพย์สนิ เท่านัน
มาตรา 530 ถ้ าการให้ นนมี
ั คา่ ภาระติดพัน ท่านว่าผู้ให้ จะต้ องรับผิดเพือความชํารุดบกพร่องหรื อเพือการรอนสิทธิ
เช่นเดียวกันกับผู้ขายแต่ทา่ นจํากัดไว้ วา่ ไม่เกินจํานวนค่าภาระติดพัน
มาตรา 531 อันผู้ให้ จะเรียกถอนคืนการให้ เพราะเหตุผ้ รู ับประพฤติเนรคุณนัน ท่านว่าอาจจะเรี ยกได้ แต่เพียงใน
กรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี
(1) ถ้ าผู้รับได้ ประทุษร้ ายต่อผู้ให้ เป็ นความผิดฐานอาญาอย่างร้ ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรื อ
(2) ถ้ าผู้รับได้ ทําให้ ผ้ ใู ห้ เสียชือเสียง หรื อหมินประมาทผู้ให้ อย่างร้ ายแรง หรื อ
(3) ถ้ าผู้รับได้ บอกปั ดไม่ยอมให้ สงของจํ
ิ
าเป็ นเลียงชีวิตแก่ผ้ ใู ห้ ในเวลาทีผู้ให้ ยากไร้ และผู้รับยังสามารถจะให้ ได้
มาตรา 532 ทายาทของผู้ให้ อาจเรี ยกให้ ถอนคืนการให้ ได้ แต่เฉพาะในเหตุทีผู้รับได้ ฆา่ ผู้ให้ ตายโดยเจตนาและไม่
ชอบด้ วยกฎหมายหรื อได้ กีดกันผู้ให้ ไว้ มใิ ห้ ถอนคืนการให้
แต่วา่ ผู้ให้ ได้ ฟ้องคดีไว้ แล้ วอย่างใดโดยชอบ ทายาทของผู้ให้ จะว่าคดีอนั นันต่อไปก็ได้
มาตรา 533 เมือผู้ให้ ได้ ให้ อภัยแก่ผ้ รู ับในเหตุประพฤติเนรคุณนันแล้ วก็ดี หรื อเมือเวลาได้ ลว่ งไปแล้ วหกเดือนนับแต่
เหตุเช่นนันได้ ทราบถึงบุคคลผู้ชอบทีจะเรี ยกถอนคืนการให้ ได้ นนก็
ั ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการให้ ได้ ไม่
อนึง ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดีเมือพ้ นเวลาสิบปี ภายหลังเหตุการณ์เช่นว่านัน
มาตรา 534 เมือถอนคืนการให้ ท่านให้ สง่ คืนทรัพย์สนิ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี ว่าด้ วยลาภมิควรได้
มาตรา 535 การให้ อนั จะกล่าวต่อไปนี ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คือ
(1) ให้ เป็ นบําเหน็จสินจ้ างโดยแท้
(2) ให้ สงที
ิ มีคา่ ภาระติดพัน
(3) ให้ โดยหน้ าทีธรรมจรรยา
(4) ให้ ในการสมรส
มาตรา 536 การให้ อนั จะให้ เป็ นผลต่อเมือผู้ให้ ตายนัน ท่านให้ บงั คับด้ วยบทกฎหมายว่าด้ วยมรดกและพินยั กรรม

ลักษณะ 4
เช่ าทรัพย์
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 537 อันว่าเช่าทรัพย์สนิ นัน คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่าผู้ให้ เช่า ตกลงให้ บคุ คลอีกคนหนึงเรี ยกว่าผู้
เช่าได้ ใช้ หรื อได้ รับประโยชน์ในทรัพย์สนิ อย่างใดอย่างหนึงชัวระยะเวลาอันมีจํากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ คา่ เช่าเพือการนัน
มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์นนั ถ้ ามิได้ มีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างหนึงอย่างใดลงลายมือชือฝ่ ายทีต้ องรับผิด
เป็ นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีหาได้ ไม่ ถ้ าเช่ามีกําหนดกว่าสามปี ขึนไป หรื อกําหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรื อ
ผู้ให้ เช่าไซร้ หากมิได้ ทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ท่านว่าการเช่านันจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีได้ แต่
เพียงสามปี
มาตรา 539 ค่าฤชาธรรมเนียมทําสัญญาเช่านัน คูส่ ญ
ั ญาพึงออกใช้ เสมอกันทังสองฝ่ าย
มาตรา 540 อันอสังหาริ มทรัพย์ ท่านห้ ามมิให้ เช่ากันเป็ นกําหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถ้ าได้ ทําสัญญากันไว้ เป็ น
กําหนดเวลานานกว่านัน ท่านก็ให้ ลดลงมาเป็ นสามสิบปี
อนึงกําหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี เมือสินลงแล้ วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้ เกินสามสิบปี นับแต่วนั ต่อ
สัญญา
มาตรา 541 สัญญาเช่านันจะทํากันเป็ นกําหนดว่าตลอดอายุของผู้ให้ เช่าหรื อของผู้เช่าก็ให้ ทําได้
มาตรา 542 บุคคลหลายคนเรี ยกเอาสังหาริ มทรัพย์อนั เดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย ท่านว่าทรัพย์ตกไปอยู่
ในครอบครองผู้เช่าคนใดก่อนด้ วยสัญญาเช่าทรัพย์นนั คนนันมีสทิ ธิยิงกว่าคนอืน ๆ
มาตรา 543 บุคคลหลายคนเรี ยกร้ องเอาอสังหาริมทรัพย์อนั เดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย ท่านให้ วินจิ ฉัย
ดังต่อไปนี
(1) ถ้ าการเช่านันเป็ นประเภทซึงมิได้ บงั คับไว้ โดยกฎหมายว่าต้ องจดทะเบียน ท่านให้ ถือว่าผู้เช่าซึงได้ ทรัพย์สนิ ไป
ไว้ ในครอบครองก่อนด้ วยสัญญาเช่าของตนนันมีสทิ ธิยิงกว่าคนอืน ๆ
(2) ถ้ าการเช่าทุก ๆ รายเป็ นประเภทซึงบังคับไว้ โดยกฎหมายว่าต้ องจดทะเบียน ท่านให้ ถือว่าผู้เช่าซึงได้ จดทะเบียน
การเช่าของตนก่อนนันมีสทิ ธิยิงกว่าคนอืน ๆ
(3) ถ้ าการเช่ามีทงประเภทซึ
ั
งต้ องจดทะเบียนและประเภทซึงไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายยันกันอยูไ่ ซร้ ท่านว่าผู้
เช่าคนทีได้ จดทะเบียนการเช่าของตนนันมีสทิ ธิยงกว่
ิ า เว้ นแต่ผ้ เู ช่าคนอืนจะได้ ทรัพย์สนิ นันไปไว้ ในครอบครองด้ วยการเช่า
ของตนเสียก่อนวันจดทะเบียนนันแล้ ว
มาตรา 544 ทรัพย์สนิ ซึงเช่านัน ผู้เช่าจะให้ เช่าช่วงหรื อโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สนิ นันไม่วา่ ทังหมดหรื อแต่
บางส่วนให้ แก่บคุ คลภายนอก ท่านว่าหาอาจทําได้ ไม่ เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาเช่า
ถ้ าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝื นบทบัญญัติอนั นี ผู้ให้ เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา 545 ถ้ าผู้เช่าเอาทรัพย์สนิ ซึงตนเช่าไปให้ ผ้ อู ืนเช่าช่วงอีกทอดหนึงโดยชอบ ท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมต้ องรับผิด
ต่อผู้ให้ เช่าเดิมโดยตรงในกรณีเช่นว่านีหากผู้เช่าจะได้ ใช้ คา่ เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึนเป็ นข้ อ
ต่อสู้ผ้ ใู ห้ เช่าได้ ไม่

อนึงบทบัญญัติอนั นีไม่ห้ามการทีผู้ให้ เช่าจะใช้ สทิ ธิของตนต่อผู้เช่า
หมวด 2
หน้ าที"และความรับผิดของผู้ให้ เช่ า
มาตรา 546 ผู้ให้ เช่าจําต้ องส่งมอบทรัพย์สนิ ซึงให้ เช่านันในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ ว
มาตรา 547 ผู้เช่าต้ องเสียค่าใช้ จ่ายไปโดยความจําเป็ นและสมควรเพือรักษาทรัพย์สนิ ซึงเช่านันเท่าใด ผู้ให้ เช่า
จําต้ องชดใช้ ให้ แก่ผ้ เู ช่า เว้ นแต่คา่ ใช้ จ่ายเพือบํารุงรักษาตามปกติและเพือซ่อมแซมเพียงเล็กน้ อย
มาตรา 548 ถ้ าผู้ให้ เช่าส่งมอบทรัพย์สนิ ซึงเช่านันโดยสภาพไม่เหมาะแก่การทีจะใช้ เพือประโยชน์ทีเช่ามา ผู้เช่าจะ
บอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา 549 การส่งมอบทรัพย์สนิ ซึงเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ให้ เช่าในกรณีชํารุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่ง
ข้ อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดก็ดี เหล่านี ท่านให้ บงั คับด้ วยบทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งประมวลกฎหมายนีว่าด้ วยการซือขาย
อนุโลมความตามควร
มาตรา 550 ผู้ให้ เช่าย่อมต้ องรับผิดในความชํารุดบกพร่องอันเกิดขึนในระหว่างเวลาเช่า และผู้ให้ เช่าต้ องจัดการ
ซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึงเป็ นการจําเป็ นขึน เว้ นแต่การซ่อมแซมชนิดซึงมีกฎหมายหรื อจารี ตประเพณีวา่ ผู้เช่าจะพึงต้ อง
ทําเอง
มาตรา 551 ถ้ าความชํารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สนิ ทีเช่านันไม่เป็ นเหตุถึงแก่ผ้ เู ช่าจะต้ องปราศจากการใช้ และ
ประโยชน์ และผู้ให้ เช่ายังแก้ ไขได้ ไซร้ ผู้เช่าต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ ใู ห้ เช่าให้ จดั การแก้ ไขความชํารุดบกพร่องนันก่อน ถ้ าและ
ผู้ให้ เช่าไม่จดั ทําให้ คืนดีภายในเวลาอันสมควรผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ หากว่าความชํารุดบกพร่องนันร้ ายแรงถึง
สมควรจะทําเช่นนัน
หมวด 3
หน้ าที"และความรับผิดของผู้เช่ า
มาตรา 552 อันผู้เช่าจะใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าเพือการอย่างอืนนอกจากทีใช้ กนั ตามประเพณีนยิ มปกติ หรื อการดัง
กําหนดไว้ ในสัญญานันท่านว่าหาอาจจะทําได้ ไม่
มาตรา 553 ผู้เช่าจําต้ องสงวนทรัพย์สนิ ทีเช่านันเสมอกับทีวิญUูชนจะพึงสงวนทรัพย์สนิ ของตนเอง และต้ อง
บํารุงรักษาทังทําการซ่อมแซมเล็กน้ อยด้ วย
มาตรา 554 ถ้ าผู้เช่ากระทําการฝ่ าฝื นบทบัญญัตใิ นมาตรา 552 มาตรา 553 หรื อฝ่ าฝื นข้ อสัญญา ผู้ให้ เช่าจะบอก
กล่าวให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามบทกฎหมายหรื อข้ อสัญญานัน ๆ ก็ได้ ถ้ าและผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบตั ิตามท่านว่าผู้ให้
เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา 555 ผู้เช่าจําต้ องยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่าเข้ าตรวจดูทรัพย์สนิ ทีเช่าเป็ นครังคราว ในเวลาและ
ระยะอันสมควร

มาตรา 556 ถ้ าในระหว่างเวลาเช่ามีเหตุจะต้ องซ่อมแซมทรัพย์สนิ ซึงเช่านันเป็ นการเร่งร้ อน และผู้ให้ เช่าประสงค์จะ
ทําการอันเป็ นจําเพือทีจะซ่อมแซมเช่นว่านันไซร้ ท่านว่าผู้เช่าจะไม่ยอมให้ ทํานันไม่ได้ แม้ ถึงว่าการนันจะเป็ นความไม่
สะดวกแก่ตน ถ้ าการซ่อมแซมเป็ นสภาพซึงต้ องกินเวลานานเกินสมควร จนเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สนิ นันไม่เหมาะแก่การทีจะใช้
เพือประโยชน์ทีเช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา 557 ในกรณีอย่างใด ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ถ้ าทรัพย์สนิ ทีเช่านันชํารุดควรทีผู้ให้ เช่าจะต้ องซ่อมแซมก็ดี
(2) ถ้ าจะต้ องจัดการอย่างหนึงอย่างใดเพือปั ดป้องภยันตรายแก่ทรัพย์สนิ นันก็ดี
(3) ถ้ าบุคคลภายนอกรุกลําเข้ ามาในทรัพย์สนิ ทีเช่าหรื อเรียกอ้ างสิทธิอย่างใดอย่างหนึงเหนือทรัพย์สนิ นันก็ดี
ในเหตุดงกล่
ั าวนันให้ ผ้ เู ช่าแจ้ งเหตุแก่ผ้ ใู ห้ เช่าโดยพลัน เว้ นแต่ผ้ ใู ห้ เช่าจะได้ ทราบเหตุนนอยู
ั ก่ ่อนแล้ ว
ถ้ าผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัตินีไซร้ ท่านว่าผู้เช่าจะต้ องรับผิดต่อผู้ให้ เช่าในเมือผู้ให้ เช่าต้ องเสียหาย
อย่างใด ๆ เพราะความละเลยชักช้ าของผู้เช่านัน
มาตรา 558 อันทรัพย์สนิ ทีเช่านัน ถ้ ามิได้ รับอนุญาตของผู้ให้ เช่าก่อน ผู้เช่าจะทําการดัดแปลงหรื อต่อเติมอย่างหนึง
อย่างใดหาได้ ไม่ ถ้ าและผู้เช่าทําไปโดยมิได้ รับอนุญาตของผู้ให้ เช่าเช่นนันไซร้ เมือผู้ให้ เช่าเรียกร้ องผู้เช่าจะต้ องทําให้
ทรัพย์สนิ นันกลับคืนคงสภาพเดิมทังจะต้ องรับผิดต่อผู้ให้ เช่าในความสูญหายหรื อบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การ
ดัดแปลงต่อเติมนันด้ วย
มาตรา 559 ถ้ าไม่มีกําหนดโดยสัญญาหรื อโดยจารี ตประเพณีวา่ จะพึงชําระค่าเช่า ณ เวลาใด ท่านให้ ชําระเมือสิน
ระยะเวลาอันได้ ตกลงกําหนดกันไว้ ทกุ คราวไป กล่าวคือว่าถ้ าเช่ากันเป็ นรายปี ก็พงึ ชําระค่าเช่าเมือสินปี ถ้ าเช่ากันเป็ นราย
เดือนก็พงึ ชําระค่าเช่าเมือสินเดือน
มาตรา 560 ถ้ าผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่า ผู้ให้ เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
แต่ถ้าค่าเช่านันจะพึงส่งเป็ นรายเดือน หรื อส่งเป็ นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึนไป ผู้ให้ เช่าต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ เู ช่า
ก่อนว่าให้ ชําระค่าเช่าภายในเวลาใด ซึงพึงกําหนดอย่าให้ น้อยกว่าสิบห้ าวัน
มาตรา 561 ถ้ ามิได้ ทาํ หนังสือลงลายมือชือของคูส่ ญ
ั ญาแสดงไว้ ตอ่ กันว่าทรัพย์สนิ ทีให้ เช่ามีสภาพเป็ นอยูอ่ ย่างไร
ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้เช่าได้ รับทรัพย์สนิ ทีเช่านันไปโดยสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ ว และเมือสัญญาได้ เลิกหรื อระงับลง
ผู้เช่าก็ต้องส่งคืนทรัพย์สนิ ในสภาพเช่นนัน เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ทรัพย์สนิ นันมิได้ ซอ่ มแซมไว้ ดใี นขณะทีส่งมอบ
มาตรา 562 ผู้เช่าจะต้ องรับผิดในความสูญหายหรื อบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดขึนแก่ทรัพย์สนิ ทีเช่า เพราะ
ความผิดของผู้เช่าเอง หรื อของบุคคลซึงอยูก่ บั ผู้เช่า หรื อของผู้เช่าช่วง
แต่ผ้ เู ช่าไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรื อบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ ทรัพย์สนิ นันโดยชอบ
มาตรา 563 คดีอนั ผู้ให้ เช่าจะฟ้ องผู้เช่าเกียวแก่สญ
ั ญาเช่านันท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นกําหนดหกเดือนนับแต่วนั
ส่งคืนทรัพย์สนิ ทีเช่า
หมวด 4
ความระงับแห่ งสัญญาเช่ า
มาตรา 564 อันสัญญาเช่านัน ท่านว่าย่อมระงับไปเมือสินกําหนดเวลาทีได้ ตกลงกันไว้ มิพกั ต้ องบอกกล่าวก่อน
มาตรา 565 การเช่าถือสวนนัน ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเช่ากันปี หนึง
การเช่านาก็ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเช่ากันตลอดฤดูทาํ นาปี หนึง

มาตรา 566 ถ้ ากําหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความทีตกลงกันหรื อไม่พงึ สันนิษฐานได้ ไซร้ ท่านว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดจะ
บอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมือสุดระยะเวลาอันเป็ นกําหนดชําระค่าเช่าก็ได้ ทกุ ระยะ แต่ต้องบอกกล่าวแก่อกี ฝ่ ายหนึงให้
รู้ตวั ก่อนชัวกําหนดเวลาชําระค่าเช่าระยะหนึงเป็ นอย่างน้ อยแต่ไม่จําต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ ากว่าสองเดือน
มาตรา 567 ถ้ าทรัพย์สนิ ซึงให้ เช่าสูญหายไปทังหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ยอ่ มระงับไปด้ วย
มาตรา 568 ถ้ าทรัพย์สนิ ซึงให้ เช่าสูญหายไปแต่เพียงบางส่วนและมิได้ เป็ นเพราะความผิดของผู้เช่า ท่านว่าผู้เช่าจะ
เรี ยกให้ ลดค่าเช่าลงตามส่วนทีสูญหายก็ได้
ในกรณีเช่นนี ถ้ าผู้เช่าไม่สามารถใช้ สอยทรัพย์สนิ ส่วนทียังคงเหลืออยูน่ นสํ
ั าเร็ จประโยชน์ได้ ดงั ทีได้ มงุ่ หมายเข้ าทํา
สัญญาเช่าไซร้ ท่านว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา 569 อันสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนย่
ั อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิMทรัพย์สนิ ซึงให้ เช่า
ผู้รับโอนย่อมรับไปทังสิทธิและหน้ าทีของผู้โอนซึงมีตอ่ ผู้เช่านันด้ วย
มาตรา 570 ในเมือสินกําหนดเวลาเช่าซึงได้ ตกลงกันไว้ นนถ้
ั าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สนิ อยู่ และผู้ให้ เช่ารู้ความนัน
แล้ วไม่ทกั ท้ วงไซร้ ทา่ นให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาเป็ นอันได้ ทําสัญญาใหม่ตอ่ ไปไม่มีกําหนดเวลา
มาตรา 571 ถ้ าสัญญาเช่าทีนาได้ เลิกหรื อระงับลง เมือผู้เช่าได้ เพาะปลูกข้ าวลงแล้ วไซร้ ท่านว่าผู้เช่าย่อมมีสทิ ธิที
จะครองนานันต่อไปจนกว่าจะเสร็ จการเกียวเก็บ แต่ต้องเสียค่าเช่า
ลักษณะ 5
เช่ าซือ
มาตรา 572 อันว่าเช่าซือนัน คือสัญญาซึงเจ้ าของเอาทรัพย์สนิ ออกให้ เช่า และให้ คํามันว่าจะขายทรัพย์สนิ นันหรื อ
ว่าจะให้ ทรัพย์สนิ นันตกเป็ นสิทธิแก่ผ้ เู ช่า โดยเงือนไขทีผู้เช่าได้ ใช้ เงินเป็ นจํานวนเท่านันเท่านีคราว
สัญญาเช่าซือนันถ้ าไม่ทําเป็ นหนังสือ ท่านว่าเป็ นโมฆะ
มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึงก็ได้ ด้วยส่งมอบทรัพย์สนิ กลับคืนให้ แก่เจ้ าของโดยเสีย
ค่าใช้ จา่ ยของตนเอง
มาตรา 574 ในกรณีผิดนัดไม่ใช้ เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทําผิดสัญญาในข้ อทีเป็ นส่วนสําคัญ เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ จะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้ าเช่นนันบรรดาเงินทีได้ ใช้ มาแล้ วแต่ก่อน ให้ ริบเป็ นของเจ้ าของทรัพย์สนิ และ
เจ้ าของทรัพย์สนิ ชอบทีจะกลับเข้ าครองทรัพย์สนิ นันได้ ด้วย
อนึงในกรณีกระทําผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้ เงินซึงเป็ นคราวทีสุดนัน ท่านว่าเจ้ าของทรัพย์สนิ ชอบทีจะริ บบรรดา
เงินทีได้ ใช้ มาแล้ วแต่ก่อนและกลับเข้ าครองทรัพย์สนิ ได้ ตอ่ เมือระยะเวลาใช้ เงินได้ พ้นกําหนดไปอีกงวดหนึง
ลักษณะ 6
จ้ างแรงงาน
มาตรา 575 อันว่าจ้ างแรงงานนัน คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่าลูกจ้ าง ตกลงจะทํางานให้ แก่บคุ คลอีกคน
หนึง เรี ยกว่านายจ้ างและนายจ้ างตกลงจะให้ สนิ จ้ างตลอดเวลาทีทํางานให้
มาตรา 576 ถ้ าตามพฤติการณ์ไม่อาจจะคาดหมายได้ วา่ งานนันจะพึงทําให้ เปล่าไซร้ ท่านย่อมถือเอาโดยปริ ยายว่า
มีคํามันจะให้ สนิ จ้ าง

มาตรา 577 นายจ้ างจะโอนสิทธิของตนให้ แก่บคุ คลภายนอกก็ได้ เมือลูกจ้ างยินยอมพร้ อมใจด้ วย
ลูกจ้ างจะให้ บคุ คลภายนอกทํางานแทนตนก็ได้ เมือนายจ้ างยินยอมพร้ อมใจด้ วย
ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดทําการฝ่ าฝื นบทบัญญัตินี คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา 578 ถ้ าลูกจ้ างรับรองโดยแสดงออกชัดหรื อโดยปริยายว่าตนเป็ นผู้มีฝีมือพิเศษ หากมาปรากฏว่าไร้ ฝีมือ
เช่นนันไซร้ ท่านว่านายจ้ างชอบทีจะบอกเลิกสัญญาเสียได้
มาตรา 579 การทีลูกจ้ างขาดงานไปโดยเหตุอนั สมควรและชัวระยะเวลาน้ อยพอสมควรนัน ท่านว่าไม่ทาํ ให้
นายจ้ างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
มาตรา 580 ถ้ าไม่มีกําหนดโดยสัญญาหรื อจารี ตประเพณีวา่ จะพึงจ่ายสินจ้ างเมือไร ท่านว่าพึงจ่ายเมืองานได้ ทํา
แล้ วเสร็ จ ถ้ าการจ่ายสินจ้ างนันได้ กําหนดกันไว้ เป็ นระยะเวลา ก็ให้ พงึ จ่ายเมือสุดระยะเวลาเช่นนันทุกคราวไป
มาตรา 581 ถ้ าระยะเวลาทีได้ ตกลงว่าจ้ างกันนันสุดสินลงแล้ วลูกจ้ างยังคงทํางานอยูต่ อ่ ไปอีก และนายจ้ างรู้ดงั นัน
ก็ไม่ทกั ท้ วงไซร้ ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าคูส่ ญ
ั ญาเป็ นอันได้ ทําสัญญาจ้ างกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญา
เดิม แต่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงอาจจะเลิกสัญญาเสียได้ ด้วยการบอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปนี
มาตรา 582 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาไม่ได้ กําหนดลงไว้ ในสัญญาว่าจะจ้ างกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะเลิกสัญญา
ด้ วยการบอกกล่าวล่วงหน้ าในเมือถึงหรื อก่อนจะถึงกําหนดจ่ายสินจ้ างคราวใดคราวหนึง เพือให้ เป็ นผลเลิกสัญญากันเมือ
ถึงกําหนดจ่ายสินจ้ างคราวถัดไปข้ างหน้ าก็อาจทําได้ แต่ไม่จําต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ ากว่าสามเดือน
อนึงในเมือบอกกล่าวดังว่านี นายจ้ างจะจ่ายสินจ้ างแก่ลกู จ้ างเสียให้ ครบจํานวนทีจะต้ องจ่ายจนถึงเวลาเลิก
สัญญาตามกําหนดทีบอกกล่าวนันทีเดียว แล้ วปล่อยลูกจ้ างจากงานเสียในทันทีก็อาจทําได้
มาตรา 583 ถ้ าลูกจ้ างจงใจขัดคําสังของนายจ้ างอันชอบด้ วยกฎหมายก็ดี หรื อละเลยไม่นําพาต่อคําสังเช่นว่านัน
เป็ นอาจิณก็ดี ละทิงการงานไปเสียก็ดี กระทําความผิดอย่างร้ ายแรงก็ดี หรื อทําประการอืนอันไม่สมแก่การปฏิบตั ิหน้ าที
ของตนให้ ลลุ ว่ งไปโดยถูกต้ องและสุจริ ตก็ดี ท่านว่านายจ้ างจะไล่ออกโดยมิพกั ต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าหรื อให้ สนิ ไหม
ทดแทนก็ได้
มาตรา 584 ถ้ าจ้ างแรงงานรายใดมีสาระสําคัญอยูท่ ตัี วบุคคลผู้เป็ นนายจ้ าง ท่านว่าสัญญาจ้ างเช่นนันย่อมระงับไป
ด้ วยมรณะแห่งนายจ้ าง
มาตรา 585 เมือการจ้ างแรงงานสุดสินลงแล้ ว ลูกจ้ างชอบทีจะได้ รับใบสําคัญแสดงว่าลูกจ้ างนันได้ ทาํ งานมานาน
เท่าไร่และงานทีทํานันเป็ นงานอย่างไร
มาตรา 586 ถ้ าลูกจ้ างเป็ นผู้ซงนายจ้
ึ
างได้ จ้างเอามาแต่ตา่ งถินโดยนายจ้ างออกเงินค่าเดินทางให้ ไซร้ เมือการจ้ าง
แรงงานสุดสินลงและถ้ ามิได้ กําหนดกันไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาแล้ ว ท่านว่านายจ้ างจําต้ องใช้ เงินค่าเดินทางขากลับให้
แต่จะต้ องเป็ นดังต่อไปนี คือ
(1) สัญญามิได้ เลิกหรื อระงับเพราะการกระทําหรื อความผิดของลูกจ้ าง และ
(2) ลูกจ้ างกลับไปยังถินทีได้ จ้างเอามาภายในเวลาอันสมควร
ลักษณะ 7
จ้ างทําของ
มาตรา 587 อันว่าจ้ างทําของนัน คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่าผู้รับจ้ าง ตกลงจะทําการงานสิงใดสิงหนึงจน
สําเร็ จให้ แก่บคุ คลอีกคนหนึง เรี ยกว่าผู้วา่ จ้ าง และผู้วา่ จ้ างตกลงจะให้ สนิ จ้ างเพือผลสําเร็จแห่งการทีทํานัน

มาตรา 588 เครื องมือต่าง ๆสําหรับใช้ ทาํ การงานให้ สาํ เร็ จนันผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หา
มาตรา 589 ถ้ าสัมภาระสําหรับทําการงานทีกล่าวนันผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หา ท่านว่าต้ องจัดหาชนิดทีดี
มาตรา 590 ถ้ าสัมภาระนันผู้วา่ จ้ างเป็ นผู้จดั หามาส่ง ท่านให้ ผ้ รู ับจ้ างใช้ สมั ภาระด้ วยความระมัดระวังและประหยัด
อย่าให้ เปลืองเสียเปล่าเมือทําการงานสําเร็ จแล้ ว มีสมั ภาระเหลืออยูก่ ็ให้ คืนแก่ผ้ วู า่ จ้ าง
มาตรา 591 ถ้ าความชํารุดบกพร่องหรื อความชักช้ าในการทีทํานันเกิดขึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึงผู้วา่ จ้ างส่งให้
ก็ดี เพราะคําสังของผู้วา่ จ้ างก็ดี ท่านว่าผู้รับจ้ างไม่ต้องรับผิด เว้ นแต่จะได้ ร้ ูอยูแ่ ล้ วว่าสัมภาระนันไม่เหมาะ หรื อว่าคําสังนัน
ไม่ถกู ต้ องและมิได้ บอกกล่าวตักเตือน
มาตรา 592 ผู้รับจ้ างจําต้ องยอมให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อตัวแทนของผู้วา่ จ้ างตรวจตราการงานได้ ตลอดเวลาทีทําอยูน่ นั
มาตรา 593 ถ้ าผู้รับจ้ างไม่เริ มทําการในเวลาอันควร หรื อทําการชักช้ าฝ่ าฝื นข้ อกําหนดแห่งสัญญาก็ดี หรื อทําการ
ชักช้ าโดยปราศจากความผิดของผู้วา่ จ้ าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้ าได้ วา่ การนันจะไม่สาํ เร็จภายในกําหนดเวลาทีได้ ตกลง
กันไว้ ก็ดี ผู้วา่ จ้ างชอบทีจะเลิกสัญญาเสียได้ มิพกั ต้ องรอคอยให้ ถึงเวลากําหนดส่งมอบของนันเลย
มาตรา 594 ถ้ าในระหว่างเวลาทีทําการอยูน่ นเป็
ั นวิสยั จะคาดหมายล่วงหน้ าได้ แน่นอนว่า การทีทํานันจะสําเร็จ
อย่างบกพร่องหรื อจะเป็ นไปในทางอันฝ่ าฝื นข้ อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้ างไซร้ ผู้วา่ จ้ างจะบอกกล่าวให้ ผ้ รู ับจ้ าง
แก้ ไขสิงทีบกพร่องให้ คืนดี หรื อทําการให้ เป็ นไปตามสัญญา ภายในเวลาอันสมควรซึงกําหนดให้ ในคําบอกกล่าวนันก็ได้ ถ้ า
และคลาดกําหนดนันไปท่านว่าผู้วา่ จ้ างชอบทีจะเอาการนันให้ บคุ คลภายนอกซ่อมแซมหรื อทําต่อไปได้ ซงผู
ึ ้ รับจ้ างจะต้ อง
เสียงความเสียหายและออกค่าใช้ จ่ายทังสิน
มาตรา 595 ถ้ าผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หาสัมภาระไซร้ ความรับผิดของผู้รับจ้ างในการบกพร่องนัน ท่านให้ บงั คับด้ วยบท
แห่งประมวลกฎหมายนี ลักษณะซือขาย
มาตรา 596 ถ้ าผู้รับจ้ างส่งมอบการทีทําไม่ทนั เวลาทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาก็ดี หรื อถ้ าไม่ได้ กําหนดเวลาไว้ ใน
สัญญาเมือล่วงพ้ นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้วา่ จ้ างชอบทีจะลดสินจ้ างลง หรื อถ้ าสาระสําคัญแห่งสัญญาอยูท่ ีเวลา ก็ชอบที
จะเลิกสัญญาได้
มาตรา 597 ถ้ าผู้วา่ จ้ างยอมรับมอบการทีทํานันแล้ วโดยมิได้ อิดเอือน ผู้รับจ้ างก็ไม่ต้องรับผิดเพือการทีส่งมอบเนิน
ช้ า
มาตรา 598 ถ้ าผู้วา่ จ้ างยอมรับมอบการทีทํานันแล้ วทังชํารุดบกพร่องมิได้ อดิ เอือนโดยแสดงออกชัดหรื อโดยปริ ยาย
ผู้รับจ้ างก็ไม่ต้องรับผิดเว้ นแต่ความชํารุดบกพร่องนันเป็ นเช่นจะไม่พงึ พบได้ ในขณะเมือรับมอบ หรื อผู้รับจ้ างได้ ปิดบัง
ความนันเสีย
มาตรา 599 ในกรณีทีส่งมอบเนินช้ าไปก็ดี หรื อส่งมอบการทีทําชํารุดบกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้วา่ จ้ างชอบทีจะยึดหน่วง
สินจ้ างไว้ ได้ เว้ นแต่ผ้ รู ับจ้ างจะให้ ประกันตามสมควร
มาตรา 600 ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาไซร้ ท่านว่าผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดเพือการทีทําชํารุดบกพร่อง
เพียงแต่ทีปรากฏขึนภายในปี หนึงนับแต่วนั ส่งมอบ หรื อทีปรากฏขึนภายในห้ าปี ถ้ าการทีทํานันเป็ นสิงปลูกสร้ างกับพืนดิน
นอกจากเรื อนโรงทําด้ วยเครื องไม้
แต่ข้อจํากัดนีท่านมิให้ ใช้ บงั คับเมือปรากฏว่าผู้รับจ้ างได้ ปิดบังความชํารุดบกพร่องนัน
มาตรา 601 ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องผู้รับจ้ างเมือพ้ นปี หนึง นับแต่วนั การชํารุดบกพร่องได้ ปรากฏขึน
มาตรา 602 อันสินจ้ างนันพึงใช้ ให้ เมือรับมอบการทีทํา

ถ้ าการทีทํานันมีกําหนดว่าจะส่งรับกันเป็ นส่วน ๆ และได้ ระบุจํานวนสินจ้ างไว้ เป็ นส่วน ๆ ไซร้ ท่านว่าพึงใช้ สนิ จ้ าง
เพือการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนัน
มาตรา 603 ถ้ าผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หาสัมภาระ และการทีจ้ างทํานันพังทลายหรื อบุบสลายลงก่อนได้ สง่ มอบกัน
ถูกต้ องไซร้ ท่านว่าความวินาศอันนันตกเป็ นพับแก่ผ้ วู า่ จ้ าง หากความวินาศนันมิได้ เป็ นเพราะการกระทําของผู้รับจ้ าง
ในกรณีเช่นว่านี สินจ้ างก็เป็ นอันไม่ต้องใช้
มาตรา 604 ถ้ าผู้วา่ จ้ างเป็ นผู้จดั หาสัมภาระ และการทีจ้ างทํานันพังทลายหรื อบุบสลายลงก่อนได้ สง่ มอบกัน
ถูกต้ องไซร้ ท่านว่าความวินาศนันตกเป็ นพับแก่ผ้ วู า่ จ้ าง หากความวินาศนันมิได้ เป็ นเพราะการกระทําของผู้รับจ้ าง
ในกรณีเช่นว่านี สินจ้ างก็เป็ นอันไม่ต้องใช้ เว้ นแต่ความวินาศนันเป็ นเพราะการกระทําของผู้วา่ จ้ าง
มาตรา 605 ถ้ าการทีจ้ างยังทําไม่แล้ วเสร็ จอยูต่ ราบใด ผู้วา่ จ้ างอาจบอกเลิกสัญญาได้ เมือเสียค่าสินไหมทดแทน
ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างเพือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานัน
มาตรา 606 ถ้ าสาระสําคัญแห่งสัญญาอยูท่ ความรู
ี
้ ความสามารถของตัวผู้รับจ้ างและผู้รับจ้ างตายก็ดี หรื อตกเป็ นผู้
ไม่สามารถทําการทีรับจ้ างนันต่อไปได้ ด้วยมิใช่เพราะความผิดของตนก็ดี ท่านว่าสัญญานันย่อมเป็ นอันสินลง
ถ้ าและการส่วนทีได้ ทาํ ขึนแล้ วนันเป็ นประโยชน์แก่ผ้ วู า่ จ้ างไซร้ ทา่ นว่าผู้วา่ จ้ างจําต้ องรับเอาไว้ และใช้ สนิ จ้ างตาม
สมควรแก่สว่ นนัน ๆ
มาตรา 607 ผู้รับจ้ างจะเอาการทีรับจ้ างทังหมดหรื อแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ ผ้ รู ับจ้ างช่วงทําอีกทอดหนึงก็ได้ เว้ น
แต่สาระสําคัญแห่งสัญญานันจะอยูท่ ีความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้ าง แต่ผ้ รู ับจ้ างคงต้ องรับผิดเพือความประพฤติ
หรื อความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้ างช่วง
ลักษณะ 8
รับขน
มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนีคือบุคคลผู้รับขนส่งของหรื อคนโดยสารเพือ
บําเหน็จเป็ นทางค้ าปกติของตน
มาตรา 609 การรับขนของหรื อคนโดยสารในหน้ าทีของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขนไปรษณียภัณฑ์ใน
หน้ าทีกรมไปรษณีย์โทรเลขนัน ท่านให้ บงั คับตามกฎหมายและกฎข้ อบังคับสําหรับทบวงการนัน ๆ
รับขนของทางทะเล ท่านให้ บงั คับตามกฎหมายและกฎข้ อบังคับว่าด้ วยการนัน
หมวด 1
รับขนของ
มาตรา 610 อันบุคคลผู้ทําความตกลงกับผู้ขนส่งเพือให้ ขนของส่งไปนัน เรี ยกว่าผู้สง่ หรื อผู้ตราส่ง
บุคคลผู้ซงเขาส่
ึ
งของไปถึงนัน เรี ยกว่าผู้รับตราส่ง
บําเหน็จอันจะต้ องจ่ายให้ เพือการขนส่งของนัน เรี ยกว่าค่าระวางพาหนะ
มาตรา 611 อันว่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะนัน ได้ แก่คา่ ใช้ จา่ ยอย่างใด ๆ ตามจารี ตประเพณีอนั ผู้ขนส่งได้ เสีย
ไปโดยควรในระหว่างขนส่ง

มาตรา 612 ถ้ าผู้ขนส่งเรียกเอาใบกํากับของ ผู้สง่ ต้ องทําให้
ใบกํากับของนันต้ องแสดงรายการต่อไปนี คือ
(1) สภาพและนําหนัก หรื อขนาดแห่งของทีส่ง กับสภาพ จํานวนและเครื องหมายแห่งหีบห่อ
(2) ตําบลทีกําหนดให้ สง่
(3) ชือหรื อยีห้ อ และสํานักของผู้รับตราส่ง
(4) ตําบลและวันทีออกใบกํากับของนัน
อนึงใบกํากับของนันต้ องลงลายมือชือผู้สง่ เป็ นสําคัญ
มาตรา 613 ถ้ าผู้สง่ เรี ยกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ต้องทําให้
ใบตราส่งนันต้ องแสดงรายการต่อไปนี คือ
(1) รายการดังกล่าวไว้ ในมาตรา 612 อนุมาตรา 1,2 และ 3
(2) ชือหรื อยีห้ อของผู้สง่
(3) จํานวนค่าระวางพาหนะ
(4) ตําบลและวันทีออกใบตราส่ง
อนึงใบตราส่งนันต้ องลงลายมือชือผู้ขนส่งเป็ นสําคัญ
มาตรา 614 แม้ วา่ ใบตราส่งจะได้ ออกให้ แก่บคุ คลผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนให้ กนั ได้ เว้ นแต่จะมี
ข้ อห้ ามการสลักหลังไว้
มาตรา 615 ถ้ าได้ ทําใบตราส่งให้ แก่กนั ท่านว่าของนันจะรับมอบเอาไปได้ ตอ่ เมือเวนคืนใบตราส่ง หรื อเมือผู้รับตรา
ส่งให้ ประกันตามควร
มาตรา 616 ผู้ขนส่งจะต้ องรับผิดในการทีของอันเขาได้ มอบหมายแก่ตนนันสูญหายหรื อบุบสลายหรื อส่งมอบชักช้ า
เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ การสูญหายหรื อบุบสลายหรื อชักช้ านันเกิดแต่เหตุสดุ วิสยั หรื อเกิดแต่สภาพแห่งของนันเองหรื อเกิด
เพราะความผิดของผู้สง่ ของหรื อผู้รับตราส่ง
มาตรา 617 ผู้ขนส่งจะต้ องรับผิดในการทีของสูญหายหรือบุบสลายหรื อส่งชักช้ า อันเกิดแต่ความผิดของผู้ขนส่งคน
อืน หรื อบุคคลอืนซึงตนหากได้ มอบหมายของนันไปอีกทอดหนึง
มาตรา 618 ถ้ าของนันได้ สง่ ไปโดยมีผ้ ขู นส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทังนันจะต้ องรับผิดร่วมกันในการ
สูญหาย บุบสลาย หรื อส่งชักช้ า
มาตรา 619 ถ้ าของเป็ นสภาพอันจะก่อให้ เกิดอันตรายได้ หรื อเป็ นสภาพเกลือกจะก่อให้ เกิดเสียหายแก่บคุ คลหรื อ
ทรัพย์สนิ ไซร้ ผู้สง่ ต้ องแสดงสภาพแห่งของนันไว้ ก่อนทําสัญญา ถ้ ามิได้ ทําเช่นนันผู้สง่ จะต้ องรับผิดในการเสียหายไม่วา่
อย่างใด ๆ อันเกิดแต่ของนัน
มาตรา 620 ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในเงินทองตรา ธนบัตร ธนาคารบัตร ตัวT เงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวน
สินค้ า อัญมณี และของมีคา่ อย่างอืน ๆ หากมิได้ รับบอกราคาหรื อสภาพแห่งของไว้ ในขณะทีส่งมอบแก่ตน
แต่ถ้าของนันได้ บอกราคา ท่านว่าความรับผิดของผู้ขนส่งก็ยอ่ มจํากัดเพียงไม่เกินราคาทีบอก
มาตรา 621 ค่าสินไหมทดแทนในการส่งมอบของชักช้ านันท่านห้ ามมิให้ คดิ เกินกว่าจํานวนเช่นจะพึงกําหนดให้ ใน
เหตุของสูญหายสินเชิง
มาตรา 622 ของถึงเมือใด ผู้ขนส่งต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ รู ับตราส่ง

มาตรา 623 ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสุดสินลงในเมือผู้รับตราส่งได้ รับเอาของไว้ แล้ วโดยไม่อิดเอือน และได้ ใช้
ค่าระวางพาหนะกับทังอุปกรณ์เสร็ จแล้ ว
แต่ความทีกล่าวนีท่านมิให้ ใช้ บงั คับในกรณีทีของสูญหายหรื อบุบสลายเห็นไม่ได้ แต่สภาพภายนอกแห่งของนัน หาก
ว่าได้ บอกกล่าวความสูญหายหรือบุบสลายแก่ผ้ ขู นส่งภายในแปดวันนับแต่วนั ส่งมอบ
อนึงบทบัญญัติทงหลายนี
ั
ท่านมิให้ ใช้ บงั คับในกรณีทีมีการทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงอันจะปรับเอา
เป็ นความผิดของผู้ขนส่งได้
มาตรา 624 ในข้ อความรับผิดของผู้ขนส่งในการทีของสูญหายหรื อบุบสลายหรื อส่งชักช้ านัน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือ
พ้ นกําหนดปี หนึงนับแต่สง่ มอบ หรื อปี หนึงนับแต่วนั ทีควรจะได้ สง่ มอบ เว้ นแต่ในกรณีทีมีการทุจริต
มาตรา 625 ใบรับ ใบตราส่ง หรื อเอกสารอืน ๆ ทํานองนันก็ดีซงผู
ึ ้ ขนส่งออกให้ แก่ผ้ สู ง่ นัน ถ้ ามีข้อความยกเว้ นหรื อ
จํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความนันเป็ นโมฆะ เว้ นแต่ผ้ สู ง่ จะได้ แสดงความตกลงด้ วยชัดแจ้ งในการ
ยกเว้ นหรื อจํากัดความรับผิดเช่นว่านัน
มาตรา 626 ตราบใดของยังอยูใ่ นมือผู้ขนส่ง ตราบนันผู้สง่ หรื อถ้ าได้ ทําใบตราส่ง ผู้ทรงใบตราส่งนัน อาจจะให้ ผ้ ู
ขนส่งงดการส่งของนันไปหรื อให้ สง่ กลับคืน หรื อให้ จดั การแก่ของนันเป็ นอย่างอืนประการใดก็ได้
ในเหตุเช่นนี ผู้ขนส่งชอบทีจะได้ รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางทีได้ จดั การขนส่งไปแล้ ว กับทัง
ค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ ทีต้ องเสียไปเพราะเหตุทีบอกงดหรื อเพราะส่งของกลับคืน หรื อเพราะจัดการเป็ นประการอืนนัน
มาตรา 627 เมือของถึงตําบลทีกําหนดให้ สง่ และผู้รับตราส่งได้ เรี ยกให้ สง่ มอบแล้ ว ท่านว่าแต่นนไปสิ
ั
ทธิทงหลาย
ั
ของผู้สง่ อันเกิดแต่สญ
ั ญารับขนนันย่อมตกไปได้ แก่ผ้ รู ับตราส่ง
มาตรา 628 ถ้ าว่าของสูญหายไปเพราะเหตุสดุ วิสยั ท่านว่าผู้ขนส่งไม่มีสทิ ธิจะได้ เงินค่าระวางพาหนะ ถ้ าและได้ รับ
ไปไว้ ก่อนแล้ วเท่าใดต้ องส่งคืนจงสิน
มาตรา 629 ถ้ าผู้ขนส่งคนใดส่งมอบของเสียแต่ก่อนได้ รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ไซร้ ท่านว่าผู้ขนส่งคนนัน
ยังคงต้ องรับผิดต่อผู้ขนส่งก่อน ๆ ตนเพือค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ซงยั
ึ งค้ างชําระแก่เขา
มาตรา 630 ผู้ขนส่งชอบทีจะยึดหน่วงเอาของไว้ ก่อนได้ ตามทีจําเป็ นเพือประกันการใช้ เงินค่าระวางพาหนะและ
อุปกรณ์
มาตรา 631 ถ้ าหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบก็ดี หรื อถ้ าผู้รับตราส่งบอกปั ดไม่ยอมรับมอบของก็ดี ผู้ขนส่งต้ องบอกกล่าว
ไปยังผู้สง่ ทันที และถามเอาคําสังของผู้สง่
ถ้ าหากว่าพฤติการณ์ขดั ขวางไม่สามารถจะทําได้ ดงั นีก็ดี หรื อถ้ าผู้สง่ ละเลยเสียไม่สง่ คําสังมาในเวลาอันควรก็ดี
หรื อส่งมาเป็ นคําสังอันไม่อาจปฏิบตั ิให้ เป็ นไปได้ ก็ดี ท่านว่าผู้ขนส่งมีอํานาจทีจะเอาของไปฝากไว้ ณ สํานักงานฝากทรัพย์
ได้
ถ้ าของนันเป็ นลหุภณ
ั ฑ์ของสดเสียได้ และการหน่วงช้ าไว้ ยอ่ มเป็ นการเสียงความเสียหายก็ดี หรื อถ้ าราคาของนันดู
ไม่นา่ จะคุ้มค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ก็ดี ผู้ขนส่งจะเอาของนันออกขายทอดตลาดเสียก็ได้
อนึงการเอาของไปฝากหรือเอาออกขายทอดตลาดเช่นว่านันผู้ขนส่งต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ สู ง่ หรื อผู้รับตราส่งมิให้ ชกั ช้ า
เว้ นแต่ไม่สามารถจะทําได้ ถ้ าและผู้ขนส่งละเลยเสียไม่บอกกล่าวไซร้ ท่านว่าจะต้ องรับผิดใช้ คา่ เสียหาย
มาตรา 632 เมือเอาของออกขายทอดตลาดแล้ วได้ เงินจํานวนสุทธิเท่าใด ให้ ผ้ ขู นส่งหักเอาไว้ เป็ นเงินค่าระวาง
พาหนะและค่าอุปกรณ์ ถ้ าและยังมีเงินเหลืออยูอ่ กี เท่าใดต้ องส่งมอบให้ แก่บคุ คลผู้ควรทีจะได้ เงินนันโดยพลัน

มาตรา 633 ถ้ าของนันได้ ขนส่งไปโดยมีผ้ ขู นส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังทีสุดอาจใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวไว้ ในมาตรา 630,631,632 นันในการเรี ยกค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อนั ค้ างชําระแก่ผ้ ขู นส่งทัวทุกคนได้
หมวด 2
รับขนคนโดยสาร
มาตรา 634 ผู้ขนส่งจะต้ องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตวั เขา หรื อในความเสือมเสียอย่างใด ๆ
อันเป็ นผลโดยตรงแต่การทีต้ องชักช้ าในการขนส่ง เว้ นแต่การเสียหายหรื อชักช้ านันเกิดแต่เหตุสดุ วิสยั หรื อเกิดแต่ความผิด
ของคนโดยสารนันเอง
มาตรา 635 เครื องเดินทางหากได้ มอบหมายแก่ผ้ ขู นส่งทันเวลาท่านว่าต้ องส่งมอบในขณะคนโดยสารถึง
มาตรา 636 ถ้ าคนโดยสารไม่รับมอบเครื องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึงนับแต่วนั เครื องเดินทางนันถึงไซร้
ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดเสียได้
ถ้ าเครื องเดินทางนันมีสภาพเป็ นของสดของเสียได้ ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดได้ เมือของนันถึงแล้ วรออยู่
ล่วงเวลากว่ายีสิบสีชัวโมง
บทบัญญัติในมาตรา 632 นัน ท่านให้ ใช้ บงั คับแก่คดีดงั ว่านีด้ วยอนุโลมตามควร
มาตรา 637 สิทธิและความรับผิดของผู้ขนส่งเพือเครื องเดินทางอันได้ มอบหมายแก่ผ้ ขู นส่งนัน แม้ ผ้ ขู นส่งจะมิได้ คิด
เอาค่าขนส่งต่างหากก็ตาม ท่านให้ บงั คับตามความในหมวด 1
มาตรา 638 ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในเครื องเดินทางซึงตนมิได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่เมือเครื องเดินทางนันสูญหาย
หรื อบุบสลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งหรื อลูกจ้ างของผู้ขนส่ง
มาตรา 639 ตัวT ใบรับ หรื อเอกสารอืนทํานองเช่นว่านีอันผู้ขนส่งได้ สง่ มอบแก่คนโดยสารนัน หากมีข้อความยกเว้ น
หรื อจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างใด ๆ ท่านว่าข้ อความนันเป็ นโมฆะ เว้ นแต่คนโดยสารจะได้ ตกลงด้ วยชัดแจ้ งในการ
ยกเว้ นหรื อจํากัดความรับผิดเช่นนัน
ลักษณะ 9
ยืม
หมวด 1
ยืมใช้ คงรูป
มาตรา 640 อันว่ายืมใช้ คงรูปนัน คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่าผู้ให้ ยืม ให้ บคุ คลอีกคนหนึง เรี ยกว่าผู้ยมื ใช้
สอยทรัพย์สนิ สิงใดสิงหนึงได้ เปล่าและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สนิ นัน เมือได้ ใช้ สอยเสร็ จแล้ ว
มาตรา 641 การให้ ยมื ใช้ คงรูปนัน ท่านว่าย่อมบริ บรู ณ์ตอ่ เมือส่งมอบทรัพย์สนิ ซึงให้ ยืม
มาตรา 642 ค่าฤชาธรรมเนียมในการทําสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและค่าส่งคืนทรัพย์สนิ ซึงยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผ้ ยู มื เป็ น
ผู้เสีย

มาตรา 643 ทรัพย์สนิ ซึงยืมนัน ถ้ าผู้ยมื เอาไปใช้ การอย่างอืนนอกจากการอันเป็ นปกติแก่ทรัพย์สนิ นัน หรื อนอกจาก
การอันปรากฏในสัญญาก็ดี เอาไปให้ บคุ คลภายนอกใช้ สอยก็ดี เอาไปไว้ นานกว่าทีควรจะเอาไว้ ก็ดี ท่านว่าผู้ยืมจะต้ องรับ
ผิดในเหตุทรัพย์สนิ นันสูญหายหรื อบุบสลายไปอย่างหนึงอย่างใด แม้ ถึงจะเป็ นเพราะเหตุสดุ วิสยั เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ถึง
อย่างไร ๆ ทรัพย์สนิ นันก็คงจะต้ องสูญหายหรื อบุบสลายอยูน่ นเอง
ั
มาตรา 644 ผู้ยืมจําต้ องสงวนทรัพย์สนิ ซึงยืมไปเหมือนเช่นวิญUูชนจะพึงสงวนทรัพย์สนิ ของตนเอง
มาตรา 645 ในกรณีทงหลายดั
ั
งกล่าวไว้ ในมาตรา 643 นันก็ดี หรื อถ้ าผู้ยมื ประพฤติฝ่าฝื นต่อความในมาตรา 644 ก็
ดี ผู้ให้ ยืมจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา 646 ถ้ ามิได้ กําหนดเวลากันไว้ ท่านให้ คืนทรัพย์สนิ ทียืมเมือผู้ยืมได้ ใช้ สอยทรัพย์สนิ นันเสร็ จแล้ วตามการอัน
ปรากฏในสัญญา แต่ผ้ ใู ห้ ยืมจะเรี ยกคืนก่อนนันก็ได้ เมือเวลาได้ ลว่ งไปพอแก่การทีผู้ยืมจะได้ ใช้ สอยทรัพย์สนิ นันเสร็ จแล้ ว
ถ้ าเวลาก็มิได้ กําหนดกันไว้ ทังในสัญญาก็ไม่ปรากฏว่ายืมไปใช้ เพือการใดไซร้ ท่านว่าผู้ให้ ยมื จะเรียกของคืนเมือไร
ก็ได้
มาตรา 647 ค่าใช้ จา่ ยอันเป็ นปรกติแก่การบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ซึงยืมนันผู้ยืมต้ องเป็ นผู้เสีย
มาตรา 648 อันการยืมใช้ คงรูป ย่อมระงับสินไปด้ วยมรณะแห่งผู้ยืม
มาตรา 649 ในข้ อความรับผิดเพือเสียค่าทดแทนอันเกียวกับการยืมใช้ คงรูปนัน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นเวลาหก
เดือนนับแต่วนั สินสัญญา
หมวด 2
ยืมใช้ สิน เปลือง
มาตรา 650 อันว่ายืมใช้ สนเปลื
ิ องนัน คือสัญญาซึงผู้ให้ ยืมโอนกรรมสิทธิMในทรัพย์สนิ ชนิดใช้ ไปสินไปนันเป็ น
ปริ มาณมีกําหนดให้ ไปแก่ผ้ ยู ืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สนิ เป็ นประเภท ชนิด และปริ มาณเช่นเดียวกันให้ แทน
ทรัพย์สนิ ซึงให้ ยืมนัน
สัญญานีย่อมบริ บรู ณ์ตอ่ เมือส่งมอบทรัพย์สนิ ทียืม
มาตรา 651 ค่าฤชาธรรมเนียมในการทําสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและส่งคืนทรัพย์สนิ ซึงยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผ้ ยู ืมเป็ นผู้
เสีย
มาตรา 652 ถ้ าในสัญญาไม่มีกําหนดเวลาให้ คืนทรัพย์สนิ ซึงยืมไป ผู้ให้ ยืมจะบอกกล่าวแก่ผ้ ยู ืมให้ คืนทรัพย์สนิ
ภายในเวลาอันควร ซึงกําหนดให้ ในคําบอกกล่าวนันก็ได้
มาตรา 653 การกู้ยมื เงินกว่าห้ าสิบบาทขึนไปนัน ถ้ ามิได้ มีหลักฐานแห่งการกู้ยมื เป็ นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลง
ลายมือชือผู้ยืมเป็ นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีหาได้ ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็ นหนังสือนัน ท่านว่าจะนําสืบการใช้ เงินได้ ตอ่ เมือมีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างใดอย่าง
หนึงลงลายมือชือผู้ให้ ยืมมาแสดงหรื อเอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนันได้ เวนคืนแล้ ว หรื อได้ แทงเพิกถอนลงใน
เอกสารนันแล้ ว
มาตรา 654 ท่านห้ ามมิให้ คิดดอกเบียเกินร้ อยละสิบห้ าต่อปี ถ้ าในสัญญากําหนดดอกเบียเกินกว่านัน ก็ให้ ลดลงมา
เป็ นร้ อยละสิบห้ าต่อปี

มาตรา 655 ท่านห้ ามมิให้ คิดดอกเบียในดอกเบียทีค้ างชําระ แต่ทว่าเมือดอกเบียค้ างชําระไม่น้อยกว่าปี หนึง
คูส่ ญ
ั ญากู้ยมื จะตกลงกันให้ เอาดอกเบียนันทบเข้ ากับต้ นเงินแล้ วให้ คิดดอกเบียในจํานวนเงินทีทบเข้ ากันนันก็ได้ แต่การ
ตกลงเช่นนันต้ องทําเป็ นหนังสือ
ส่วนประเพณีการค้ าขายทีคํานวณดอกทบต้ นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค้ าขายอย่างอืนทํานองเช่นว่านีก็ดี หาอยู่
ในบังคับแห่งบทบัญญัตซิ งกล่
ึ าวมาในวรรคก่อนนันไม่
มาตรา 656 ถ้ าทําสัญญากู้ยมื เงินกัน และผู้ก้ ยู ืมยอมรับเอาสิงของหรื อทรัพย์สนิ อย่างอืนแทนจํานวนเงินนันไซร้
ท่านให้ คดิ เป็ นหนีเงินค้ างชําระโดยจํานวนเท่ากับราคาท้ องตลาดแห่งสิงของหรื อทรัพย์สนิ นันในเวลาและ ณ สถานทีส่ง
มอบ
ถ้ าทําสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้ ก้ ยู ืมยอมรับเอาสิงของหรื อทรัพย์สนิ อย่างอืนเป็ นการชําระหนีแทนเงินทีกู้ยืมไซร้
หนีอันระงับไปเพราะการชําระเช่นนัน ท่านให้ คิดเป็ นจํานวนเท่ากับราคาท้ องตลาดแห่งสิงของหรื อทรัพย์สนิ นันในเวลาและ
ณ สถานทีส่งมอบ
ความตกลงกันอย่างใด ๆ ขัดกับข้ อความดังกล่าวมานี ท่านว่าเป็ นโมฆะ
ลักษณะ 10
ฝากทรัพย์
หมวด1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 657 อันว่าฝากทรัพย์นนั คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่าผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สนิ ให้ แก่บคุ คลอีกคนหนึง
เรี ยกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สนิ นันไว้ ในอารักขาแห่งตน แล้ วจะคืนให้
มาตรา 658 ถ้ าโดยพฤติการณ์พงึ คาดหมายได้ วา่ เขารับฝากทรัพย์ก็เพือจะได้ รับบําเหน็จค่าฝากทรัพย์เท่านันไซร้
ท่านให้ ถือว่าเป็ นอันได้ ตกลงกันแล้ วโดยปริ ยายว่ามีบําเหน็จเช่นนัน
มาตรา 659 ถ้ าการรับฝากทรัพย์เป็ นการทําให้ เปล่าไม่มีบาํ เหน็จไซร้ ท่านว่าผู้รับฝากจําต้ องใช้ ความระมัดระวัง
สงวนทรัพย์สนิ ซึงฝากนันเหมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการของตนเอง
ถ้ าการรับฝากทรัพย์นนมี
ั บําเหน็จค่าฝาก ท่านว่าผู้รับฝากจําต้ องใช้ ความระมัดระวังและใช้ ฝีมือเพือสงวนทรัพย์สนิ
นันเหมือนเช่นวิญUูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดงั นัน ทังนีย่อมรวมทังการใช้ ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการในทีจะพึงใช้
ฝี มือเช่นนันด้ วย
ถ้ าและผู้รับฝากเป็ นผู้มวี ิชาชีพเฉพาะกิจการค้ าขายหรื ออาชีวะอย่างหนึงอย่างใด ก็จําต้ องใช้ ความระมัดระวังและ
ใช้ ฝีมือเท่าทีเป็ นธรรมดาจะต้ องใช้ และสมควรจะต้ องใช้ ในกิจการค้ าขายหรื ออาชีวะอย่างนัน
มาตรา 660 ถ้ าผู้ฝากมิได้ อนุญาต และผู้รับฝากเอาทรัพย์สนิ ซึงฝากนันออกใช้ สอยเอง หรื อเอาไปให้
บุคคลภายนอกใช้ สอย หรื อให้ บคุ คลภายนอกเก็บรักษาไซร้ ท่านว่าผู้รับฝากจะต้ องรับผิดเมือทรัพย์สนิ ซึงฝากนันสูญหาย
หรื อบุบสลายอย่างหนึงอย่างใด แม้ ถึงจะเป็ นเพราะเหตุสดุ วิสยั เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สนิ นันก็คงจะต้ อง
สูญหายหรื อบุบสลายอยูน่ นเอง
ั
มาตรา 661 ถ้ าบุคคลภายนอกอ้ างว่ามีสทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ ซึงฝากและยืนฟ้ องผู้รับฝากก็ดี หรื อยึดทรัพย์สนิ นันก็ดี
ผู้รับฝากต้ องรี บบอกกล่าวแก่ผ้ ฝู ากโดยพลัน

มาตรา 662 ถ้ าได้ กําหนดเวลากันไว้ วา่ จะพึงคืนทรัพย์สนิ ซึงฝากนันเมือไร ท่านว่าผู้รับฝากไม่มีสทิ ธิจะคืนทรัพย์สนิ
ก่อนถึงเวลากําหนด เว้ นแต่ในเหตุจําเป็ นอันมิอาจจะก้ าวล่วงเสียได้
มาตรา 663 ถึงแม้ วา่ คูส่ ญ
ั ญาจะได้ กําหนดเวลาไว้ วา่ จะพึงคืนทรัพย์สนิ ซึงฝากนันเมือไรก็ตาม ถ้ าว่าผู้ฝากจะเรี ยก
คืนในเวลาใด ๆ ผู้รับฝากก็ต้องคืนให้
มาตรา 664 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาไม่ได้ กําหนดเวลาไว้ วา่ จะพึงคืนทรัพย์สนิ ซึงฝากนันเมือไรไซร้ ผู้รับฝากอาจคืนทรัพย์สนิ นัน
ได้ ทกุ เมือ
มาตรา 665 ผู้รับฝากจําต้ องคืนทรัพย์สนิ ซึงรับฝากไว้ นนให้
ั แก่ผ้ ฝู าก หรื อทรัพย์สนิ นันฝากในนามของผู้ใด คืนให้ แก่
ผู้นนั หรื อผู้รับฝากได้ รับคําสังโดยชอบให้ คืนทรัพย์สนิ นันไปแก่ผ้ ใู ด คืนให้ แก่ผ้ นู นั
แต่หากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านให้ คืนทรัพย์สนิ นันให้ แก่ทายาท
มาตรา 666 เมือคืนทรัพย์ ถ้ ามีดอกผลเกิดแต่ทรัพย์สนิ ซึงฝากนันเท่าใดผู้รับฝากจําต้ องส่งมอบพร้ อมไปกับ
ทรัพย์สนิ นันด้ วย
มาตรา 667 ค่าคืนทรัพย์สนิ ซึงฝากนัน ย่อมตกแก่ผ้ ฝู ากเป็ นผู้เสีย
มาตรา 668 ค่าใช้ จา่ ยใดอันควรแก่การบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ซึงฝากนันผู้ฝากจําต้ องชดใช้ ให้ แก่ผ้ รู ับฝาก เว้ นแต่จะ
ได้ ตกลงกันไว้ โดยสัญญาฝากทรัพย์วา่ ผู้รับฝากจะต้ องออกเงินค่าใช้ จา่ ยนันเอง
มาตรา 669 ถ้ าไม่ได้ กําหนดเวลาไว้ ในสัญญา หรื อไม่มีกําหนดโดยจารี ตประเพณีวา่ บําเหน็จค่าฝากทรัพย์นนจะพึ
ั
ง
ชําระเมือไรไซร้ ท่านให้ ชําระเมือคืนทรัพย์สนิ ซึงฝาก ถ้ าได้ กําหนดเวลากันไว้ เป็ นระยะอย่างไรก็พงึ ชําระเมือสินระยะเวลา
นันทุกคราวไป
มาตรา 670 ผู้รับฝากชอบทีจะยึดหน่วงเอาทรัพย์สนิ ซึงฝากนันไว้ ได้ จนกว่าจะได้ รับเงินบรรดาทีค้ างชําระแก่ตน
เกียวด้ วยการฝากทรัพย์นนั
มาตรา 671 ในข้ อความรับผิดเพือใช้ เงินบําเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี ชดใช้ เงินค่าใช้ จ่ายก็ดี ใช้ คา่ สินไหมทดแทนเกียว
แก่การฝากทรัพย์ก็ดี ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั สินสัญญา
หมวด 2
วิธีเฉพาะการฝากเงิน
มาตรา 672 ถ้ าฝากเงิน ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า ผู้รับฝากไม่พงึ ต้ องส่งคืนเป็ นเงินทองตราอันเดียวกันกับทีฝาก
แต่จะต้ องคืนเงินให้ ครบจํานวน
อนึงผู้รับฝากจะเอาเงินซึงฝากนันออกใช้ ก็ได้ แต่หากจําต้ องคืนเงินให้ ครบจํานวนเท่านัน แม้ วา่ เงินซึงฝากนันจะได้
สูญหายไปด้ วยเหตุสดุ วิสยั ก็ตามผู้รับฝากก็จําต้ องคืนเงินเป็ นจํานวนดังว่านัน
มาตรา 673 เมือใดผู้รับฝากจําต้ องคืนเงินแต่เพียงเท่าจํานวนทีฝาก ผู้ฝากจะเรี ยกถอนเงินคืนก่อนถึงเวลาทีได้ ตก
ลงกันไว้ ไม่ได้ หรื อฝ่ ายผู้รับฝากจะส่งคืนเงินก่อนถึงกําหนดเวลานันก็ไม่ได้ ดจุ กัน

หมวด 3
วิธีเฉพาะสําหรับเจ้ าสํานักโรงแรม
มาตรา 674 เจ้ าสํานักโรงแรมหรื อโฮเต็ล หรื อสถานทีอืนทํานองเช่นว่านัน จะต้ องรับผิดเพือความสูญหายหรื อบุบ
สลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สนิ ซึงคนเดินทางหรื อแขกอาศัย หากได้ พามา
มาตรา 675 เจ้ าสํานักต้ องรับผิดในการทีทรัพย์สนิ ของคนเดินทางหรื อแขกอาศัยสูญหายหรื อบุบสลายไปอย่างใด ๆ
แม้ ถึงว่าความสูญหายหรื อบุบสลายนันจะเกิดขึนเพราะผู้คนไปมาเข้ าออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรื อสถานทีเช่นนันก็คงต้ อง
รับผิด
ความรับผิดนี ถ้ าเกียวด้ วยเงินทองตรา ธนบัตร ตัวT เงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวนสินค้ า อัญมณี หรื อของมี
ค่าอืน ๆ ไซร้ ท่านจํากัดไว้ เพียงห้ าร้ อยบาท เว้ นแต่จะได้ ฝากของมีคา่ เช่นนีไว้ แก่เจ้ าสํานักและได้ บอกราคาแห่งของนันชัด
แจ้ ง
แต่เจ้ าสํานักไม่ต้องรับผิดเพือความสูญหายหรื อบุบสลายอันเกิดแต่เหตุสดุ วิสยั หรื อแต่สภาพแห่งทรัพย์สนิ นัน หรื อ
แต่ความผิดของคนเดินทางหรื อแขกอาศัยผู้นนเอง
ั หรื อบริ วารของเขา หรื อบุคคลซึงเขาได้ ต้อนรับ
มาตรา 676 ทรัพย์สนิ ซึงมิได้ นําฝากบอกราคาชัดแจ้ งนัน เมือพบเห็นว่าสูญหายหรื อบุบสลายขึน คนเดินทางหรื อแขก
อาศัยต้ องแจ้ งความนันต่อเจ้ าสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรื อสถานทีเช่นนันทันที มิฉะนันท่านว่าเจ้ าสํานักย่อมพ้ นจากความรับ
ผิดดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 674 และ 675
มาตรา 677 ถ้ ามีคาํ แจ้ งความปิ ดไว้ ในโรงแรม โฮเต็ล หรื อสถานทีอืนทํานองเช่นว่านี เป็ นข้ อความยกเว้ นหรื อจํากัด
ความรับผิดของเจ้ าสํานักไซร้ ท่านว่าความนันเป็ นโมฆะ เว้ นแต่คนเดินทางหรื อแขกอาศัยจะได้ ตกลงด้ วยชัดแจ้ งในการ
ยกเว้ นหรื อจํากัดความรับผิดดังว่านัน
มาตรา 678 ในข้ อความรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพือทรัพย์สนิ ของคนเดินทางหรื อของแขกอาศัยสูญหายหรื อบุบ
สลายนัน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั ทีคนเดินทางหรื อแขกอาศัยออกไปจากสถานทีนัน
มาตรา 679 เจ้ าสํานักชอบทีจะยึดหน่วงเครื องเดินทางหรือทรัพย์สนิ อย่างอืนของคนเดินทางหรื อแขกอาศัยอัน
เอาไว้ ในโรงแรม โฮเต็ล หรื อสถานทีเช่นนันได้ จนกว่าจะได้ รับใช้ เงินบรรดาทีค้ างชําระแก่ตน เพือการพักอาศัยและการอืน ๆ
อันได้ ทําให้ แก่คนเดินทางหรื อแขกอาศัยตามทีเขาพึงต้ องการนันรวมทังการชดใช้ เงินทังหลายทีได้ ออกแทนไปด้ วย
เจ้ าสํานักจะเอาทรัพย์สนิ ทีได้ ยดึ หน่วงไว้ เช่นว่านันออกขายทอดตลาดแล้ วหักเอาเงินใช้ จํานวนทีค้ างชําระแก่ตน
รวมทังค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการขายทอดตลาดนันจากเงินทีขายทรัพย์สนิ นันก็ได้ แต่ทา่ นมิให้ เจ้ าสํานักใช้
สิทธิดงั ว่านี จนเมือ
(1) ทรัพย์สนิ นันตกอยูแ่ ก่ตนเป็ นเวลานานถึงหกสัปดาห์ยงั มิได้ รับชําระหนีสิน และ
(2) อย่างน้ อยเดือนหนึงก่อนวันขายทอดตลาด ตนได้ ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประจําท้ องถินฉบับหนึงแจ้ ง
ความจํานงทีจะขายทรัพย์สนิ บอกลักษณะแห่งทรัพย์สนิ ทีจะขายโดยย่อ กับถ้ ารู้ชือเจ้ าของก็บอกด้ วย
เมือขายทอดตลาดหักใช้ หนีดังกล่าวแล้ ว มีเงินเหลืออยูอ่ ีกเท่าใดต้ องคืนให้ แก่เจ้ าของหรื อฝากไว้ ณ สํานักงานฝาก
ทรัพย์ตามบทบัญญัติในมาตรา 331 และ 333

ลักษณะ 11
คํา ประกัน
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 680 อันว่าคําประกันนัน คือสัญญาซึงบุคคลภายนอกคนหนึงเรียกว่าผู้คาประกั
ํ
น ผูกพันตนต่อเจ้ าหนีคน
หนึงเพือชําระหนีในเมือลูกหนีไม่ชําระหนีนัน
อนึงสัญญาคําประกันนัน ถ้ ามิได้ มีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือผู้คาประกั
ํ
นเป็ นสําคัญ ท่าน
ว่าจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีหาได้ ไม่
มาตรา 681 คําประกันนันจะมีได้ แต่เฉพาะเพือหนีอันสมบูรณ์
หนีในอนาคตหรื อหนีมีเงือนไข จะประกันไว้ เพือเหตุการณ์ซงหนี
ึ นันอาจเป็ นผลได้ จริ ง ก็ประกันได้
หนีอันเกิดแต่สญ
ั ญาซึงไม่ผกู พันลูกหนีเพราะทําด้ วยความสําคัญผิดหรื อเพราะเป็ นผู้ไร้ ความสามารถนัน ก็อาจจะมี
ประกันอย่างสมบูรณ์ได้ ถ้ าหากว่าผู้คําประกันรู้เหตุสาํ คัญผิดหรื อไร้ ความสามารถนันในขณะทีเข้ าทําสัญญาผูกพันตน
มาตรา 682 ท่านว่าบุคคลจะยอมเข้ าเป็ นผู้รับเรื อน คือเป็ นประกันของผู้คําประกันอีกชันหนึง ก็เป็ นได้
ถ้ าบุคคลหลายคนยอมตนเข้ าเป็ นผู้คําประกันในหนีรายเดียวกันไซร้ ทา่ นว่าผู้คาประกั
ํ
นเหล่านันมีความรับผิดอย่าง
ลูกหนีร่วมกัน แม้ ถึงว่ามิได้ เข้ ารับคําประกันรวมกัน
มาตรา 683 อันคําประกันอย่างไม่มีจํากัดนันย่อมคุ้มถึงดอกเบียและค่าสินไหมทดแทนซึงลูกหนีค้ างชําระ
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีรายนันด้ วย
มาตรา 684 ผู้คําประกันย่อมรับผิดเพือค่าฤชาธรรมเนียมความซึงลูกหนีจะต้ องใช้ ให้ แก่เจ้ าหนี แต่ถ้าโจทก์ฟ้องคดี
โดยมิได้ เรี ยกให้ ผ้ คู าประกั
ํ
นชําระหนีนันก่อนไซร้ ท่านว่าผู้คาประกั
ํ
นหาต้ องรับผิดเพือใช้ คา่ ฤชาธรรมเนียมเช่นนันไม่
มาตรา 685 ถ้ าเมือบังคับตามสัญญาคําประกันนัน ผู้คําประกันไม่ชําระหนีทังหมดของลูกหนี รวมทังดอกเบีย ค่า
สินไหมทดแทน และอุปกรณ์ด้วยไซร้ หนียังเหลืออยูเ่ ท่าใด ท่านว่าลูกหนียังคงรับผิดต่อเจ้ าหนีในส่วนทีเหลือนัน
หมวด 2
ผลก่ อนชําระหนี 
มาตรา 686 ลูกหนีผิดนัดลงเมือใด ท่านว่าเจ้ าหนีชอบทีจะเรี ยกให้ ผ้ คู ําประกันชําระหนีได้ แต่นนั
มาตรา 687 ผู้คําประกันไม่จําต้ องชําหนีก่อนถึงเวลากําหนดทีจะชําระแม้ ถึงว่าลูกหนีจะไม่อาจถือเอาซึงประโยชน์
แห่งเงือนเวลาเริ มต้ นหรื อเวลาสุดสินได้ ตอ่ ไปแล้ ว
มาตรา 688 เมือเจ้ าหนีทวงให้ ผ้ คู ําประกันชําระหนี ผู้คําประกันจะขอให้ เรี ยกลูกหนีชําระก่อนก็ได้ เว้ นแต่ลกู หนีจะ
ถูกศาลพิพากษาให้ เป็ นคนล้ มละลายเสียแล้ ว หรื อไม่ปรากฏว่าลูกหนีไปอยูแ่ ห่งใดในพระราชอาณาเขต
มาตรา 689 ถึงแม้ จะได้ เรียกให้ ลกู หนีชําระหนีดังกล่าวมาในมาตราก่อนนันแล้ วก็ตาม ถ้ าผู้คําประกันพิสจู น์ได้ วา่
ลูกหนีนันมีทางทีจะชําระหนีได้ และการทีจะบังคับให้ ลกู หนีชําระหนีนันจะไม่เป็ นการยากไซร้ ท่านว่าเจ้ าหนีจะต้ องบังคับ
การชําระหนีรายนันเอาจากทรัพย์สนิ ของลูกหนีก่อน

มาตรา 690 ถ้ าเจ้ าหนีมีทรัพย์ของลูกหนียึดถือไว้ เป็ นประกันไซร้ เมือผู้คําประกันร้ องขอ ท่านว่าเจ้ าหนีจะต้ องให้
ชําระหนีเอาจากทรัพย์ซงเป็
ึ นประกันนันก่อน
มาตรา 691 ถ้ าผู้คําประกันต้ องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี ท่านว่าผู้คาประกั
ํ
นย่อมไม่มีสทิ ธิดงั กล่าวไว้ ในมาตรา
688,689 และ 690
มาตรา 692 อายุความสะดุดหยุดลงเป็ นโทษแก่ลกู หนีนัน ย่อมเป็ นโทษแก่ผ้ คู ําประกันด้ วย
หมวด 3
ผลภายหลังชําระหนี 
มาตรา 693 ผู้คําประกันซึงได้ ชําระหนีแล้ ว ย่อมมีสทิ ธิทีจะไล่เบียเอาจากลูกหนี เพือต้ นเงินกับดอกเบียและเพือการ
ทีต้ องสูญหายหรื อเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการคําประกันนัน
อนึงผู้คําประกันย่อมเข้ ารับช่วงสิทธิของเจ้ าหนีบรรดามีเหนือลูกหนีด้ วย
มาตรา 694 นอกจากข้ อต่อสู้ซงผู
ึ ้ คาประกั
ํ
นมีตอ่ เจ้ าหนีนัน ท่านว่าผู้คาประกั
ํ
นยังอาจยกข้ อต่อสู้ทงหลายซึ
ั
งลูกหนี
มีตอ่ เจ้ าหนีขึนต่อสู้ได้ ด้วย
มาตรา 695 ผู้คําประกันซึงละเลยไม่ยกข้ อต่อสู้ของลูกหนีขึนต่อสู้เจ้ าหนีนัน ท่านว่าย่อมสินสิทธิทีจะไล่เบียเอาแก่
ลูกหนีเพียงเท่าทีไม่ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้ เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนมิได้ ร้ ูวา่ มีข้อต่อสู้เช่นนัน และทีไม่ร้ ูนนมิ
ั ได้ เป็ นเพราะ
ความผิดของตนด้ วย
มาตรา 696 ผู้คําประกันไม่มีสทิ ธิจะไล่เบียเอาแก่ลกู หนีได้ ถ้ าว่าตนได้ ชําระหนีแทนไปโดยมิได้ บอกลูกหนี และ
ลูกหนียังมิร้ ูความมาชําระหนีซําอีก
ในกรณีเช่นว่านี ผู้คาประกั
ํ
นก็ได้ แต่เพียงจะฟ้ องเจ้ าหนีเพือคืนลาภมิควรได้ เท่านัน
มาตรา 697 ถ้ าเพราะการกระทําอย่างใดอย่างหนึงของเจ้ าหนีเองเป็ นเหตุให้ ผ้ คู าประกั
ํ
นไม่อาจเข้ ารับช่วงได้
ทังหมดหรื อแต่บางส่วนในสิทธิก็ดีจํานองก็ดี จํานําก็ดี และบุริมสิทธิอนั ได้ ให้ ไว้ แก่เจ้ าหนีแต่ก่อนหรื อในขณะทําสัญญาคํา
ประกันเพือชําระหนีนัน ท่านว่าผู้คําประกันย่อมหลุดพ้ นจากความรับผิดเพียงเท่าทีตนต้ องเสียหายเพราะการนัน
หมวด 4
ความระงับสิน ไปแห่ งการคํา ประกัน
มาตรา 698 อันผู้คําประกันย่อมหลุดพ้ นจากความรับผิดในขณะเมือหนีของลูกหนีระงับสินไปไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
มาตรา 699 การคําประกันเพือกิจการเนืองกันไปหลายคราวไม่มจี ํากัดเวลาเป็ นคุณแก่เจ้ าหนีนัน ท่านว่าผู้คาํ
ประกันอาจเลิกเสียเพือคราวอันเป็ นอนาคตได้ โดยบอกกล่าวความประสงค์นนแก่
ั เจ้ าหนี
ในกรณีเช่นนี ท่านว่าผู้คําประกันไม่ต้องรับผิดในกิจการทีลูกหนีกระทําลงภายหลังคําบอกกล่าวนันได้ ไปถึงเจ้ าหนี
มาตรา 700 ถ้ าคําประกันหนีอันจะต้ องชําระ ณ เวลามีกําหนดแน่นอนและเจ้ าหนียอมผ่อนเวลาให้ แก่ลกู หนีไซร้
ท่านว่าผู้คําประกันย่อมหลุดพ้ นจากความรับผิด
แต่ถ้าผู้คาประกั
ํ
นได้ ตกลงด้ วยในการผ่อนเวลา ท่านว่าผู้คําประกันหาหลุดพ้ นจากความรับผิดไม่
มาตรา 701 ผู้คําประกันจะขอชําระหนีแก่เจ้ าหนีตังแต่เมือถึงกําหนดชําระก็ได้
ถ้ าเจ้ าหนีไม่ยอมรับชําระหนี ผู้คําประกันก็เป็ นอันหลุดพ้ นจากความรับผิด

ลักษณะ 12
จํานอง
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 702 อันว่าจํานองนัน คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึง เรี ยกว่าผู้จํานอง เอาทรัพย์สนิ ตราไว้ แก่บคุ คลอีกคนหนึง
เรี ยกว่าผู้รับจํานอง เป็ นประกันการชําระหนี โดยไม่สง่ มอบทรัพย์สนิ นันให้ แก่ผ้ รู ับจํานอง
ผู้รับจํานองชอบทีจะได้ รับชําระหนีจากทรัพย์สนิ ทีจํานองก่อนเจ้ าหนีสามัญมิพกั ต้ องพิเคราะห์วา่ กรรมสิทธิMใน
ทรัพย์สนิ จะได้ โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ วหรื อหาไม่
มาตรา 703 อันอสังหาริ มทรัพย์นนอาจจํ
ั
านองได้ ไม่วา่ ประเภทใด ๆ
สังหาริ มทรัพย์อนั จะกล่าวต่อไปนีก็อาจจํานองได้ ดจุ กันหากว่าได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วตามกฎหมาย คือ
(1) เรื อกําปั น หรื อเรื อมีระวางตังแต่หกตันขึนไป เรื อกลไฟ หรื อเรื อยนต์มีระวางตังแต่ห้าตันขึนไป
(2) แพ
(3) สัตว์พาหนะ
(4) สังหาริ มทรัพย์อืน ๆ ซึงกฎหมายหากบัญญัติไว้ ให้ จดทะเบียนเฉพาะการ
มาตรา 704 สัญญาจํานองต้ องระบุทรัพย์สนิ ซึงจํานอง
มาตรา 705 การจํานองทรัพย์สนิ นัน นอกจากผู้เป็ นเจ้ าของในขณะนันแล้ ว ท่านว่าใครอืนจะจํานองหาได้ ไม่
มาตรา 706 บุคคลมีกรรมสิทธิMในทรัพย์สนิ แต่ภายในบังคับเงือนไขเช่นใด จะจํานองทรัพย์สนิ นันได้ แต่ภายใน
บังคับเงือนไขเช่นนัน
มาตรา 707 บทบัญญัติมาตรา 681 ว่าด้ วยคําประกันนัน ท่านให้ ใช้ ได้ ในการจํานอง อนุโลมตามควร
มาตรา 708 สัญญาจํานองนันต้ องมีจํานวนเงินระบุไว้ เป็ นเรื อนเงินไทยเป็ นจํานวนแน่ตรงตัว หรื อจํานวนขันสูงสุดที
ได้ เอาทรัพย์สนิ จํานองนันตราไว้ เป็ นประกัน
มาตรา 709 บุคคลคนหนึงจะจํานองทรัพย์สนิ ของตนไว้ เพือประกันหนีอันบุคคลอืนจะต้ องชําระ ก็ให้ ทาํ ได้
มาตรา 710 ทรัพย์สนิ หลายสิงมีเจ้ าของคนเดียวหรื อหลายคนจะจํานองเพือประกันการชําระหนีแต่รายหนึงราย
เดียว ท่านก็ให้ ทําได้
และในการนีคูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันดังต่อไปนีก็ได้ คือว่า
(1) ให้ ผ้ รู ับจํานองใช้ สทิ ธิบงั คับเอาแก่ทรัพย์สนิ ซึงจํานองตามลําดับอันระบุไว้
(2) ให้ ถือเอาทรัพย์สนิ แต่ละสิงเป็ นประกันหนีเฉพาะแต่สว่ นหนึงส่วนใดทีระบุไว้
มาตรา 711 การทีจะตกลงกันไว้ เสียแต่ก่อนเวลาหนีถึงกําหนดชําระเป็ นข้ อความอย่างใดอย่างหนึงว่า ถ้ าไม่ชําระ
หนี ให้ ผ้ รู ับจํานองเข้ าเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ซึงจํานอง หรื อว่าให้ จดั การแก่ทรัพย์สนิ นันเป็ นประการอืนอย่างใดนอกจากตาม
บทบัญญัติทงหลายว่
ั
าด้ วยการบังคับจํานองนันไซร้ ข้ อตกลงเช่นนันท่านว่าไม่สมบูรณ์
มาตรา 712 แม้ ถึงว่ามีข้อสัญญาเป็ นอย่างอืนก็ตาม ทรัพย์สนิ ซึงจํานองไว้ แก่บคุ คลคนหนึงนัน ท่านว่าจะเอาไป
จํานองแก่บคุ คลอีกคนหนึงในระหว่างเวลาทีสัญญาก่อนยังมีอายุอยูก่ ็ได้

มาตรา 713 ถ้ ามิได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาจํานอง ท่านว่าผู้จํานองจะชําระหนีล้ างจํานองเป็ นงวด ๆ
ก็ได้
มาตรา 714 อันสัญญาจํานองนัน ท่านว่าต้ องทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที
หมวด 2
สิทธิจาํ นองครอบเพียงใด
มาตรา 715 ทรัพย์สนิ ซึงจํานองย่อมเป็ นประกันเพือการชําระหนีกับทังค่าอุปกรณ์ตอ่ ไปนีด้ วย คือ
(1) ดอกเบีย
(2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชําระหนี
(3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานอง
มาตรา 716 จํานองย่อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สนิ ซึงจํานองหมดทุกสิงแม้ จะได้ ชําระหนีแล้ วบางส่วน
มาตรา 717 แม้ วา่ ทรัพย์สนิ ซึงจํานองจะแบ่งออกเป็ นหลายส่วนก็ตาม ท่านว่าจํานองก็ยงั คงครอบไปถึงส่วน
เหล่านันหมดทุกส่วนด้ วยกันอยูน่ นเอง
ั
ถึงกระนันก็ดี ถ้ าผู้รับจํานองยินยอมด้ วย ท่านว่าจะโอนทรัพย์สนิ ส่วนหนึงส่วนใดไปปลอดจากจํานองก็ให้ ทาํ ได้ แต่
ความยินยอมดังว่านีหากมิได้ จดทะเบียน ท่านว่าจะยกเอาขึนเป็ นข้ อต่อสู้แก่บคุ คลภายนอกหาได้ ไม่
มาตรา 718 จํานองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ทงปวงอั
ั
นติดพันอยูก่ บั ทรัพย์สนิ ซึงจํานอง แต่ต้องอยูภ่ ายในบังคับซึง
ท่านจํากัดไว้ ในสามมาตราต่อไปนี
มาตรา 719 จํานองทีดินไม่ครอบไปถึงเรื อนโรงอันผู้จํานองปลูกสร้ างลงในทีดินภายหลังวันจํานอง เว้ นแต่จะมี
ข้ อความกล่าวไว้ โดยเฉพาะในสัญญาว่าให้ ครอบไปถึง
แต่กระนันก็ดี ผู้รับจํานองจะให้ ขายเรื อนโรงนันรวมไปกับทีดินด้ วยก็ได้ แต่ผ้ รู ับจํานองอาจใช้ บรุ ิ มสิทธิของตนได้
เพียงแก่ราคาทีดินเท่านัน
มาตรา 720 จํานองเรื อนโรงหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืนซึงได้ ทําขึนไว้ บนดินหรื อใต้ ดิน ในทีดินอันเป็ นของคนอืนเขา
นันย่อมไม่ครอบไปถึงทีดินนันด้ วยฉันใดกลับกันก็ฉนั นัน
มาตรา 721 จํานองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สนิ ซึงจํานอง เว้ นแต่ในเมือผู้รับจํานองได้ บอกกล่าวแก่ผ้ ู
จํานองหรื อผู้รับโอนแล้ วว่าตนจํานงจะบังคับจํานอง
หมวด 3
สิทธิและหน้ าที"ของผู้รับจํานองและผู้จาํ นอง
มาตรา 722 ถ้ าทรัพย์สนิ ได้ จํานองแล้ ว และภายหลังทีจดทะเบียนจํานองมีจดทะเบียนภาระจํายอมหรื อทรัพยสิทธิ
อย่างอืน โดยผู้รับจํานองมิได้ ยินยอมด้ วยไซร้ ท่านว่าสิทธิจํานองย่อมเป็ นใหญ่กว่าภาระจํายอมหรื อทรัพยสิทธิอย่างอืนนัน
หากว่าเป็ นทีเสือมเสียแก่สทิ ธิของผู้รับจํานองในเวลาบังคับจํานองก็ให้ ลบสิทธิทีกล่าวหลังนันเสียจากทะเบียน

มาตรา 723 ถ้ าทรัพย์สนิ ซึงจํานองบุบสลาย หรื อถ้ าทรัพย์สนิ ซึงจํานองแต่สงใดสิ
ิ งหนึงสูญหายหรื อบุบสลาย เป็ น
เหตุให้ ไม่เพียงพอแก่การประกันไซร้ ท่านว่าผู้รับจํานองจะบังคับจํานองเสียในทันทีก็ได้ เว้ นแต่เมือเหตุนนมิ
ั ได้ เป็ นเพราะ
ความผิดของผู้จํานอง และผู้จํานองก็เสนอจะจํานองทรัพย์สนิ อืนแทนให้ มีราคาเพียงพอ หรื อเสนอจะรับซ่อมแซมแก้ ไข
ความบุบสลายนันภายในเวลาอันสมควรแก่เหตุ
มาตรา 724 ผู้จํานองใดได้ จํานองทรัพย์สนิ ของตนไว้ เพือประกันหนีอันบุคคลอืนจะต้ องชําระแล้ วและเข้ าชําระหนี
เสียเองแทนลูกหนีเพือจะปั ดป้องมิให้ ต้องบังคับจํานอง ท่านว่าผู้จํานองนันชอบทีจะได้ รับเงินใช้ คืนจากลูกหนีตามจํานวนที
ตนได้ ชําระไป
ถ้ าว่าต้ องบังคับจํานอง ท่านว่าผู้จํานองชอบทีจะได้ รับเงินใช้ คืนจากลูกหนีตามจํานวนซึงผู้รับจํานองจะได้ รับใช้ หนี
จากการบังคับจํานองนัน
มาตรา 725 เมือบุคคลสองคนหรื อกว่านันต่างได้ จํานองทรัพย์สนิ แห่งตนเพือประกันหนีแต่รายหนึงรายเดียวอัน
บุคคลอืนจะต้ องชําระและมิได้ ระบุลาํ ดับไว้ ไซร้ ท่านว่าผู้จํานองซึงได้ เป็ นผู้ชําระหนี หรื อเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ซึงต้ องบังคับ
จํานองนันหามีสทิ ธิจะไล่เบียเอาแก่ผ้ จู ํานองอืน ๆ ต่อไปได้ ไม่
มาตรา 726 เมือบุคคลหลายคนต่างได้ จํานองทรัพย์สนิ แห่งตนเพือประกันหนีแต่รายหนึงรายเดียวอันบุคคลอืน
จะต้ องชําระและได้ ระบุลาํ ดับไว้ ด้วยไซร้ ท่านว่าการทีผู้รับจํานองยอมปลดหนีให้ แก่ผ้ จู ํานองคนหนึงนัน ย่อมทําให้ ผ้ จู ํานอง
คนหลัง ๆ ได้ หลุดพ้ นด้ วยเพียงขนาดทีเขาต้ องรับความเสียหายแต่การนัน
มาตรา 727 ถ้ าบุคคลคนเดียวจํานองทรัพย์สนิ แห่งตนเพือประกันหนีอันบุคคลอืนจะต้ องชําระ ท่านให้ ใช้
บทบัญญัติมาตรา 697,700 และ 701 ว่าด้ วยคําประกันนันบังคับอนุโลมตามควร
หมวด 4
การบังคับจํานอง
มาตรา 728 เมือจะบังคับจํานองนัน ผู้รับจํานองต้ องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนีก่อนว่าให้ ชําระหนีภายใน
เวลาอันสมควรซึงกําหนดให้ ในคําบอกกล่าวนัน ถ้ าและลูกหนีละเลยเสียไม่ปฏิบตั ิตามคําบอกกล่าว ผู้รับจํานองจะฟ้ องคดี
ต่อศาลเพือให้ พิพากษาสังให้ ยดึ ทรัพย์สนิ ซึงจํานองและให้ ขายทอดตลอดก็ได้
มาตรา 729 นอกจากทางแก้ ดงั บัญญัติไว้ ในมาตราก่อนนัน ผู้รับจํานองยังชอบทีจะเรี ยกเอาทรัพย์จํานองหลุดได้
ภายในบังคับแห่งเงือนไข ดังจะกล่าวต่อไปนี
(1) ลูกหนีได้ ขาดส่งดอกเบียมาแล้ วเป็ นเวลาถึงห้ าปี
(2) ผู้จํานองมิได้ แสดงให้ เป็ นทีพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สนิ นันท่วมจํานวนเงินอันค้ างชําระ และ
(3) ไม่มีการจํานองรายอืน หรื อบุริมสิทธิอืนได้ จดทะเบียนไว้ เหนือทรัพย์สนิ อันเดียวกันนีเอง
มาตรา 730 เมือทรัพย์สนิ อันหนึงอันเดียวได้ จํานองแก่ผ้ รู ับจํานองหลายคนด้ วยกัน ท่านให้ ถือลําดับผู้รับจํานอง
เรี ยงตามวันและเวลาจดทะเบียน และผู้รับจํานองคนก่อนจักได้ รับใช้ หนีก่อนผู้รับจํานองคนหลัง
มาตรา 731 อันผู้รับจํานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนให้ เสียหายแก่ผ้ รู ับจํานองคนก่อนนัน ท่านว่าหาอาจ
ทําได้ ไม่
มาตรา 732 ทรัพย์สนิ ซึงจํานองขายทอดตลาดได้ เงินเป็ นจํานวนสุทธิเท่าใด ท่านให้ จดั ใช้ แก่ผ้ รู ับจํานองเรี ยง
ตามลําดับ และถ้ ายังมีเงินเหลืออยูอ่ ีก ก็ให้ สง่ มอบแก่ผ้ จู ํานอง

มาตรา 733 ถ้ าเอาทรัพย์จํานองหลุด และราคาทรัพย์สนิ นันมีประมาณตํากว่าจํานวนเงินทีค้ างชําระกันอยูก่ ็ดี หรื อ
ถ้ าเอาทรัพย์สนิ ซึงจํานองออกขายทอดตลาดใช้ หนี ได้ เงินจํานวนสุทธิน้อยกว่าจํานวนเงินทีค้ างชําระกันอยูน่ นก็
ั ดี เงินยัง
ขาดจํานวนอยูเ่ ท่าใด ลูกหนีไม่ต้องรับผิดในเงินนัน
มาตรา 734 ถ้ าจํานองทรัพย์สนิ หลายสิงเพือประกันหนีแต่รายหนึงรายเดียวและมิได้ ระบุลาํ ดับไว้ ไซร้ ท่านว่าผู้รับ
จํานองจะใช้ สทิ ธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สนิ นัน ๆ ทังหมดหรื อแต่เพียงบางสิงก็ได้ แต่ทา่ นห้ ามมิให้ ทําเช่นนันแก่ทรัพย์สนิ
มากสิงกว่าทีจําเป็ นเพือใช้ หนีตามสิทธิแห่งตน
ถ้ าผู้รับจํานองใช้ สทิ ธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สนิ ทังหมดพร้ อมกัน ท่านให้ แบ่งภาระแห่งหนีนันกระจายไปตามส่วน
ราคาแห่งทรัพย์สนิ นัน ๆ เว้ นแต่ในกรณีทีได้ ระบุจํานวนเงินจํานองไว้ เฉพาะทรัพย์สนิ แต่ละสิง ๆ เป็ นจํานวนเท่าใด ท่านให้
แบ่งกระจายไปตามจํานวนเงินจํานองทีระบุไว้ เฉพาะทรัพย์สงนั
ิ นๆ
แต่ถ้าผู้รับจํานองใช้ สทิ ธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สนิ อันใดอันหนึงแต่เพียงสิงเดียวไซร้ ผู้รับจํานองจะให้ ชําระหนีอัน
เป็ นส่วนของตนทังหมดจากทรัพย์สนิ อันนันก็ได้ ในกรณีเช่นนัน ท่านให้ ถือว่าผู้รับจํานองคนถัดไปโดยลําดับย่อมเข้ ารับช่วง
สิทธิของผู้รับจํานองคนก่อนและจะเข้ าบังคับจํานองแทนทีคนก่อนก็ได้ แต่เพียงเท่าจํานวนซึงผู้รับจํานองคนก่อนจะพึง
ได้ รับจากทรัพย์สนิ อืน ๆ ตามบทบัญญัติดงั กล่าวมาในวรรคก่อนนัน
มาตรา 735 เมือผู้รับจํานองคนใดจํานงจะบังคับจํานองเอาแก่ผ้ รู ับโอนทรัพย์สนิ ซึงจํานอง ท่านว่าต้ องมีจดหมาย
บอกกล่าวแก่ผ้ รู ับโอนล่วงหน้ าเดือนหนึงก่อนแล้ วจึงจะบังคับจํานองได้
หมวด 5
สิทธิและหน้ าที"ของผู้รับโอนทรัพย์ สินซึ"งจํานอง
มาตรา 736 ผู้รับโอนทรัพย์สนิ ซึงจํานองจะไถ่ถอนจํานองก็ได้ ถ้าหากมิได้ เป็ นตัวลูกหนีหรื อผู้คําประกัน หรื อเป็ น
ทายาทของลูกหนีหรื อผู้คําประกัน
มาตรา 737 ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจํานองเมือใดก็ได้ แต่ถ้าผู้รับจํานองได้ บอกกล่าวว่ามีจํานงจะบังคับจํานองไซร้ ผู้รับ
โอนต้ องไถ่ถอนจํานองภายในเดือนหนึงนับแต่วนั รับคําบอกกล่าว
มาตรา 738 ผู้รับโอนซึงประสงค์จะไถ่ถอนจํานองต้ องบอกกล่าวความประสงค์นนแก่
ั ผ้ เู ป็ นลูกหนีชันต้ น และต้ องส่ง
คําเสนอไปยังบรรดาเจ้ าหนีทีได้ จดทะเบียน ไม่วา่ ในทางจํานองหรือประการอืน ว่าจะรับใช้ เงินให้ เป็ นจํานวนอันสมควรกับ
ราคาทรัพย์สนิ นัน
คําเสนอนันให้ แจ้ งข้ อความทังหลายต่อไปนี คือ
(1) ตําแหน่งแหล่งทีและลักษณะแห่งทรัพย์สนิ ซึงจํานอง
(2) วันซึงโอนกรรมสิทธิM
(3) ชือเจ้ าของเดิม
(4) ชือและภูมิลาํ เนาของผู้รับโอน
(5) จํานวนเงินทีเสนอว่าจะใช้
(6) คํานวณยอดจํานวนเงินทีค้ างชําระแก่เจ้ าหนีคนหนึง ๆ รวมทังอุปกรณ์และจํานวนเงินทีจะจัดเป็ นส่วนใช้ แก่
บรรดาเจ้ าหนีตามลําดับกัน
อนึงให้ คดั สําเนารายงานจดทะเบียนของเจ้ าพนักงานในเรื องทรัพย์สนิ ซึงจํานองนัน อันเจ้ าพนักงานรับรองว่าเป็ น
สําเนาถูกถ้ วนสอดส่งไปด้ วย

มาตรา 739 ถ้ าเจ้ าหนีคนหนึงคนใดไม่ยอมรับคําเสนอ เจ้ าหนีคนนันต้ องฟ้ องคดีตอ่ ศาลภายในเดือนหนึงนับแต่วนั
มีคําเสนอ เพือให้ ศาลพิพากษาสังขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ซึงจํานองนัน แต่วา่ เจ้ าหนีนันจะต้ องปฏิบตั ิการดังจะกล่าว
ต่อไปนีด้ วย คือ
(1) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด
(2) ต้ องเข้ าสู้ราคาเอง หรื อแต่งคนเข้ าสู้ราคาเป็ นจํานวนเงินสูงกว่าทีผู้รับโอนเสนอจะใช้
(3) บอกกล่าวการทีตนไม่ยอมนันให้ ผ้ รู ับโอนและเจ้ าหนีคนอืน ๆ บรรดาได้ จดทะเบียนกับทังเจ้ าของทรัพย์คนก่อน
และลูกหนีชันต้ นทราบด้ วย
มาตรา 740 ถ้ าขายทอดตลาดได้ เงินจํานวนสุทธิลาจํ
ํ านวนเงินทีผู้รับโอนเสนอว่าจะใช้ ท่านให้ ผ้ รู ับโอนเป็ นผู้ออกใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถ้ าได้ ไม่ถงึ ลําจํานวน ท่านให้ เจ้ าหนีผู้ร้องขอให้ ขายทอดตลาดเป็ นผู้ออก
มาตรา 741 เมือเจ้ าหนีทังหลายได้ สนองรับคําเสนอทัวทุกคนแล้ วโดยแสดงออกชัดหรื อโดยปริ ยายก็ดี ท่านว่า
จํานองหรื อบุริมสิทธิก็เป็ นอันไถ่ถอนได้ ด้วยผู้รับโอนใช้ เงิน หรื อวางเงินตามจํานวนทีเสนอจะใช้ แทนการชําระหนี
มาตรา 742 ถ้ าการบังคับจํานองก็ดี ถอนจํานองก็ดี เป็ นเหตุให้ ทรัพย์สนิ ซึงจํานองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้
ทรัพย์สนิ นันไว้ แต่ก่อนไซร้ ท่านว่าการทีทรัพย์สนิ หลุดมือไปเช่นนันหามีผลย้ อนหลังไม่ และบุริมสิทธิทงหลายของเจ้
ั
าหนี
แห่งผู้ทีทรัพย์หลุดมือไปอันมีอยูเ่ หนือทรัพย์สนิ และได้ จดทะเบียนไว้ นนก็
ั ยอ่ มเข้ าอยูใ่ นลําดับหลังบุริมสิทธิอนั เจ้ าหนีของผู้
จํานอง หรื อเจ้ าของคนก่อนได้ จดทะเบียนไว้
ในกรณีเช่นนี ถ้ าสิทธิใด ๆ อันมีอยูเ่ หนือทรัพย์สนิ ซึงจํานองเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่บคุ คลผู้ได้ ทรัพย์สนิ ซึงจํานองไว้
แต่ก่อนได้ ระงับไปแล้ วด้ วยเกลือนกลืนกันในขณะทีได้ ทรัพย์สนิ นันมาไซร้ สิทธินนท่
ั านให้ กลับคืนมาเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษ
แก่บคุ คลนันได้ อีก ในเมือทรัพย์สนิ ซึงจํานองกลับหลุดมือไป
มาตรา 743 ถ้ าผู้รับโอนได้ ทําให้ ทรัพย์สนิ ซึงจํานองเสือมราคาลงเพราะการกระทําหรื อความประมาทเลินเล่อแห่ง
ตน เป็ นเหตุให้ เจ้ าหนีทังหลายผู้มีสทิ ธิจํานองหรื อบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สนิ นันต้ องเสียหายไซร้ ท่านว่าผู้รับโอนจะต้ องรับผิด
เพือความเสียหายนัน อย่างไรก็ดี อันผู้รับโอนจะเรี ยกเอาเงินจํานวนใด ๆ ซึงตนได้ ออกไป หรื อเรี ยกให้ ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายทีตน
ได้ ทําให้ ทรัพย์สนิ ดีขนนั
ึ น ท่านว่าหาอาจจะเรียกได้ ไม่ เว้ นแต่ทเป็
ี นการทําให้ ทรัพย์สนิ นันงอกราคาขึนและจะเรี ยกได้ เพียง
เท่าจํานวนราคาทีงอกขึนเมือขายทอดตลาดเท่านัน
หมวด 6
ความระงับสิน ไปแห่ งสัญญาจํานอง
มาตรา 744 อันจํานองย่อมระงับสินไป
(1) เมือหนีทีประกันระงับสินไปด้ วยเหตุประการอืนใดมิใช่เหตุอายุความ
(2) เมือปลดจํานองให้ แก่ผ้ จู ํานองด้ วยหนังสือเป็ นสําคัญ
(3) เมือผู้จํานองหลุดพ้ น
(4) เมือถอนจํานอง
(5) เมือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ซึงจํานองตามคําสังศาลอันเนืองมาแต่การบังคับจํานองหรือถอนจํานอง
(6) เมือเอาทรัพย์สนิ ซึงจํานองนันหลุด
มาตรา 745 ผู้รับจํานองจะบังคับจํานองแม้ เมือหนีทีประกันนันขาดอายุความแล้ วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบียที
ค้ างชําระในการจํานองเกินกว่าห้ าปี ไม่ได้

มาตรา 746 การชําระหนีไม่วา่ ครังใด ๆ สินเชิงหรื อแต่บางส่วนก็ดีการระงับหนีอย่างใด ๆ ก็ดี การตกลงกันแก้ ไข
เปลียนแปลงจํานองหรื อหนีอันจํานองเป็ นประกันนันเป็ นประการใดก็ดี ท่านว่าต้ องนําความไปจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้ าหนีทีในเมือมีคาํ ร้ องของผู้มีสว่ นได้ เสีย มิฉะนันท่านห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอก
ลักษณะ 13
จํานํา
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 747 อันว่าจํานํานัน คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่าผู้จํานําส่งมอบสังหาริ มทรัพย์สงหนึ
ิ งให้ แก่บคุ คลอีก
คนหนึง เรี ยกว่าผู้รับจํานํา เพือเป็ นประกันการชําระหนี
มาตรา 748 การจํานํานันย่อมเป็ นประกันเพือการชําระหนีกับทังค่าอุปกรณ์ตอ่ ไปนีด้ วย คือ
(1) ดอกเบีย
(2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชําระหนี
(3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา
(4) ค่าใช้ จา่ ยเพือรักษาทรัพย์สนิ ซึงจํานํา
(5) ค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายอันเกิดแต่ความชํารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สนิ จํานําซึงไม่เห็นประจักษ์
มาตรา 749 คูส่ ญ
ั ญาจํานําจะตกลงกันให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สนิ จํานําไว้ ก็ได้
มาตรา 750 ถ้ าทรัพย์สนิ ทีจํานําเป็ นสิทธิซงมี
ึ ตราสาร และมิได้ สง่ มอบตราสารนันให้ แก่ผ้ รู ับจํานํา ทังมิได้ บอก
กล่าวเป็ นหนังสือแจ้ งการจํานําแก่ลกู หนีแห่งสิทธินนด้
ั วยไซร้ ท่านว่าการจํานําย่อมเป็ นโมฆะ
มาตรา 751 ถ้ าจํานําตราสารชนิดออกให้ แก่บคุ คลเพือเขาสัง ท่านห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอก เว้ น
แต่จะได้ สลักหลังไว้ ทตราสารให้
ี
ปรากฏการจํานําเช่นนัน
อนึงในการนีไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าวแก่ลกู หนีแห่งตราสาร
มาตรา 752 ถ้ าจํานําตราสารชนิดออกให้ แก่บคุ คลโดยนามและจะโอนกันด้ วยสลักหลังไม่ได้ ท่านว่าต้ องจด
ข้ อความแสดงการจํานําไว้ ให้ ปรากฏในตราสารนันเอง และท่านห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้ลกู หนีแห่งตราสารหรื อ
บุคคลภายนอก เว้ นแต่จะได้ บอกกล่าวการจํานํานันให้ ทราบถึงลูกหนีแห่งตราสาร
มาตรา 753 ถ้ าจํานําใบหุ้น หรื อใบหุ้นกู้ชนิดระบุชือ ท่านห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บริษัทหรื อบุคคลภายนอก เว้ น
แต่จะได้ จดลงทะเบียนการจํานํานันไว้ ในสมุดของบริ ษัทตามบทบัญญัติทงหลายในลั
ั
กษณะ 22 ว่าด้ วยการโอนหุ้นหรื อหุ้น
กู้
มาตรา 754 ถ้ าสิทธิซงจํ
ึ านํานันถึงกําหนดชําระก่อนหนีซึงประกันไว้ นนไซร้
ั
ท่านว่าลูกหนีแห่งสิทธิต้องส่งมอบ
ทรัพย์สนิ อันเป็ นวัตถุแห่งสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับจํานํา และทรัพย์สนิ นันก็กลายเป็ นของจํานําแทนสิทธิซงจํ
ึ านํา
ถ้ าสิทธิซงจํ
ึ านํานันเป็ นมูลหนีซึงต้ องชําระเป็ นเงิน และถึงกําหนดชําระก่อนหนีซึงประกันไว้ นนไซร้
ั
ท่านว่าต้ องใช้ เงิน
ให้ แก่ผ้ รู ับจํานําและผู้จํานําร่วมกัน ถ้ าและเขาทังสองนันไม่ปรองดองตกลงกันได้ ท่านว่าแต่ละคนชอบทีจะเรี ยกให้ วางเงิน
จํานวนนันไว้ ณ สํานักงานฝากทรัพย์ได้ เพือประโยชน์อนั ร่วมกัน

มาตรา 755 ถ้ าจํานําสิทธิ ท่านห้ ามมิให้ ทําสิทธินนให้
ั สนไปหรื
ิ
อแก้ ไขสิทธินนให้
ั เสียหายแก่ผ้ รู ับจํานําโดยผู้รับ
จํานํามิได้ ยินยอมด้ วย
มาตรา 756 การทีจะตกลงกันไว้ เสียแต่ก่อนเวลาหนีถึงกําหนดชําระเป็ นข้ อความอย่างใดอย่างหนึงว่า ถ้ าไม่ชําระ
หนี ให้ ผ้ รู ับจํานําเข้ าเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ จํานํา หรื อให้ จดั การแก่ทรัพย์สนิ นันเป็ นประการอืนนอกจากตามบทบัญญัติ
ทังหลายว่าด้ วยการบังคับจํานํานันไซร้ ข้ อตกลงเช่นนันท่านว่าไม่สมบูรณ์
มาตรา 757 บทบัญญัติทงหลายในลั
ั
กษณะ 13 นี ท่านให้ ใช้ บงั คับแก่สญ
ั ญาจํานําทีทํากับผู้ตงโรงรั
ั บจํานําโดย
อนุญาตรัฐบาลแต่เพียงทีไม่ขดั กับกฎหมายหรื อข้ อบังคับว่าด้ วยโรงจํานํา
มาตรา 758 ผู้รับจํานําชอบทีจะยึดของจํานําไว้ ได้ ทงหมดจนกว่
ั
าจะได้ รับชําระหนีและค่าอุปกรณ์ครบถ้ วน
หมวด 2
สิทธิและหน้ าที"ของผู้จาํ นําและผู้รับจํานํา
มาตรา 759 ผู้รับจํานําจําต้ องรักษาทรัพย์สนิ จํานําไว้ ให้ ปลอดภัย และต้ องสงวนทรัพย์สนิ จํานํานันเช่นอย่างวิญUู
ชนจะพึงสงวนทรัพย์สนิ ของตนเอง
มาตรา 760 ถ้ าผู้รับจํานําเอาทรัพย์สนิ ซึงจํานําออกใช้ เอง หรื อเอาไปให้ บคุ คลภายนอกใช้ สอย หรื อเก็บรักษาโดยผู้
จํานํามิได้ ยินยอมด้ วยไซร้ ท่านว่าผู้รับจํานําจะต้ องรับผิดเพือทีทรัพย์สนิ จํานํานันสูญหาย หรื อบุบสลายไปอย่างใด ๆ แม้
ทังเป็ นเพราะเหตุสดุ วิสยั เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ถึงอย่างไร ๆ ก็คงจะต้ องสูญหาย หรื อบุบสลายอยูน่ นเอง
ั
มาตรา 761 ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญา หากมีดอกผลนิตินยั งอกจากทรัพย์สนิ นันอย่างไร ท่านให้ ผ้ รู ับ
จํานําจัดสรรใช้ เป็ นค่าดอกเบียอันค้ างชําระแก่ตน และถ้ าไม่มีดอกเบียค้ างชําระ ท่านให้ จดั สรรใช้ ต้นเงินแห่งหนีอันได้ จํานํา
ทรัพย์สนิ เป็ นประกันนัน
มาตรา 762 ค่าใช้ จา่ ยใด ๆ อันควรแก่การบํารุงรักษาทรัพย์สนิ จํานํานัน ผู้จํานําจําต้ องชดใช้ ให้ แก่ผ้ รู ับจํานํา เว้ น
แต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญา
มาตรา 763 ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดีดงั จะกล่าวต่อไปนี เมือพ้ นหกเดือนนับแต่วนั ส่งคืน หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
จํานํา คือ
(1) ฟ้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพือความบุบสลายอันผู้รับจํานําก่อให้ เกิดแก่ทรัพย์สนิ จํานํา
(2) ฟ้ องเรี ยกให้ ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายเพือการบํารุงรักษาทรัพย์สนิ จํานํา
(3) ฟ้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายอันเกิดแก่ผ้ รู ับจํานําเพราะความชํารุดบกพร่องในทรัพย์สนิ จํานํา
ซึงไม่เห็นประจักษ์
หมวด 3
การบังคับจํานํา
มาตรา 764 เมือจะบังคับจํานํา ผู้รับจํานําต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังลูกหนีก่อนว่า ให้ ชําระหนีและอุปกรณ์
ภายในเวลาอันควรซึงกําหนดให้ ในคําบอกกล่าวนัน
ถ้ าลูกหนีละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามคําบอกกล่าว ผู้รับจํานําชอบทีจะเอาทรัพย์สนิ ซึงจํานําออกขายได้ แต่ต้องขาย
ทอดตลาด

อนึงผู้รับจํานําต้ องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จํานําบอกเวลาและสถานทีซึงจะขายทอดตลาดด้ วย
มาตรา 765 ถ้ าไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนได้ ผู้รับจํานําจะเอาทรัพย์สนิ จํานําออกขายทอดตลาดเสียในเมือหนี
ค้ างชําระมาล่วงเวลาเดือนหนึงแล้ วก็ให้ ทาํ ได้
มาตรา 766 ถ้ าจํานําตัวT เงิน ท่านให้ ผ้ รู ับจํานําเก็บเรี ยกเงินตามตัวT เงินนันในวันถึงกําหนด ไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าว
ก่อน
มาตรา 767 เมือบังคับจํานําได้ เงินจํานวนสุทธิเท่าใด ท่านว่าผู้รับจํานําต้ องจัดสรรชําระหนีและอุปกรณ์เพือให้ เสร็ จ
สินไป และถ้ ายังมีเงินเหลือก็ต้องส่งคืนให้ แก่ผ้ จู ํานํา หรื อแก่บคุ คลผู้ควรจะได้ เงินนัน
ถ้ าได้ เงินน้ อยกว่าจํานวนค้ างชําระ ท่านว่าลูกหนีก็ยงั คงต้ องรับใช้ ในส่วนทีขาดอยูน่ นั
มาตรา 768 ถ้ าจํานําทรัพย์สนิ หลายสิงเพือประกันหนีแต่รายหนึงรายเดียว ท่านว่าผู้รับจํานําจะเลือกเอาทรัพย์สนิ
สิงหนึงสิงใดออกขายก็ได้ แต่จะขายจนเกินกว่าทีจําเป็ นเพือใช้ เงินตามสิทธิแห่งตนนันหาได้ ไม่
หมวด 4
ความระงับสิน ไปแห่ งการจํานํา
มาตรา 769 อันจํานําย่อมระงับสินไป
(1) เมือหนีซึงจํานําเป็ นประกันอยูน่ นระงั
ั บสินไปเพราะเหตุประการอืนมิใช่เพราะอายุความ หรื อ
(2) เมือผู้รับจํานํายอมให้ ทรัพย์สนิ จํานํากลับคืนไปสูค่ รอบครองของผู้จํานํา
ลักษณะ 14
เก็บของในคลังสินค้ า
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 770 อันว่านายคลังสินค้ านัน คือบุคคลผู้รับทําการเก็บรักษาสินค้ าเพือบําเหน็จเป็ นทางค้ าปกติของตน
มาตรา 771 บทบัญญัติทงหลายในประมวลกฎหมายนี
ั
อันว่าด้ วยฝากทรัพย์นนั ท่านให้ นํามาใช้ บงั คับแก่การเก็บ
ของในคลังสินค้ าด้ วยเพียงเท่าทีไม่ขดั กับบทบัญญัตใิ นลักษณะนี
มาตรา 772 บทบัญญัติมาตรา 616,619,623,625,630,631 และ 632 อันว่าด้ วยการรับขนนัน ท่านให้ นํามาใช้
บังคับแก่การเก็บของในคลังสินค้ า อนุโลมตามควรแก่บท
มาตรา 773 นายคลังสินค้ าจําต้ องยอมให้ ผ้ ทู รงใบรับของคลังสินค้ าหรื อผู้ทรงประทวนสินค้ าตรวจสินค้ าและเอา
ตัวอย่างไปได้ ในเวลาอันควรระหว่างเวลาทํางานทุกเมือ
มาตรา 774 นายคลังสินค้ าจะเรี ยกให้ ผ้ ฝู ากถอนสินค้ าไปก่อนสินระยะเวลาทีตกลงกันไว้ นนั ท่านว่าหาอาจทําได้ ไม่
ถ้ าไม่มกี ําหนดเวลาส่งคืนสินค้ า นายคลังสินค้ าจะส่งคืนได้ ตอ่ เมือบอกกล่าวให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าเดือนหนึงแต่ทา่ นมิให้ ผ้ ู
ฝากต้ องถูกบังคับให้ ถอนสินค้ าไปก่อนเวลาล่วงแล้ วสองเดือน นับแต่วนั ทีได้ สง่ มอบฝากไว้

หมวด 2
ใบรับของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ า
มาตรา 775 ถ้ าผู้ฝากต้ องการไซร้ นายคลังสินค้ าต้ องส่งมอบเอกสารซึงเอาออกจากทะเบียนมีต้นขัวเฉพาะการ
อันมีใบรับของคลังสินค้ าฉบับหนึง และประทวนสินค้ าฉบับหนึงให้ แก่ผ้ ฝู าก
มาตรา 776 อันใบรับของคลังสินค้ านัน ย่อมให้ สทิ ธิแก่ผ้ ฝู ากทีจะสลักหลังโอนกรรมสิทธิMในสินค้ าไปเป็ นของผู้อืนได้
มาตรา 777 อันประทวนสินค้ านัน ย่อมให้ สทิ ธิแก่ผ้ ฝู ากทีจะสลักหลังจํานําสินค้ าซึงจดแจ้ งไว้ ในประทวนได้ โดยไม่
ต้ องส่งมอบสินค้ านันแก่ผ้ รู ับสลักหลัง
แต่วา่ เมือผู้ฝากประสงค์จะจํานําสินค้ า ต้ องแยกประทวนออกเสียจากใบรับของคลังสินค้ า และส่งมอบประทวนนัน
ให้ แก่ผ้ รู ับสลักหลัง
มาตรา 778 ใบรับของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ าต้ องมีเลขลําดับตรงกันกับเลขในต้ นขัว และลงลายมือชือของ
นายคลังสินค้ า
อนึงใบรับของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ านัน ท่านให้ มีรายละเอียดดังกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ชือหรื อยีห้ อ และสํานักของผู้ฝาก
(2) ทีตังคลังสินค้ า
(3) ค่าบําเหน็จสําหรับเก็บรักษา
(4) สภาพของสินค้ าทีเก็บรักษา และนําหนักหรื อขนาดแห่งสินค้ านัน กับทังสภาพ จํานวน และเครื องหมายหีบห่อ
(5) สถานทีและวันออกใบรับของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ านัน
(6) ถ้ าได้ กําหนดกันไว้ วา่ ให้ เก็บสินค้ าไว้ ชวเวลาเท่
ั
าใดให้ แจ้ งกําหนดนันด้ วย
(7) ถ้ าของทีเก็บรักษามีประกันภัย ให้ แสดงจํานวนเงินทีประกันภัยกําหนดเวลาทีประกันภัย และชือหรื อยีห้ อของ
ผู้รับประกันภัยด้ วย
อนึงนายคลังสินค้ าต้ องจดรายละเอียดทังนีลงไว้ ในต้ นขัวด้ วย
มาตรา 779 อันใบรับของคลังสินค้ าก็ดี ประทวนสินค้ าก็ดี ท่านว่าหาอาจออกให้ หรื อสลักหลังให้ แก่ผ้ ถู ือได้ ไม่
มาตรา 780 เมือใดผู้ฝากสลักหลังประทวนสินค้ าให้ แก่ผ้ รู ับจํานําคูส่ ญ
ั ญาต้ องจดแจ้ งการทีสลักหลังนันลงไว้ ในใบ
รับของคลังสินค้ าด้ วย
ถ้ ามิได้ จดแจ้ งไว้ ดงั นัน ท่านว่าการจํานํานันหาอาจยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้ผ้ ซู ือสินค้ าสืบไปนันได้ ไม่
มาตรา 781 เมือประทวนสินค้ าได้ สลักหลังและส่งมอบแก่ผ้ รู ับจํานําแล้ ว ให้ ผ้ ฝู ากกับผู้รับจํานําจดลงไว้ ในประทวน
สินค้ าเป็ นสําคัญ ว่าได้ จดข้ อความตามทีบัญญัตใิ นมาตราก่อนไว้ ในใบรับของคลังสินค้ าแล้ ว
มาตรา 782 เมือใดผู้ฝากจํานําสินค้ าและส่งมอบประทวนสินค้ าแก่ผ้ รู ับสลักหลังแล้ ว ผู้รับสลักหลังเช่นนันต้ องมี
จดหมายบอกกล่าวแก่นายคลังสินค้ าให้ ทราบจํานวนหนีซึงจํานําสินค้ านันเป็ นประกัน ทังจํานวนดอกเบียและวันอันหนีนัน
จะถึงกําหนดชําระ เมือนายคลังสินค้ าได้ รับคําบอกกล่าวเช่นนันแล้ ว ต้ องจดรายการทังนันลงในต้ นขัว
ถ้ าและมิได้ จดในต้ นขัวเช่นนัน ท่านว่าการจํานํานันหาอาจจะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้เจ้ าหนีทังหลายของผู้ฝากได้ ไม่
มาตรา 783 ผู้ทรงเอกสารอันมีทงใบรั
ั บของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ านัน จะให้ นายคลังสินค้ าแยกสินค้ าทีเก็บ
รักษาไว้ ออกเป็ นหลายส่วนและให้ สง่ มอบเอกสารแก่ตนส่วนละใบก็ได้ ในกรณีเช่นนีผู้ทรงเอกสารต้ องคืนเอกสารเดิมแก่
นายคลังสินค้ า
อนึงค่าใช้ จา่ ยในการแยกสินค้ าและการส่งมอบเอกสารใหม่นนั ผู้ทรงเอกสารต้ องรับใช้

มาตรา 784 กรรมสิทธิMในสินค้ าทีเก็บรักษาไว้ นนั ท่านว่าอาจโอนได้ แต่ด้วยสลักหลังใบรับของคลังสินค้ าเท่านัน
มาตรา 785 สินค้ าซึงเก็บรักษาไว้ นนอาจจํ
ั
านําได้ แต่ด้วยสลักหลังประทวนสินค้ า เมือประทวนสินค้ าได้ สลักหลัง
แล้ ว สินค้ านันจะจํานําแก่ผ้ อู ืนอีกชันหนึงด้ วยสลักหลังใบรับของคลังสินค้ าอย่างเดียวกับสลักหลังประทวนสินค้ านันก็ได้
มาตรา 786 ตราบใดสินค้ าทีเก็บรักษาไว้ ไม่ได้ จํานํา ท่านว่าจะโอนใบรับของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ าไป
ต่างหากจากกันไม่ได้ อยูต่ ราบนัน
มาตรา 787 ในการสลักหลังลงในประทวนสินค้ าครังแรกนันต้ องจดแจ้ งจํานวนหนีทีจํานําสินค้ าเป็ นประกัน ทัง
จํานวนดอกเบียทีจะต้ องชําระและวันทีหนีจะถึงกําหนดชําระด้ วย
มาตรา 788 อันสินค้ าทีเก็บรักษาไว้ ในคลังนัน จะรับเอาไปได้ แต่เมือเวนคืนใบรับของคลังสินค้ า
มาตรา 789 ถ้ าได้ แยกประทวนสินค้ าออกสลักหลังจํานําแล้ วจะรับเอาสินค้ าได้ แต่เมือเวนคืนทังใบรับของ
คลังสินค้ าและประทวนสินค้ า
แต่วา่ ผู้ทรงใบรับของคลังสินค้ าอาจให้ คืนสินค้ าแก่ตนได้ ในเวลาใด ๆ เมือวางเงินแก่นายคลังสินค้ าเต็มจํานวนหนี
ซึงลงไว้ ในประทวนสินค้ า กับทังดอกเบียจนถึงวันกําหนดชําระหนีนันด้ วย
อนึงจํานวนเงินทีวางเช่นนีนายคลังสินค้ าต้ องชําระแก่ผ้ ทู รงประทวนสินค้ าเมือเขาเวนคืนประทวนนัน
มาตรา 790 ถ้ าหนีซึงสินค้ าจํานําเป็ นประกันมิได้ ชําระเมือวันถึงกําหนดไซร้ ผู้ทรงประทวนสินค้ าเมือได้ ยืนคํา
คัดค้ านตามระเบียบแล้ วชอบทีจะให้ นายคลังสินค้ าขายทอดตลาดสินค้ านันได้ แต่ทา่ นห้ ามมิให้ ขายทอดตลาดก่อนแปด
วันนับแต่วนั คัดค้ าน
มาตรา 791 ผู้ทรงประทวนสินค้ าต้ องมีจดหมายบอกกล่าวให้ ผ้ ฝู ากทราบเวลาและสถานทีจะขายทอดตลาด
มาตรา 792 นายคลังสินค้ าต้ องหักเงินทีค้ างชําระแก่ตนเนืองด้ วยการเก็บรักษาสินค้ านันจากจํานวนเงินสุทธิทีขาย
ทอดตลาดได้ และเมือผู้ทรงประทวนสินค้ านําประทวนมาเวนคืน ต้ องเอาเงินทีเหลือนันให้ ตามจํานวนทีค้ างชําระแก่เขา
ถ้ ามีเงินเหลือเท่าใด ต้ องใช้ แก่ผ้ รู ับจํานําคนหลังเมือเขาเวนคืนใบรับของคลังสินค้ า หรื อถ้ าไม่มีผ้ รู ับจํานําคนหลัง
หรื อผู้รับจํานําคนหลังได้ รับชําระหนีแล้ ว ก็ให้ ชําระเงินทีเหลืออยูน่ นแก่
ั ผ้ ทู รงใบรับของคลังสินค้ า
มาตรา 793 ถ้ าจํานวนเงินสุทธิทีขายทอดตลาดได้ ไม่พอชําระหนีแก่ผ้ ทู รงประทวนสินค้ าไซร้ นายคลังสินค้ าต้ องคืน
ประทวนสินค้ าแก่เขา กับจดบอกจํานวนเงินทีได้ ชําระลงไว้ ในประทวนสินค้ านันแล้ วจดลงไว้ ในสมุดบัญชีของตนด้ วย
มาตรา 794 ผู้ทรงประทวนสินค้ าจะมีสทิ ธิไล่เบียเอาจํานวนเงินทียังค้ างชําระนันแก่ผ้ สู ลักหลังคนก่อน ๆ ทังหมด
หรื อแต่คนใดคนหนึงได้ แต่ต้องได้ ขายทอดตลาดภายในเดือนหนึงนับแต่วนั คัดค้ าน
อนึงท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นเวลาปี หนึงนับแต่วนั ขายทอดตลาด
มาตรา 795 บทบัญญัติทงหลายในประมวลกฎหมายนี
ั
อันว่าด้ วยตัวT เงินนัน ท่านให้ ใช้ ได้ ถึงประทวนสินค้ าและใบ
รับของคลังสินค้ าซึงได้ สลักหลังอย่างประทวนสินค้ านันด้ วยเพียงทีไม่ขดั กับบทบัญญัติทงหลายในลั
ั
กษณะนี
มาตรา 796 ถ้ าเอกสารมีทงใบรั
ั บของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ าหรื อแต่อย่างหนึงอย่างใดสูญหายไป เมือผู้ทรง
เอกสารนัน ๆ ให้ ประกันตามสมควรแล้ วจะให้ นายคลังสินค้ าออกให้ ใหม่ก็ได้
ในกรณีเช่นนีนายคลังสินค้ าต้ องจดหมายลงไว้ ในต้ นขัวเป็ นสําคัญ

ลักษณะ 15
ตัวแทน
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 797 อันว่าสัญญาตัวแทนนัน คือสัญญาซึงให้ บคุ คลคนหนึง เรี ยกว่าตัวแทน มีอํานาจทําการแทนบุคคลอีก
คนหนึง เรี ยกว่าตัวการ และตกลงจะทําการดังนัน
อันความเป็ นตัวแทนนันจะเป็ นโดยตังแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริ ยายก็ยอ่ มได้
มาตร 798 กิจการอันใดท่านบังคับไว้ โดยกฎหมายว่าต้ องทําเป็ นหนังสือ การตังตัวแทนเพือกิจการอันนันก็ต้องทํา
เป็ นหนังสือด้ วย
กิจการอันใดท่านบังคับไว้ วา่ ต้ องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ การตังตัวแทนเพือกิจการอันนันก็ต้องมีหลังฐานเป็ นหนังสือ
ด้ วย
มาตรา 799 ตัวการคนใดใช้ บคุ คลผู้ไร้ ความสามารถเป็ นตัวแทนท่านว่าตัวการคนนันย่อมต้ องผูกพันในกิจการที
ตัวแทนกระทํา
มาตรา 800 ถ้ าตัวแทนได้ รับมอบอํานาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะทําการแทนตัวการได้ แต่เพียงในสิงทีจําเป็ น
เพือให้ กิจอันเขาได้ มอบหมายแก่ตนนันสําเร็ จลุลว่ งไป
มาตรา 801 ถ้ าตัวแทนได้ รับมอบอํานาจทัวไป ท่านว่าจะทํากิจใด ๆ ในทางจัดการแทนตัวการก็ยอ่ มทําได้ ทกุ อย่าง
แต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปนี ท่านว่าหาอาจจะทําได้ ไม่ คือ
(1) ขายหรื อจํานองอสังหาริ มทรัพย์
(2) ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์กว่าสามปี ขึนไป
(3) ให้
(4) ประนีประนอมยอมความ
(5) ยืนฟ้ องต่อศาล
(6) มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการพิจารณา
มาตรา 802 ในเหตุฉกุ เฉิน เพือจะป้องกันมิให้ ตวั การต้ องเสียหายท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าตัวแทนจะทําการ
ใด ๆ เช่นอย่างวิญUูชนจะพึงกระทําก็ยอ่ มมีอาํ นาจจะทําได้ ทงสิ
ั น
มาตรา 803 ตัวแทนไม่มสี ทิ ธิจะได้ รับบําเหน็จ เว้ นแต่จะได้ มีข้อตกลงกันไว้ ในสัญญาว่ามีบําเหน็จ หรื อทางการที
คูส่ ญ
ั ญาประพฤติตอ่ กันนันเป็ นปริ ยายว่ามีบาํ เหน็จ หรื อเคยเป็ นธรรมเนียมมีบําเหน็จ
มาตรา 804 ถ้ าในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตังตัวแทนหลายคนเพือแก่การอันเดียวกันไซร้ ท่านให้ สนั นิษฐาน
ไว้ ก่อนว่าตัวแทนจะต่างทําการนัน ๆ แยกกันไม่ได้
มาตรา 805 ตัวแทนนัน เมือไม่ได้ รับความยินยอมของตัวการจะเข้ าทํานิติกรรมอันใดในนามของตัวการทํากับ
ตนเองในนามของตนเองหรื อในฐานเป็ นตัวแทนของบุคคลภายนอกหาได้ ไม่ เว้ นแต่นิตกิ รรมนันมีเฉพาะแต่การชําระหนี

มาตรา 806 ตัวการซึงมิได้ เผยชือจะกลับแสดงตนให้ ปรากฏและเข้ ารับเอาสัญญาใด ๆ ซึงตัวแทนได้ ทําไว้ แทนตนก็
ได้ แต่ถ้าตัวการผู้ใดได้ ยอมให้ ตวั แทนของตนทําการออกหน้ าเป็ นตัวการไซร้ ท่านว่าตัวการผู้นนหาอาจจะทํ
ั
าให้ เสือมเสีย
ถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีตอ่ ตัวแทนและเขาขวนขวายได้ มาแต่ก่อนทีรู้วา่ เป็ นตัวแทนนันได้ ไม่
หมวด 2
หน้ าที"และความรับผิดของตัวแทนต่ อตัวการ
มาตรา 807 ตัวแทนต้ องทําการตามคําสังแสดงออกชัดหรือโดยปริ ยายของตัวการ เมือไม่มคี ําสังเช่นนัน ก็ต้อง
ดําเนินตามทางทีเคยทํากันมาในกิจการค้ าขายอันเขาให้ ตนทําอยูน่ นั
อนึงบทบัญญัติมาตรา 659 ว่าด้ วยการฝากทรัพย์นนั ท่านให้ นํามาใช้ ด้วยโดยอนุโลมตามควร
มาตรา 808 ตัวแทนต้ องทําการด้ วยตนเอง เว้ นแต่จะมีอํานาจใช้ ตวั แทนช่วงทําการได้
มาตรา 809 เมือตัวการมีประสงค์จะทราบความเป็ นไปของการทีได้ มอบหมายแก่ตวั แทนนันในเวลาใด ๆ ซึงสมควร
แก่เหตุ ตัวแทนก็ต้องแจ้ งให้ ตวั การทราบ อนึงเมือการเป็ นตัวแทนนันสินสุดลงแล้ ว ตัวแทนต้ องแถลงบัญชีด้วย
มาตรา 810 เงินและทรัพย์สนิ อย่างอืนบรรดาทีตัวแทนได้ รับไว้ เกียวด้ วยการเป็ นตัวแทนนัน ท่านว่าตัวแทนต้ องส่ง
ให้ แก่ตวั การจงสิน
อนึงสิทธิทงหลายซึ
ั
งตัวแทนขวนขวายได้ มาในนามของตนเอง แต่โดยฐานทีทําการแทนตัวการนัน ตัวแทนก็ต้องโอน
ให้ แก่ตวั การจงสิน
มาตรา 811 ถ้ าตัวแทนเอาเงินซึงควรจะได้ สง่ แก่ตวั การ หรื อซึงควรจะใช้ ในกิจของตัวการนันไปใช้ สอยเป็ น
ประโยชน์ตนเสีย ท่านว่าตัวแทนต้ องเสียดอกเบียในเงินนันนับแต่วนั ทีได้ เอาไปใช้
มาตรา 812 ถ้ ามีความเสียหายเกิดขึนอย่างใดๆ เพราะความประมาทเลินเล่อของตัวแทนก็ดี เพราะไม่ทาํ การเป็ น
ตัวแทนก็ดี หรื อเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจหรื อนอกเหนืออํานาจก็ดี ท่านว่าตัวแทนจะต้ องรับผิด
มาตรา 813 ตัวแทนผู้ใดตังตัวแทนช่วงตามทีตัวการระบุตวั ให้ ตงท่
ั านว่าตัวแทนผู้นนจะต้
ั
องรับผิดแต่เพียงในกรณีที
ตนได้ ร้ ูวา่ ตัวแทนช่วงนันเป็ นผู้ทีไม่เหมาะแก่การหรื อเป็ นผู้ทีไม่สมควรไว้ วางใจแล้ วและมิได้ แจ้ งความนันให้ ตวั การทราบ
หรื อมิได้ เลิกถอนตัวแทนช่วงนันเสียเอง
มาตรา 814 ตัวแทนช่วงย่อมรับผิดโดยตรงต่อตัวการฉันใดกลับกันก็ฉนั นัน
หมวด 3
หน้ าที"และความรับผิดของตัวการต่ อตัวแทน
มาตรา 815 ถ้ าตัวแทนมีประสงค์ไซร้ ตัวการต้ องจ่ายเงินทดรองให้ แก่ตวั แทนตามจํานวนทีจําเป็ น เพือทําการอัน
มอบหมายแก่ตวั แทนนัน
มาตรา 816 ถ้ าในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนนันตัวแทนได้ ออกเงินทดรองหรือออกเงินค่าใช้ จ่ายไป
ซึงพิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเป็ นการจําเป็ นได้ ไซร้ ท่านว่าตัวแทนจะเรี ยกเอาเงินชดใช้ จากตัวการรวมทังดอกเบียนับแต่
วันทีได้ ออกเงินไปนันด้ วยก็ได้

ถ้ าในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนนัน ตัวแทนต้ องรับภาระเป็ นหนีขึนอย่างหนึงอย่างใด ซึงพิเคราะห์
ตามเหตุควรนับว่าเป็ นการจําเป็ นได้ ไซร้ ท่านว่าตัวแทนจะเรี ยกให้ ตวั การชําระหนีแทนตนก็ได้ หรือถ้ ายังไม่ถงึ เวลากําหนด
ชําระหนี จะให้ ตวั การให้ ประกันอันสมควรก็ได้
ถ้ าในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนนัน เป็ นเหตุให้ ตวั แทนต้ องเสียหายอย่างหนึงอย่างใด มิใช่เป็ นเพราะ
ความผิดของตนเองไซร้ ท่านว่าตัวแทนจะเรี ยกเอาค่าสินไหมทดแทนจากตัวการก็ได้
มาตรา 817 ในกรณีทีมีบาํ เหน็จตัวแทน ถ้ าไม่มีข้อสัญญาตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน ท่านว่าบําเหน็จนันพึงจ่ายให้
ต่อเมือการเป็ นตัวแทนได้ สดุ สินลงแล้ ว
มาตรา 818 การในหน้ าทีตัวแทนส่วนใดตัวแทนได้ ทํามิชอบในส่วนนันท่านว่าตัวแทนไม่มีสทิ ธิจะได้ บําเหน็จ
มาตรา 819 ตัวแทนชอบทีจะยึดหน่วงทรัพย์สนิ อย่างใด ๆ ของตัวการอันตกอยูใ่ นความครอบครองของตน เพราะ
เป็ นตัวแทนนันเอาไว้ ได้ จนกว่าจะได้ รับเงินบรรดาค้ างชําระแก่ตนเพราะการเป็ นตัวแทน
หมวด 4
ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่ อบุคคลภายนอก
มาตรา 820 ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทังหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนหรื อตัวแทนช่วง
ได้ ทําไปภายในขอบอํานาจแห่งฐานตัวแทน
มาตรา 821 บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึงออกแสดงเป็ นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้ วยอมให้ บคุ คลอีกคนหนึงเชิดตัว
เขาเองออกแสดงเป็ นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นนจะต้
ั
องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สจุ ริ ตเสมือนว่าบุคคลอีกคน
หนึงนันเป็ นตัวแทนของตน
มาตรา 822 ถ้ าตัวแทนทําการอันใดเกินอํานาจตัวแทน แต่ทางปฏิบตั ิของตัวการทําให้ บคุ คลภายนอกมีมลู เหตุอนั
สมควรจะเชือว่าการอันนันอยูภ่ ายในขอบอํานาจของตัวแทนไซร้ ท่านให้ ใช้ บทบัญญัตมิ าตราก่อนนีเป็ นบทบังคับแล้ วแต่
กรณี
มาตรา 823 ถ้ าตัวแทนกระทําการอันใดอันหนึงโดยปราศจากอํานาจก็ดี หรื อทํานอกทําเหนือขอบอํานาจก็ดี ท่าน
ว่าย่อมไม่ผกู พันตัวการเว้ นแต่ตวั การจะให้ สตั ยาบันแก่การนัน
ถ้ าตัวการไม่ให้ สตั ยาบัน ท่านว่าตัวแทนย่อมต้ องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลําพังตนเอง เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่
บุคคลภายนอกนันได้ ร้ ูอยูว่ า่ ตนทําการโดยปราศจากอํานาจ หรื อทํานอกเหนือขอบอํานาจ
มาตรา 824 ตัวแทนคนใดทําสัญญาแทนตัวการซึงอยูต่ า่ งประเทศและมีภมู ิลาํ เนาในต่างประเทศ ท่านว่าตัวแทน
คนนันจะต้ องรับผิดตามสัญญานันแต่ลาํ พังตนเอง แม้ ทงชื
ั อของตัวการจะได้ เปิ ดเผยแล้ ว เว้ นแต่ข้อความแห่งสัญญาจะ
แย้ งกันกับความรับผิดของตัวแทน
มาตรา 825 ถ้ าตัวแทนเข้ าทําสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่อามิสสินจ้ างเป็ นทรัพย์สนิ อย่างใด ๆ หรื อ
ประโยชน์อย่างอืนอันบุคคลภายนอกได้ ให้ เป็ นลาภส่วนตัวก็ดี หรื อให้ คํามันว่าจะให้ ก็ดี ท่านว่าตัวการหาต้ องผูกพันใน
สัญญาซึงตัวแทนของตนได้ ทาํ นันไม่ เว้ นแต่ตวั การจะได้ ยินยอมด้ วย

หมวด 5
ความระงับสิน ไปแห่ งสัญญาตัวแทน
มาตรา 826 อันสัญญาตัวแทนย่อมระงับสินไปด้ วยตัวการถอนตัวแทนหรื อด้ วยตัวแทนบอกเลิกเป็ นตัวแทน
อนึงสัญญาตัวแทนย่อมระงับสินไปเมือคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงตายหรื อตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ หรื อล้ มละลาย
เว้ นแต่จะปรากฏว่าขัดกับข้ อสัญญาหรื อสภาพแห่งกิจการนัน
มาตรา 827 ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเป็ นตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ ทกุ เมือ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงถอนตัวแทนหรื อบอกเลิกเป็ นตัวแทนในเวลาทีไม่สะดวกแก่อีกฝ่ ายหนึง จะต้ องรับผิดต่อคูส่ ญ
ั ญา
ฝ่ ายนันในความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนัน เว้ นแต่ในกรณีทีเป็ นความจําเป็ นอันมิอาจจะก้ าวล่วงเสียได้
มาตรา 828 เมือสัญญาตัวแทนระงับสินไปเพราะตัวการตายก็ดี ตัวการตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อล้ มละลายก็ดี
ท่านว่าตัวแทนต้ องจัดการอันสมควรทุกอย่างเพือจะปกปั กรักษาประโยชน์อนั เขาได้ มอบหมายแก่ตนไป จนกว่าทายาท
หรื อผู้แทนของตัวการจะอาจเข้ าปกปั กรักษาประโยชน์นนั ๆ ได้
มาตรา 829 เมือสัญญาตัวแทนระงับสินไปเพราะตัวแทนตายก็ดี ตัวแทนตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อล้ มละลายก็
ดี ท่านว่าทายาทหรื อบุคคลผู้รับหน้ าทีดูแลทรัพย์มรดกของตัวแทนโดยชอบด้ วยกฎหมายต้ องบอกกล่าวแก่ตวั การและ
จัดการเพือปกปั กรักษาประโยชน์ของตัวการไปตามสมควรแก่พฤติการณ์จนกว่าตัวการอาจเข้ าปกปั กรักษาประโยชน์นนั ๆ
ได้
มาตรา 830 อันเหตุทีทําให้ สญ
ั ญาตัวแทนระงับสินไปนันจะเกิดแต่ตวั การหรื อตัวแทนก็ตาม ท่านห้ ามมิให้ ยกขึน
เป็ นข้ อต่อสู้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง จนกว่าจะได้ บอกกล่าวเหตุนนั ๆ ไปยังคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันแล้ ว หรื อจนกว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน
จะได้ ทราบเหตุแล้ ว
มาตรา 831 อันความระงับสินไปแห่งสัญญาตัวแทนนัน ท่านห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอกผู้ทําการ
โดยสุจริ ต เว้ นแต่บคุ คลภายนอกหากไม่ทราบความนันเพราะความประมาทเลินเล่อของตนเอง
มาตรา 832 ในเมือสัญญาตัวแทนระงับสินไป ตัวการชอบทีจะเรี ยกให้ เวนคืนหนังสือมอบอํานาจอย่างใด ๆ อันได้
ให้ ไว้ แก่ตวั แทนนันได้
หมวด 6
ตัวแทนค้ าต่ าง
มาตรา 833 อันว่าตัวแทนค้ าต่าง คือบุคคลซึงในทางค้ าขายของเขาย่อมทําการซือ หรื อขายทรัพย์สนิ หรื อรับจัดทํา
กิจการค้ าขายอย่างอืนในนามของตนเองต่างตัวการ
มาตรา 834 ถ้ ามิได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน ท่านว่าตัวแทนค้ าต่างชอบทีจะได้ รับบําเหน็จโดยอัตราตามธรรมเนียม
เพือกิจการค้ าขายอันตนได้ จดั การให้ ตกลงไปนันทุกรายไป
มาตรา 835 บทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งประมวลกฎหมายนีอันว่าด้ วยตัวแทนนัน ท่านให้ ใช้ บงั คับถึงตัวแทนค้ าต่าง
ด้ วยเพียงทีไม่ขดั กับบทบัญญัติในหมวดนี
มาตรา 836 บุคคลผู้ไร้ ความสามารถหาอาจจะทําการเป็ นตัวแทนค้ าต่างได้ ไม่ เว้ นแต่ได้ รับอํานาจโดยชอบให้ ทําได้

มาตรา 837 ในการทีตัวแทนค้ าต่างทําการขายหรื อซือหรื อจัดทํากิจการค้ าขายอย่างอืนต่างตัวการนัน ท่านว่า
ตัวแทนค้ าต่างย่อมได้ ซงสิ
ึ ทธิอนั มีตอ่ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงในกิจการเช่นนัน และตัวแทนค้ าต่างย่อมเป็ นผู้ต้องผูกพันต่อ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันด้ วย
มาตรา 838 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงไม่ชําระหนีไซร้ ท่านว่าตัวแทนค้ าต่างหาต้ องรับผิดต่อตัวการเพือชําระหนี
นันเองไม่ เว้ นแต่จะได้ มีข้อกําหนดในสัญญาหรื อมีปริยายแต่ทางการทีตัวการกับตัวแทนประพฤติตอ่ กัน หรื อมีธรรมเนียม
ในท้ องถินว่าจะต้ องรับผิดถึงเพียงนัน
อนึงตัวแทนค้ าต่างคนใดเข้ ารับประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยนัยดังกล่าวในวรรคก่อนนันไซร้ ท่านว่าตัวแทนคน
นันชือว่าเป็ นตัวแทนฐานประกันชอบทีจะได้ รับบําเหน็จพิเศษ
มาตรา 839 ถ้ าตัวแทนค้ าต่างได้ ทําการขายเป็ นราคาตําไปกว่าทีตัวการกําหนด หรื อทําการซือเป็ นราคาสูงไปกว่าที
ตัวการกําหนดไซร้ หากว่าตัวแทนรับใช้ เศษทีขาดเกินนันแล้ ว ท่านว่าการขายหรื อการซืออันนันตัวการก็ต้องรับขายรับซือ
มาตรา 840 ถ้ าตัวแทนค้ าต่างได้ ทําการขายได้ ราคาสูงกว่าทีตัวการกําหนด หรื อทําการซือได้ ราคาตํากว่าทีตัวการ
กําหนดไซร้ ท่านว่าตัวแทนหาอาจจะถือเอาเป็ นประโยชน์ของตนได้ ไม่ ต้ องคิดให้ แก่ตวั การ
มาตรา 841 ตัวแทนค้ าต่างทําการไปอย่างไรบ้ าง ท่านให้ แถลงรายงานแก่ตวั การ และเมือได้ ทําการค้ าต่างเสร็ จลง
แล้ ว ก็ให้ แจ้ งแก่ตวั การทราบมิให้ ชกั ช้ า
มาตรา 842 เมือใดเขามอบหมายทรัพย์สนิ ไว้ แก่ตวั แทนค้ าต่างท่านให้ นําบทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งประมวล
กฎหมายนี ลักษณะฝากทรัพย์มาใช้ บงั คับอนุโลมตามควร
อนึงในกรณีทีเป็ นความจําเป็ นอันมิก้าวล่วงเสียได้ ท่านว่าตัวแทนค้ าต่างจะจัดการแก่ทรัพย์สนิ นันตามวิธีการดัง
บัญญัติไว้ ในมาตรา 631 ว่าด้ วยรับขนนันก็ได้
มาตรา 843 ตัวแทนค้ าต่างคนใดได้ รับคําสังให้ ขายหรื อซือทรัพย์สนิ อันมีรายการขานราคาของสถานแลกเปลียน
ท่านว่าตัวแทนคนนันจะเป็ นผู้ซือหรื อผู้ขายเองก็ได้ เว้ นแต่จะมีข้อห้ ามไว้ ชดั แจ้ งโดยสัญญา ในกรณีเช่นนัน ราคาอันจะพึง
ใช้ เงินแก่กนั ก็พงึ กําหนดตามรายการขานราคาทรัพย์สนิ นัน ณ สถานแลกเปลียนในเวลาเมือตัวแทนค้ าต่างให้ คําบอก
กล่าวว่าตนจะเป็ นผู้ซอหรื
ื อผู้ขาย
เมือตัวการรับคําบอกกล่าวเช่นนัน ถ้ าไม่บอกปั ดเสียในทันที ท่านให้ ถือว่าตัวการเป็ นอันได้ สนองรับการนันแล้ ว
อนึงแม้ ในกรณีเช่นนัน ตัวแทนค้ าต่างจะคิดเอาบําเหน็จก็ยอ่ มคิดได้
มาตรา 844 ในระหว่างตัวการกับตัวแทนค้ าต่าง ท่านให้ ถือว่ากิจการอันตัวแทนได้ ทําให้ ตกลงไปนัน ย่อมมีผล
เสมือนดังว่าได้ ทาํ ให้ ตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง
ลักษณะ 16
นายหน้ า
มาตรา 845 บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ คา่ บําเหน็จแก่นายหน้ าเพือทีชีช่องให้ ได้ เข้ าทําสัญญาก็ดี จัดการให้ ได้ ทาํ สัญญา
กันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นนจะต้
ั
องรับผิดใช้ คา่ บําเหน็จก็ตอ่ เมือสัญญานันได้ ทํากันสําเร็ จเนืองแต่ผลแห่งการทีนายหน้ าได้ ชี
ช่องหรื อจัดการนัน ถ้ าสัญญาทีได้ ทํากันไว้ นนมี
ั เงือนไขเป็ นเงือนบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรี ยกร้ องบําเหน็จค่านายหน้ ายัง
หาได้ ไม่จนกว่าเงือนไขนันสําเร็ จแล้ ว
นายหน้ ามีสทิ ธิจะได้ รับชดได้ คา่ ใช้ จ่ายทีได้ เสียไปก็ตอ่ เมือได้ ตกลงกันไว้ เช่นนัน ความข้ อนีท่านให้ ใช้ บงั คับแม้ ถงึ ว่า
สัญญาจะมิได้ ทาํ กันสําเร็ จ

มาตรา 846 ถ้ ากิจการอันได้ มอบหมายแก่นายหน้ านัน โดยพฤติการณ์เป็ นทีคาดหมายได้ วา่ ย่อมทําให้ แต่เพือจะ
เอาค่าบําเหน็จไซร้ ท่านให้ ถือว่าได้ ตกลงกันโดยปริ ยายว่ามีคา่ บําเหน็จนายหน้ า
ค่าบําเหน็จนันถ้ ามิได้ กําหนดจํานวนกันไว้ ท่านให้ ถือว่าได้ ตกลงกันเป็ นจํานวนตามธรรมเนียม
มาตรา 847 ถ้ านายหน้ าทําการให้ แก่บคุ คลภายนอกด้ วยก็ดี หรื อได้ รับคํามันแต่บคุ คลภายนอกเช่นนันว่าจะให้ คา่
บําเหน็จอันไม่ควรแก่นายหน้ าผู้กระทําการโดยสุจริ ตก็ดี เป็ นการฝ่ าฝื นต่อการทีตนเข้ ารับทําหน้ าทีไซร้ ท่านว่านายหน้ าหา
มีสทิ ธิจะได้ รับค่าบําเหน็จหรื อรับชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยทีได้ เสียไปไม่
มาตรา 848 ตัวนายหน้ าไม่ต้องรับผิดไปถึงการชําระหนีตามสัญญาซึงได้ ทําต่อกันเพราะตนเป็ นสือ เว้ นแต่จะมิได้
บอกชือของฝ่ ายหนึงให้ ร้ ูถงึ อีกฝ่ ายหนึง
มาตรา 849 การรับเงินหรื อรับชําระหนีอันจะพึงชําระตามสัญญานันท่านให้ สนั นิษฐานไว้ กอ่ นว่านายหน้ าย่อมไม่มี
อํานาจทีจะรับแทนผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะ 17
ประนีประนอมยอมความ
มาตรา 850 อันว่าประนีประนอมยอมความนัน คือสัญญาซึงผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ ายระงับข้ อพิพาทอันใด
อันหนึงซึงมีอยูห่ รื อจะมีขนนั
ึ นให้ เสร็ จไปด้ วยต่างยอมผ่อนผันให้ แก่กนั
มาตรา 851 อันสัญญาประนีประนอมยอมความนัน ถ้ ามิได้ มีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือ
ฝ่ ายทีต้ องรับผิด หรื อลายมือชือตัวแทนของฝ่ ายนันเป็ นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีหาได้ ไม่
มาตรา 852 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนัน ย่อมทําให้ การเรี ยกร้ องซึงแต่ละฝ่ ายได้ ยอมสละนันระงับ
สินไป และทําให้ แต่ละฝ่ ายได้ สทิ ธิตามทีแสดงในสัญญานันว่าเป็ นของตน
ลักษณะ 18
การพนัน และขันต่ อ
มาตรา 853 อันการพนันหรื อขันต่อ ท่านว่าหาก่อให้ เกิดหนีไม่ สิงทีได้ ให้ กนั ไปในการพนันหรื อขันต่อก็จะทวงคืน
ไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนีอย่างหนึงอย่างใดมิได้
ข้ อบัญญัติทีกล่าวนี ท่านให้ ใช้ ตลอดถึงข้ อตกลงเป็ นมูลหนีอย่างหนึงอย่างใดอันฝ่ ายข้ างเสียพนันขันต่อหากทํา
ให้ แก่อีกฝ่ ายหนึงเพือจะใช้ หนีเงินพนันหรื อขันต่อนันด้ วย
มาตรา 854 อันการออกสลากกินแบ่งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ท่านว่าเป็ นสัญญาอันจะผูกพันต่อเมือรัฐบาลได้ ให้
อํานาจหรื อให้ สตั ยาบันแก่การนันเฉพาะราย นอกนันท่านให้ บงั คับตามบทบัญญัติมาตรา 853
มาตรา 855 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 312 และ 916 ตัวT เงินหรื อเอกสารอย่างอืนทุกฉบับซึงออกให้ เต็ม
จํานวน หรื อแต่โดยส่วนเพือแทนเงินใด ๆ อันได้ แต่ชนะพนันหรื อขันต่อก็ดี ออกให้ เพือใช้ เงินทียืมมาใช้ ในการพนันหรื อขัน
ต่อเช่นว่านันก็ดี ท่านว่าไม่สมบูรณ์
เพือประโยชน์แห่งบทบัญญัตินี เงินรายใดให้ ยมื แก่บคุ คลกําลังเล่นการพนันหรื อขันต่อ ในเวลาหรื อ ณ สถานทีเล่น
เช่นนัน ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเงินนันได้ ให้ ยืมไปเพือเล่นการพนันหรื อขันต่อ

ลักษณะ 19
บัญชีเดินสะพัด
มาตรา 856 อันว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดนัน คือสัญญาซึงบุคคลสองคนตกลงกันว่าสืบแต่นนไป
ั หรื อในชัวเวลา
กําหนดอันใดอันหนึง ให้ ตดั ทอนบัญชีทงหมดหรื
ั
อแต่บางส่วนอันเกิดขึนแต่กิจการในระหว่างเขาทังสองนันหักกลบลบกัน
และคงชําระแต่สว่ นทีเป็ นจํานวนคงเหลือโดยดุลภาค
มาตรา 857 การนําตัวT เงินลงเป็ นรายการในบัญชีเดินสะพัดนัน ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าได้ ลงด้ วยเงือนไขว่าจะ
มีผ้ ชู ําระเงินตามตัวT นันถ้ าและตัวT นันมิได้ ชําระเงินไซร้ จะเพิกถอนรายการอันนันเสียก็ได้
มาตรา 858 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญามิได้ กําหนดกันไว้ วา่ ให้ หกั ทอนบัญชีโดยระยะเวลาอย่างไรไซร้ ท่านให้ ถือเอาเป็ นกําหนด
หกเดือน
มาตรา 859 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดจะบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดและให้ หกั ทอนบัญชีกนั เสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ ถ้ าไม่มี
อะไรปรากฏเป็ นข้ อขัดกับทีกล่าวมานี
มาตรา 860 เงินส่วนทีผิดกันอยูน่ นถ้
ั ายังมิได้ ชําระ ท่านให้ คิดดอกเบียนับแต่วนั ทีหักทอนบัญชีเสร็ จเป็ นต้ นไป
ลักษณะ 20
ประกันภัย
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 861 อันว่าสัญญาประกันภัยนัน คือสัญญาซึงบุคคลคนหนึงตกลงจะใช้ คา่ สินไหมทดแทน หรื อใช้ เงิน
จํานวนหนึงให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขนึ หรื อในเหตุอย่างอืนในอนาคตดังได้ ระบุไว้ ในสัญญา และในการนีบุคคลอีกคน
หนึงตกลงจะส่งเงินซึงเรี ยกว่า เบียประกันภัย
มาตรา 862 ตามข้ อความในลักษณะนี
คําว่า "ผู้ประกันภัย" ท่านหมายความว่า คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงตกลงจะใช้ คา่ สินไหมทดแทน หรื อใช้ เงินจํานวนหนึงให้
คําว่า "ผู้เอาประกันภัย" ท่านหมายความว่า คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงตกลงจะส่งเบียประกันภัย
คําว่า "ผู้รับประโยชน์" ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้ รับค่าสินไหมทดแทน หรื อรับจํานวนเงินใช้ ให้
อนึงผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นนั จะเป็ นบุคคลคนหนึงคนเดียวกันก็ได้
มาตรา 863 อันสัญญาประกันภัยนัน ถ้ าผู้เอาประกันภัยมิได้ มีสว่ นได้ เสียในเหตุทีประกันภัยไว้ นนไซร้
ั
ท่านว่าย่อม
ไม่ผกู พันคูส่ ญ
ั ญาแต่อย่างหนึงอย่างใด
มาตรา 864 เมือคูส่ ญ
ั ญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะขึนเป็ นข้ อพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบีย
ประกันภัย และภัยเช่นนันสินไปหามีไม่แล้ ว ท่านว่าภายหน้ าแต่นนไปผู
ั ้ เอาประกันภัยชอบทีจะได้ ลดเบียประกันภัยตาม
ส่วน

มาตรา 865 ถ้ าในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรื อในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้ เงินย่อม
อาศัยความทรงชีพหรื อมรณะของเขานันก็ดี รู้อยูแ่ ล้ วละเว้ นเสียไม่เปิ ดเผยข้ อความจริ งซึงอาจจะได้ จงู ใจผู้รับประกันภัยให้
เรี ยกเบียประกันภัยสูงขึนอีกหรื อให้ บอกปั ดไม่ยอมทําสัญญา หรื อว่ารู้อยูแ่ ล้ วแถลงข้ อความนันเป็ นความเท็จไซร้ ท่านว่า
สัญญานันเป็ นโมฆียะ
ถ้ ามิได้ ใช้ สทิ ธิบอกล้ างภายในกําหนดเดือนหนึงนับแต่วนั ทีผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้ างได้ ก็ดี หรื อมิได้ ใช้
สิทธินนภายในกํ
ั
าหนดห้ าปี นับแต่วนั ทําสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินนเป็
ั นอันระงับสินไป
มาตรา 866 ถ้ าผู้รับประกันภัยได้ ร้ ูข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 865 นันก็ดี หรื อรู้วา่ ข้ อแถลงความเป็ นความเท็จ
ก็ดี หรื อควรจะได้ ร้ ูเช่นนันหากใช้ ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้ แต่วิญUูชนก็ดี ท่านให้ ฟังว่าสัญญานันเป็ นอัน
สมบูรณ์
มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนัน ถ้ ามิได้ มีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือฝ่ ายทีต้ องรับผิด
หรื อลายมือชือตัวแทนของฝ่ ายนันเป็ นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีหาได้ ไม่
ให้ สง่ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนือความต้ องตามสัญญานันแก่ผ้ เู อาประกันภัยฉบับหนึง
กรมธรรม์ประกันภัย ต้ องลงลายมือชือของผู้รับประกันภัยและมีรายการดังต่อไปนี
(1) วัตถุทเอาประกั
ี
นภัย
(2) ภัยใดซึงผู้รับประกันภัยรับเสียง
(3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้ าหากได้ กําหนดกันไว้
(4) จํานวนเงินซึงเอาประกันภัย
(5) จํานวนเบียประกันภัย และวิธีสง่ เบียประกันภัย
(6) ถ้ าหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ต้ องลงเวลาเริมต้ น และเวลาสินสุดไว้ ด้วย
(7) ชือหรื อยีห้ อของผู้รับประกันภัย
(8) ชือหรื อยีห้ อของผู้เอาประกันภัย
(9) ชือของผู้รับประโยชน์ ถ้ าจะพึงมี
(10) วันทําสัญญาประกันภัย
(11) สถานทีและวันทีได้ ทํากรมธรรม์ประกันภัย
มาตรา 868 อันสัญญาประกันภัยทะเล ท่านให้ บงั คับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล
หมวด 2
ประกันวินาศภัย
ส่ วนที" 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 869 อันคําว่า "วินาศภัย" ในหมวดนี ท่านหมายรวมเอาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึงจะพึงประมาณ
เป็ นเงินได้
มาตรา 870 ถ้ าได้ ทําสัญญาประกันภัยเป็ นสองรายหรื อกว่านันพร้ อมกันเพือความวินาศภัยอันเดียวกัน และ
จํานวนเงินซึงเอาประกันภัยรวมกันทังหมดนันท่วมจํานวนทีวินาศจริ งไซร้ ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบทีจะได้ รับค่าสินไหม

ทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริ งเท่านัน ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้ องใช้ เงินจํานวนวินาศจริ งแบ่งตามส่วนมากน้ อยทีตน
ได้ รับประกันภัยไว้
อันสัญญาประกันภัยทังหลาย ถ้ าลงวันเดียวกัน ท่านให้ ถือว่าได้ ทาํ พร้ อมกัน
ถ้ าได้ ทําสัญญาประกันภัยเป็ นสองรายหรื อกว่านันสืบเนืองเป็ นลําดับกันท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะต้ องรับผิด
เพือความวินาศภัยก่อน ถ้ าและจํานวนเงินซึงผู้รับประกันภัยคนแรกได้ ใช้ นนยั
ั งไม่ค้ มุ จํานวนวินาศภัยไซร้ ผู้รับประกันภัย
คนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนทียังขาดอยูน่ นต่
ั อ ๆ กันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศ
มาตรา 871 ถ้ าได้ ทําสัญญาประกันภัยเป็ นสองรายหรื อกว่านันพร้ อมกันก็ดี หรื อสืบเนืองเป็ นลําดับกันก็ดี ท่านว่า
การทียอมสละสิทธิอนั มีตอ่ ผู้รับประกันภัยรายหนึงนัน ไม่กระทบกระทังถึงสิทธิและหน้ าทีของผู้รับประกันภัยรายอืน ๆ
มาตรา 872 ก่อนเริ มเสียงภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ผ้ รู ับประกันภัยชอบทีจะได้ เบีย
ประกันภัยกึงจํานวน
มาตรา 873 ถ้ าในระหว่างอายุสญ
ั ญาประกันภัยนัน มูลประกันภัยได้ ลดน้ อยถอยลงไปหนักไซร้ ท่านว่าผู้เอา
ประกันภัยชอบทีจะได้ ลดจํานวนเงินซึงเอาประกันภัยไว้ และลดจํานวนเงินเบียประกันภัย
การลดจํานวนเบียประกันภัยนัน ให้ เป็ นผลต่อในอนาคต
มาตรา 874 ถ้ าคูส่ ญ
ั ญาได้ กําหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยชอบทีจะได้ ลดจํานวนค่าสินไหม
ทดแทน ก็แต่เมือพิสจู น์ได้ วา่ ราคาแห่งมูลประกันภัยตามทีได้ ตกลงกันไว้ นนเป็
ั นจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวนเบีย
ประกันภัยให้ ตามส่วนกับทังดอกเบียด้ วย
มาตรา 875 ถ้ าวัตถุอนั ได้ ประกันภัยไว้ นนั เปลียนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยพินยั กรรมก็ดี หรื อโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ท่านว่าสิทธิอนั มีอยูใ่ นสัญญาประกันภัยก็ยอ่ มโอนตามไปด้ วย
ถ้ าในสัญญามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน เมือผู้เอาประกันภัยโอนวัตถุทเอาประกั
ี
นภัยและบอกกล่าวการโอนไปยัง
ผู้รับประกันภัยไซร้ ท่านว่าสิทธิอนั มีอยูใ่ นสัญญาประกันภัยนันย่อมโอนตามไปด้ วย อนึงถ้ าในการโอนเช่นนีช่องแห่งภัย
เปลียนแปลงไปหรื อเพิมขึนหนักไซร้ ท่านว่าสัญญาประกันภัยนันกลายเป็ นโมฆะ
มาตรา 876 ถ้ าผู้รับประกันภัยต้ องคําพิพากษาให้ เป็ นคนล้ มละลาย ผู้เอาประกันภัยจะเรี ยกให้ หาประกันอัน
สมควรให้ แก่ตนก็ได้ หรื อจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
ถ้ าผู้เอาประกันภัยต้ องคําพิพากษาให้ เป็ นคนล้ มละลาย ท่านให้ ใช้ วธิ ีเดียวกันนีบังคับตามควรแก่เรื อง แต่กระนันก็ดี
ถ้ าเบียประกันภัยได้ สง่ แล้ วเต็มจํานวนเพืออายุประกันภัยเป็ นระยะเวลามากน้ อยเท่าใดไซร้ ท่านห้ ามมิให้ ผ้ รู ับประกันภัย
บอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลานันสุดลง
มาตรา 877 ผู้รับประกันภัยจําต้ องใช้ คา่ สินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) เพือจํานวนวินาศภัยอันแท้ จริ ง
(2) เพือความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สนิ ซึงได้ เอาประกันภัยไว้ เพราะได้ จดั การตามสมควรเพือป้องปั ดความ
วินาศภัย
(3) เพือบรรดาค่าใช้ จา่ ยอันสมควรซึงได้ เสียไปเพือรักษาทรัพย์สนิ ซึงเอาประกันภัยไว้ นนมิ
ั ให้ วินาศ
อันจํานวนวินาศจริ งนัน ท่านให้ ตีราคา ณ สถานทีและในเวลาซึงเหตุวินาศภัยนันได้ เกิดขึน อนึงจํานวนเงินซึงได้ เอา
ประกันภัยไว้ นนั ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็ นหลักประมาณอันถูกต้ องในการตีราคาเช่นว่านัน
ท่านห้ ามมิให้ คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจํานวนเงินซึงเอาประกันภัยไว้
มาตรา 878 ค่าใช้ จา่ ยในการตีราคาวินาศภัยนัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยต้ องเป็ นผู้ออกใช้

มาตรา 879 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมือความวินาศภัยหรื อเหตุอืนซึงได้ ระบุไว้ ในสัญญานันได้ เกิดขึนเพราะ
ความทุจริ ต หรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์
ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็ นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนือแห่งวัตถุทีเอา
ประกันภัย เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอืน
มาตรา 880 ถ้ าความวินาศภัยนันได้ เกิดขึนเพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันได้ ใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนไปเป็ นจํานวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซงมี
ึ ตอ่
บุคคลภายนอกเพียงนัน
ถ้ าผู้รับประกันภัยได้ ใช้ คา่ สินไปไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ทา่ นห้ ามมิให้ ผ้ รู ับประกันภัยนันใช้ สทิ ธิของตน
ให้ เสือมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรื อผู้รับประโยชน์ ในการทีเขาจะเรี ยกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
เพือเศษแห่งจํานวนวินาศนัน
มาตรา 881 ถ้ าความวินาศเกิดขึนเพราะภัยมีขนดั
ึ งผู้รับประกันภัยตกลงประกันภัยไว้ ไซร้ เมือผู้เอาประกันภัยหรื อ
ผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนันแล้ ว ต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ รู ับประกันภัยโดยไม่ชกั ช้ า
ถ้ ามิได้ ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติทีกล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพือความ
เสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนันได้ เว้ นแต่อกี ฝ่ ายหนึงจะพิสจู น์ได้ วา่ ไม่สามารถทีจะปฏิบตั ิได้
มาตรา 882 ในการเรียกให้ ใช้ คา่ สินไหมทดแทน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดีเมือพ้ นกําหนดเวลาสองปี นับแต่วนั วินาศภัย
ในการเรียกให้ ใช้ หรื อให้ คนื เบียประกันภัย ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องคดีเมือพ้ นเวลาสองปี นับแต่วนั ซึงสิทธิจะเรี ยกให้ ใช้ หรื อ
คืนเบียประกันภัยถึงกําหนด
ส่ วนที" 2
วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
มาตรา 883 อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนัน ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่างซึงอาจเกิดแก่ของทีขนส่งใน
ระหว่างเวลาตังแต่ผ้ ขู นส่งได้ รับของไป จนได้ สง่ มอบของนันแก่ผ้ รู ับตราส่ง และจํานวนค่าสินไหมทดแทนนันย่อมกําหนด
ตามทีของซึงขนส่งนันจะได้ มีราคาเมือถึงตําบลอันกําหนดให้ สง่
มาตรา 884 ถ้ าของซึงขนส่งนันได้ เอาประกันภัยเมืออยูใ่ นระหว่างส่งเดินทางไป ท่านให้ คิดมูลประกันภัยในของนัน
นับรวมทังราคาของ ณ สถานทีและในเวลาทีผู้ขนส่งได้ รับของ และให้ เพิมค่าระวางส่งของไปยังสถานทีส่งมอบแก่ผ้ รู ับตรา
ส่ง กับทังค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ เนืองด้ วยการส่งของไปนันเข้ าด้ วย
กําไรอันจะพึงได้ ในเวลาเมือส่งมอบของนัน ย่อมจะคิดรวมเข้ าเป็ นมูลประกันภัยได้ ตอ่ เมือได้ มีข้อตกลงกันไว้ เช่นนัน
ชัดแจ้ ง
มาตรา 885 อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนัน ถึงแม้ การขนส่งจะต้ องสะดุดหยุดลงชัวขณะหรื อจะต้ องเปลียน
ทางหรื อเปลียนวิธีขนส่งอย่างหนึงอย่างใดโดยเหตุจําเป็ นในระหว่างส่งเดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานันก็ยอ่ มคงเป็ นอัน
สมบูรณ์ เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ ในสัญญาเป็ นอย่างอืน
มาตรา 886 อันกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนนัน นอกจากทีได้ ระบุไว้ แล้ วในมาตรา 867 ต้ องมีรายการเพิมขึน
อีกดังจะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ระบุทางและวิธีขนส่ง
(2) ชือหรื อยีห้ อของผู้ขนส่ง

(3) สถานทีซึงกําหนดให้ รับและส่งมอบของ
(4) กําหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี
ส่ วนที" 3
ประกันภัยคํา จุน
มาตรา 887 อันว่าประกันภัยคําจุนนัน คือสัญญาประกันภัยซึงผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ คา่ สินไหมทดแทนใน
นามของผู้เอาประกันภัยเพือความวินาศภัยอันเกิดขึนแก่บคุ คลอีกคนหนึง และซึงผู้เอาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบ
บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบทีจะได้ รับค่าสินไหมทดแทนตามทีตนควรจะได้ นนั จากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่คา่
สินไหมทดแทนเช่นว่านีหาอาจจะคิดเกินไปกว่าจํานวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้ องใช้ ตามสัญญานันได้ ไม่ ในคดีระหว่าง
บุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนัน ท่านให้ ผ้ ตู ้ องเสียหายเรี ยกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ ามาในคดีด้วย
อนึงผู้รับประกันภัยนันแม้ จะได้ สง่ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยแล้ ว ก็ยงั หาหลุดพ้ นจากความรับผิดต่อ
บุคคลผู้ต้องเสียหายนันไม่ เว้ นแต่ตนจะพิสจู น์ได้ วา่ สินไหมทดแทนนันผู้เอาประกันภัยได้ ใช้ ให้ แก่ผ้ ตู ้ องเสียหายแล้ ว
มาตรา 888 ถ้ าค่าสินไหมทดแทนอันผู้รับประกันภัยได้ ใช้ ไปโดยคําพิพากษานันยังไม่ค้ มุ ค่าวินาศภัยเต็มจํานวน
ไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยก็ยงั คงต้ องรับใช้ จํานวนทียังขาด เว้ นไว้ แต่บคุ คลผู้ต้องเสียหายจะได้ ละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอา
ประกันภัยเข้ ามาสูค่ ดีด้วยดังกล่าวไว้ ในมาตราก่อน
หมวด 3
ประกันชีวิต
มาตรา 889 ในสัญญาประกันชีวติ นัน การใช้ จํานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรื อมรณะของบุคคลคนหนึง
มาตรา 890 จํานวนเงินอันจะพึงใช้ นนั จะชําระเป็ นเงินจํานวนเดียวหรื อเป็ นเงินรายปี ก็ได้ สุดแล้ วแต่จะตกลงกัน
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
มาตรา 891 แม้ ในกรณีทผูี ้ เอาประกันภัยมิได้ เป็ นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสทิ ธิทีจะโอน
ประโยชน์แห่งสัญญานันให้ แก่บคุ คลอีกคนหนึงได้ เว้ นแต่จะได้ สง่ มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ไปแล้ ว และ
ผู้รับประโยชน์ได้ บอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้ วว่าตนจํานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานัน
ถ้ ากรมธรรม์ประกันภัยได้ ทําเป็ นรูปให้ ใช้ เงินตามเขาสังแล้ ว ท่านให้ นาํ บทบัญญัติมาตรา 309 มาใช้ บงั คับ
มาตรา 892 ในกรณีบอกล้ างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้ องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์
ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยหรื อทายาทของผู้นนั
มาตรา 893 การใช้ เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรื อมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ ได้ แถลงอายุของบุคคลผู้นนไว้
ั
คลาดเคลือนไม่ถกู ต้ อง เป็ นเหตุให้ ได้ กําหนดจํานวนเบียประกันภัยไว้ ตําไซร้ ท่านให้ ลดจํานวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึง
ต้ องใช้ นนลงตามส่
ั
วน
แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสจู น์ได้ วา่ ในขณะทีทําสัญญานันอายุทีถูกต้ องแท้ จริ งอยูน่ อกจํากัดอัตราตามทางค้ าปกติ
ของเขาแล้ ว ท่านว่าสัญญานันเป็ นโมฆียะ

มาตรา 894 ผู้เอาประกันภัยชอบทีจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ ด้วยการงดไม่สง่ เบีย
ประกันภัยต่อไป ถ้ าและได้ สง่ เบียประกันภัยมาแล้ วอย่างน้ อยสามปี ไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบทีจะได้ รับเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรื อรับกรมธรรม์ใช้ เงินสําเร็จจากผู้รับประกันภัย
มาตรา 895 เมือใดจะต้ องใช้ จํานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึงคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจําต้ องใช้ เงิน
นันในเมือมรณภัยอันนันเกิดขึน เว้ นแต่
(1) บุคคลผู้นนได้
ั กระทําอัตวินิบาตด้ วยใจสมัครภายในปี หนึงนับแต่วนั ทําสัญญา หรื อ
(2) บุคคลผู้นนถู
ั กผู้รับประโยชน์ฆา่ ตายโดยเจตนา
ในกรณีที 2 นีท่านว่าผู้รับประกันภัยจําต้ องใช้ เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย หรื อให้ แก่ทายาทของผู้
นัน
มาตรา 896 ถ้ ามรณภัยเกิดขึนเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่าสินไหม
ทดแทนจากบุคคลภายนอกนันได้ ไม่ แต่สทิ ธิของฝ่ ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ คา่ สินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
นันหาสูญสินไปด้ วยไม่ แม้ ทงจํ
ั านวนเงินอันจะพึงใช้ ตามสัญญาประกันชีวติ นันจะหวนกลับมาได้ แก่ตนด้ วย
มาตรา 897 ถ้ าผู้เอาประกันภัยได้ เอาประกันภัยไว้ โดยกําหนดว่าเมือตนถึงซึงความมรณะให้ ใช้ เงินแก่ทายาท
ทังหลายของตนโดยมิได้ เจาะจงระบุชือผู้หนึงผู้ใดไว้ ไซร้ จํานวนเงินอันจะพึงใช้ นนั ท่านให้ ฟังเอาเป็ นสินทรัพย์สว่ นหนึงแห่ง
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึงเจ้ าหนีจะเอาใช้ หนีได้
ถ้ าได้ เอาประกันภัยไว้ โดยกําหนดว่าให้ ใช้ เงินแก่บคุ คลคนใดคนหนึงโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่าเฉพาะแต่จํานวนเงิน
เบียประกันภัยซึงผู้เอาประกันภัยได้ สง่ ไปแล้ วเท่านัน จักเป็ นสินทรัพย์สว่ นหนึงแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้ าหนี
จะเอาใช้ หนีได้
ลักษณะ 21
ตัDวเงิน
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 898 อันตัวT เงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนีมีสามประเภท ๆ หนึงคือ ตัวT แลกเงิน ประเภทหนึง
คือ ตัวT สัญญาใช้ เงิน
ประเภทหนึง คือ เช็ค
มาตรา 899 ข้ อความอันใดซึงมิได้ มีบญ
ั ญัติไว้ ในประมวลกฎหมายลักษณะนี ถ้ าเขียนลงในตัวT เงิน ท่านว่าข้ อความ
อันนันหาเป็ นผลอย่างหนึงอย่างใดแก่ตวัT เงินนันไม่
มาตรา 900 บุคคลผู้ลงลายมือชือของตนในตัวT เงินย่อมจะต้ องรับผิดตามเนือความในตัวT เงินนัน
ถ้ าลงเพียงแต่เครื องหมายอย่างหนึงอย่างใด เช่น แกงไดหรือลายพิมพ์นิวมืออ้ างเอาเป็ นลายมือชือในตัวT เงินนันไซร้
แม้ ถึงว่าจะมีพยานลงชือรับรองก็ตาม ท่านว่าหาให้ ผลเป็ นลงลายมือชือในตัวT เงินนันไม่
มาตรา 901 ถ้ าบุคคลคนใดลงลายมือชือของตนในตัวT เงิน และมิได้ เขียนแถลงว่ากระทําการแทนบุคคลอีกคนหนึง
ไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนันย่อมเป็ นผู้รับผิดตามความในตัวT เงินนัน

มาตรา 902 ถ้ าตัวT เงินลงลายมือชือของบุคคลหลายคน มีทงบุ
ั คคลซึงไม่อาจจะเป็ นคูส่ ญ
ั ญาแห่งตัวT เงินนันได้ เลย
หรื อเป็ นได้ แต่ไม่เต็มผลไซร้ ทา่ นว่าการนีย่อมไม่กระทบกระทังถึงความรับผิดของบุคคลอืน ๆ นอกนันซึงคงต้ องรับผิดตาม
ตัวT เงิน
มาตรา 903 ในการใช้ เงินตามตัวT เงิน ท่านมิให้ ให้ วนั ผ่อน
มาตรา 904 อันผู้ทรงนัน หมายความว่า บุคคลผู้มตี วัT เงินไว้ ในครอบครองโดยฐานเป็ นผู้รับเงินหรื อเป็ นผู้รับสลัก
หลัง ถ้ าและเป็ นตัวT เงินสังจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ ๆ ก็นบั ว่าเป็ นผู้ทรงเหมือนกัน
มาตรา 905 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 1008 บุคคลผู้ได้ ตวัT เงินไว้ ในครอบครอง ถ้ าแสดงให้ ปรากฏสิทธิ
ด้ วยการสลักหลังไม่ขาดสายแม้ ถงึ ว่าการสลักหลังรายทีสุดจะเป็ นสลักหลังลอยก็ตาม ท่านให้ ถือว่าเป็ นผู้ทรงโดยชอบด้ วย
กฎหมาย เมือใดรายการสลักหลังลอยมีสลักหลังรายอืนตามหลังไปอีก ท่านให้ ถือว่าบุคคลผู้ทีลงลายมือชือในการสลักหลัง
รายทีสุดนัน เป็ นผู้ได้ ไปซึงตัวT เงินด้ วยการสลักหลังลอย อนึงคําสลักหลังเมือขีดฆ่าเสียแล้ วท่านให้ ถือเสมือนว่ามิได้ มเี ลย
ถ้ าบุคคลผู้หนึงผู้ใดต้ องปราศจากตัวT เงินไปจากครอบครอง ท่านว่าผู้ทรงซึงแสดงให้ ปรากฏสิทธิของตนในตัวT ตาม
วิธีการดังกล่าวมาในวรรคก่อนนันหาจําต้ องสละตัวT เงินไม่ เว้ นแต่จะได้ มาโดยทุจริ ต หรื อได้ มาด้ วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรง
อนึงข้ อความในวรรคก่อนนี ให้ ใช้ บงั คับตลอดถึงผู้ทรงตัวT เงินสังจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือด้ วย
มาตรา 906 คําว่าคูส่ ญ
ั ญาคนก่อน ๆ นัน รวมทังผู้สงจ่
ั าย หรื อผู้ออกตัวT เงินและผู้สลักหลังคนก่อน ๆ ด้ วย
มาตรา 907 เมือใดไม่มีทในตั
ี วT เงินซึงจะสลักหลังได้ ตอ่ ไปไซร้ ทา่ นอนุญาตให้ เอากระดาษแผ่นหนึงผนึกต่อเข้ ากับ
ตัวT เงินเรี ยกว่าใบประจําต่อนับเป็ นส่วนหนึงแห่งตัวT เงินนัน
การสลักหลังในใบประจําต่อครังแรกต้ องเขียนคาบบนตัวT เงินเดิมบ้ างบนใบประจําต่อบ้ าง
หมวด 2
ตัDวแลกเงิน
ส่ วนที" 1
การออกและสลักหลังตัDวแลกเงิน
มาตรา 908 อันว่าตัวT แลกเงินนัน คือหนังสือตราสารซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่าผู้สงจ่
ั าย สังบุคคลอีกคนหนึง เรี ยกว่า
ผู้จ่าย ให้ ใช้ เงินจํานวนหนึงแก่บคุ คลคนหนึง หรื อให้ ใช้ ตามคําสังของบุคคลคนหนึง ซึงเรี ยกว่าผู้รับเงิน
มาตรา 909 อันตัวT แลกเงินนัน ต้ องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี คือ
(1) คําบอกชือว่าเป็ นตัวT แลกเงิน
(2) คําสังอันปราศจากเงือนไขให้ จ่ายเงินเป็ นจํานวนแน่นอน
(3) ชือ หรื อยีห้ อผู้จ่าย
(4) วันถึงกําหนดใช้ เงิน
(5) สถานทีใช้ เงิน
(6) ชือ หรื อยีห้ อผู้รับเงิน หรื อคําจดแจ้ งว่าให้ ใช้ เงินแก่ผ้ ถู ือ
(7) วันและสถานทีออกตัวT เงิน
(8) ลายมือชือผู้สงจ่
ั าย

มาตรา 910 ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร่องไปจากทีท่านระบุบงั คับไว้ ในมาตราก่อนนี ย่อมไม่สมบูรณ์เป็ นตัวT
แลกเงิน เว้ นแต่กรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี คือ
ตัวT แลกเงินซึงไม่ระบุเวลาใช้ เงิน ท่านให้ ถือว่าพึงใช้ เงินเมือได้ เห็น
ถ้ าสถานทีใช้ เงินมิได้ แถลงไว้ ในตัวT แลกเงิน ท่านให้ ถือเอาภูมิลาํ เนาของผู้จา่ ยเป็ นสถานทีใช้ เงิน
ถ้ าตัวT แลกเงินไม่แสดงให้ ปรากฏสถานทีออกตัวT ท่านให้ ถือว่าตัวT เงินนันได้ ออก ณ ภูมิลาํ เนาของผู้สงจ่
ั าย
ถ้ ามิได้ ลงวันออกตัวT ท่านว่าผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายคนหนึงคนใด ทําการโดยสุจริ ตจะจดวันตามทีถูกต้ อง
แท้ จริ งลงก็ได้
มาตรา 911 ผู้สงจ่
ั ายจะเขียนข้ อความกําหนดลงไว้ วา่ จํานวนเงินอันจะพึงใช้ นนให้
ั คิดดอกเบียด้ วยก็ได้ และในกรณี
เช่นนัน ถ้ ามิได้ กล่าวลงไว้ เป็ นอย่างอืน ท่านว่าดอกเบียย่อมคิดแต่วนั ทีลงในตัวT เงิน
มาตรา 912 อันตัวT แลกเงินนันจะออกสังให้ ใช้ เงินตามคําสังของผู้สงจ่
ั ายก็ได้
อนึงจะสังจ่ายเอาจากตัวผู้สงจ่
ั ายเอง หรื อสังจ่ายเพือบุคคลภายนอกก็ได้
มาตรา 913 อันวันถึงกําหนดของตัวT แลกเงินนัน ท่านว่าย่อมเป็ นอย่างใดอย่างหนึงดังกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ในวันใดวันหนึงทีกําหนดไว้ หรื อ
(2) เมือสินระยะเวลาอันกําหนดไว้ นบั แต่วนั ทีลงในตัวT นัน หรื อ
(3) เมือทวงถาม หรื อเมือได้ เห็น หรื อ
(4) เมือสินระยะเวลาอันกําหนดไว้ นบั แต่ได้ เห็น
มาตรา 914 บุคคลผู้สงจ่
ั ายหรื อสลักหลังตัวT แลกเงินย่อมเป็ นอันสัญญาว่า เมือตัวT นันได้ นํายืนโดยชอบแล้ วจะมี
ผู้รับรองและใช้ เงินตามเนือความแห่งตัวT ถ้ าและตัวT แลกเงินนันเขาไม่เชือถือโดยไม่ยอมรับรองก็ดี หรื อไม่ยอมจ่ายเงินก็ดี ผู้
สังจ่ายหรื อผู้สลักหลังก็จะใช้ เงินแก่ผ้ ทู รง หรื อแก่ผ้ สู ลักหลังคนหลังซึงต้ องถูกบังคับให้ ใช้ เงินตามตัวT นัน ถ้ าหากว่าได้ ทํา
ถูกต้ องตามวิธีการในข้ อไม่รับรองหรื อไม่จ่ายเงินนันแล้ ว
มาตรา 915 ผู้สงจ่
ั ายตัวT แลกเงินและผู้สลักหลังคนใด ๆ ก็ดี จะจดข้ อกําหนดซึงจะกล่าวต่อไปนีลงไว้ ชดั แจ้ งในตัวT
นันก็ได้ คือ
(1) ข้ อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความรับผิดของตนเองต่อผู้ทรงตัวT เงิน
(2) ข้ อกําหนดยอมลดละให้ แก่ผ้ ทู รงตัวT เงินซึงหน้ าทีทังหลายอันผู้ทรงจะพึงต้ องมีแก่ตนบางอย่างหรื อทังหมด
มาตรา 916 บุคคลทังหลายผู้ถกู ฟ้ องในมูลตัวT แลกเงินหาอาจจะต่อสู้ผ้ ทู รงด้ วยข้ อต่อสู้อนั อาศัยความเกียวพันกัน
เฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้สงจ่
ั ายหรื อกับผู้ทรงคนก่อน ๆ นันได้ ไม่ เว้ นแต่การโอนจะได้ มีขนด้
ึ วยคบคิดกันฉ้ อฉล
มาตรา 917 อันตัวT แลกเงินทุกฉบับ ถึงแม้ วา่ จะมิใช่สงจ่
ั ายให้ แก่บคุ คลเพือเขาสังก็ตาม ท่านว่าย่อมโอนให้ กนั ได้
ด้ วยสลักหลังและส่งมอบ
เมือผู้สงจ่
ั ายเขียนลงในด้ านหน้ าแห่งตัวT แลกเงินว่า "เปลียนมือไม่ได้ " ดังนีก็ดี หรื อเขียนคําอืนอันได้ ความเป็ นทํานอง
เช่นเดียวกันนันก็ดี ท่านว่าตัวT เงินนันย่อมจะโอนให้ กนั ได้ แต่โดยรูปการและด้ วยผลอย่างการโอนสามัญ
อนึงตัวT เงินจะสลักหลังให้ แก่ผ้ จู ่ายก็ได้ ไม่วา่ ผู้จ่ายจะได้ รับรองตัวT นันหรื อไม่ หรื อจะสลักหลังให้ แก่ผ้ สู งจ่
ั าย หรื อ
ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายอืนใดแห่งตัวT เงินนันก็ได้ ส่วนบุคคลทังหลายเหล่านีก็ยอ่ มจะสลักหลังตัวT เงินนันต่อไปอีกได้
มาตรา 918 ตัวT แลกเงินอันสังให้ ใช้ เงินแก่ผ้ ถู ือนัน ท่านว่าย่อมโอนไปเพียงด้ วยส่งมอบให้ กนั
มาตรา 919 คําสลักหลังนันต้ องเขียนลงในตัวT แลกเงินหรือใบประจําต่อ และต้ องลงลายมือชือผู้สลักหลัง

การสลักหลังย่อมสมบูรณ์แม้ ทงมิ
ั ได้ ระบุชือผู้รับประโยชน์ไว้ ด้วยหรื อแม้ ผ้ สู ลักหลังจะมิได้ กระทําอะไรยิงไปกว่าลง
ลายมือชือของตนทีด้ านหลังตัวT แลกเงินหรื อทีใบประจําต่อ ก็ยอ่ มฟั งเป็ นสมบูรณ์ดจุ กัน การสลักหลังเช่นนีท่านเรี ยกว่า
"สลักหลังลอย"
มาตรา 920 อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึงบรรดาสิทธิอนั เกิดแต่ตวัT แลกเงิน
ถ้ าสลักหลังลอย ผู้ทรงจะปฏิบตั ิดงั กล่าวต่อไปนีประการหนึงประการใดก็ได้ คือ
(1) กรอกความลงในทีว่างด้ วยเขียนชือของตนเอง หรื อชือบุคคลอืนผู้ใดผู้หนึง
(2) สลักหลังตัวT เงินต่อไปอีกเป็ นสลักหลังลอย หรื อสลักหลังให้ แก่บคุ คลอืนผู้ใดผู้หนึง
(3) โอนตัวT เงินนันให้ ไปแก่บคุ คลภายนอกโดยไม่กรอกความลงในทีว่าง และไม่สลักหลังอย่างหนึงอย่างใด
มาตรา 921 การสลักหลังตัวT แลกเงินซึงสังให้ ใช้ เงินแก่ผ้ ถู ือนันย่อมเป็ นเพียงประกัน (อาวัล) สําหรับผู้สงจ่
ั าย
มาตรา 922 การสลักหลังนันต้ องให้ เป็ นข้ อความอันปราศจากเงือนไข ถ้ าและวางเงือนไขบังคับลงไว้ อย่างใด ท่าน
ให้ ถือเสมือนว่าข้ อเงือนไขนันมิได้ เขียนลงไว้ เลย
อนึงการสลักหลังโอนแต่บางส่วน ท่านว่าเป็ นโมฆะ
มาตรา 923 ผู้สลักหลังคนใดระบุข้อความห้ ามสลักหลังสืบไปลงไว้ แล้ ว ผู้สลักหลังคนนันย่อมไม่ต้องรับผิดต่อ
บุคคลอันเขาสลักหลังตัวT แลกเงินนันให้ ไปในภายหลัง
มาตรา 924 ถ้ าตัวT แลกเงินสลักหลังต่อเมือสินเวลาเพือคัดค้ านการไม่รับรองหรื อการไม่ใช้ เงินนันแล้ วไซร้ ท่านว่า
ผู้รับสลักหลังย่อมได้ ไปซึงสิทธิแห่งการรับรองตามแต่มตี อ่ ผู้จา่ ย กับสิทธิไล่เบียเอาแก่บรรดาผู้ซงสลั
ึ กหลังตัวT เงินนัน
ภายหลังทีสินเวลาเช่นนัน
แต่ถ้าตัวT เงินนันได้ มีคดั ค้ านการไม่รับรองหรื อการไม่ใช้ เงินมาแต่ก่อนสลักหลังแล้ วไซร้ ท่านว่าผู้รับสลักหลังย่อมได้
ไปแต่เพียงสิทธิของผู้ซงสลั
ึ กหลังให้ แก่ตนอันมีตอ่ ผู้รับรอง ต่อผู้สงจ่
ั าย และต่อบรรดาผู้ทีสลักหลังตัวT เงินนันมาก่อนย้ อนขึน
ไปจนถึงเวลาคัดค้ านเท่านัน
มาตรา 925 เมือใดความทีสลักหลังมีข้อกําหนดว่า "ราคาอยูท่ ีเรี ยกเก็บ" ก็ดี "เพือเรี ยกเก็บ" ก็ดี "ในฐานจัดการแทน"
ก็ดี หรื อความสํานวนอืนใดอันเป็ นปริ ยายว่าตัวแทนไซร้ ท่านว่าผู้ทรงตัวT แลกเงินจะใช้ สทิ ธิทงปวงอั
ั
นเกิดแต่ตวัT นันก็ยอ่ มได้
ทังสิน แต่วา่ จะสลักหลังได้ เพียงในฐานเป็ นตัวแทน
ในกรณีเช่นนี คูส่ ญ
ั ญาทังหลายซึงต้ องรับผิดอาจจะต่อสู้ผ้ ทู รงได้ แต่เพียงด้ วยข้ อต่อสู้อนั จะพึงใช้ ได้ ตอ่ ผู้สลักหลัง
เท่านัน
มาตรา 926 เมือใดความทีสลักหลังมีข้อกําหนดว่า "ราคาเป็ นประกัน" ก็ดี "ราคาเป็ นจํานํา" ก็ดี หรื อข้ อกําหนด
อย่างอืนใดอันเป็ นปริ ยายว่าจํานําไซร้ ท่านว่าผู้ทรงตัวT แลกเงินจะใช้ สทิ ธิทงปวงอั
ั
นเกิดแต่ตวัT นัน ก็ยอ่ มได้ ทงสิ
ั น แต่ถ้าผู้
ทรงสลักหลังตัวT นัน ท่านว่าการสลักหลังย่อมใช้ ได้ เพียงในฐานเป็ นคําสลักหลังของตัวแทน
คูส่ ญ
ั ญาทังหลายซึงต้ องรับผิดหาอาจจะต่อสู้ผ้ ทู รงด้ วยข้ อต่อสู้อนั อาศัยความเกียวพันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้
สลักหลังนันได้ ไม่ เว้ นแต่การสลักหลังจะได้ มขี นด้
ึ วยคบคิดกันฉ้ อฉล
ส่ วนที" 2
การรับรอง
มาตรา 927 อันตัวT แลกเงินนันจะนําไปยืนแก่ผ้ จู า่ ย ณ ทีอยูข่ องผู้จา่ ย เพือให้ รับรองเมือไร ๆ ก็ได้ จนกว่าจะถึงเวลา
กําหนดใช้ เงินและผู้ทรงจะเป็ นผู้ยืนหรื อเพียงแต่ผ้ ทู ีได้ ตวัT นันไว้ ในครอบครองจะเป็ นผู้นําไปยืนก็ได้

ในตัวT แลกเงินนัน ผู้สงจ่
ั ายจะลงข้ อกําหนดไว้ วา่ ให้ นํายืนเพือรับรองโดยกําหนดเวลาจํากัดไว้ ให้ ยืน หรื อไม่
กําหนดเวลาก็ได้
ผู้สงจ่
ั ายจะห้ ามการนําตัวT แลกเงินยืนเพือรับรองก็ได้ เว้ นแต่ในกรณีทเป็
ี นตัวT เงินอันได้ ออกสังให้ ใช้ เงินเฉพาะ ณ
สถานทีอืนใดอันมิใช่ภมู ิลาํ เนาของผู้จ่าย หรื อได้ ออกสังให้ ใช้ เงินในเวลาใดเวลาหนึงนับแต่ได้ เห็น
อนึงผู้สงจ่
ั ายจะลงข้ อกําหนดไว้ วา่ ยังมิให้ นาํ ตัวT ยืนเพือให้ รับรองก่อนถึงกําหนดวันใดวันหนึงก็ได้
ผู้สลักหลังทุกคนจะลงข้ อกําหนดไว้ วา่ ให้ นําตัวT เงินยืนเพือรับรองโดยกําหนดเวลาจํากัดไว้ ให้ ยืน หรื อไม่กําหนดเวลา
ก็ได้ เว้ นแต่ผ้ สู งจ่
ั ายจะได้ ห้ามการรับรอง
มาตรา 928 ผู้ทรงตัวT แลกเงินอันสังให้ ใช้ เงินเมือสินระยะเวลากําหนดอย่างใดอย่างหนึงนับแต่ได้ เห็นนัน ต้ องนําตัวT
เงินยืนเพือให้ รับรองภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีลงในตัวT เงิน หรื อภายในเวลาช้ าเร็ วกว่านันตามแต่ผ้ สู งจ่
ั ายจะได้ ระบุไว้
มาตรา 929 ภายในบังคับบทบัญญัติมาตรา 927 ผู้ทรงตัวT แลกเงินมีสทิ ธิทีจะยืนตัวT เงินแก่ผ้ จู ่ายได้ ในทันใดเพือให้
รับรอง ถ้ าและเขาไม่รับรองภายในเวลายีสิบสีชัวโมงไซร้ ผู้ทรงก็มสี ทิ ธิทีจะคัดค้ าน
มาตรา 930 ในการยืนตัวT แลกเงินเพือให้ เขารับรองนัน ผู้ทรงไม่จําต้ องปล่อยตัวT นันให้ ไว้ ในมือผู้จ่าย
อนึงผู้จ่ายจะเรี ยกให้ ยืนตัวT แลกเงินอีกเป็ นครังทีสองในวันรุ่งขึนแต่วนั ทียืนครังแรกนันก็ได้ ท่านห้ ามมิให้ คกู่ รณีทีมี
ส่วนได้ เสียยกเอาการทีมิได้ อนุวรรตน์ตามคําเรี ยกอันนีขึนเป็ นข้ อต่อสู้ เว้ นแต่การเรี ยกนันได้ ระบุไว้ ในคําคัดค้ าน
มาตรา 931 การรับรองนันพึงกระทําด้ วยเขียนลงไว้ ในด้ านหน้ าแห่งตัวT แลกเงินเป็ นถ้ อยคําสํานวนว่า "รับรองแล้ ว"
หรื อความอย่างอืนทํานองเช่นเดียวกันนัน และลงลายมือชือของผู้จ่าย อนึงแต่เพียงลายมือชือของผู้จ่ายลงไว้ ในด้ านหน้ า
แห่งตัวT แลกเงินท่านก็จดั ว่าเป็ นคํารับรองแล้ ว
มาตรา 932 ตัวT แลกเงินฉบับใดเขียนสังให้ ใช้ เงินในกําหนดระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึงนับแต่วนั ทีลงในตัวT เงินนัน
แต่หากมิได้ ลงวันไว้ ก็ดี หรื อตัวT เงินฉบับใดสังให้ ใช้ เงินในกําหนดระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึงนับแต่ได้ เห็น แต่หากคํา
รับรองตัวT นันมิได้ ลงวันไว้ ก็ดี ตัวT แลกเงินเช่นว่ามานี ท่านว่าผู้ทรงจะจดวันออกตัวT หรื อวันรับรองลงตามทีแท้ จริงก็ได้ แล้ วพึง
ให้ ใช้ เงินตามนัน
อนึงท่านบัญญัติไว้ วา่ ในกรณีทีผู้ทรงทําการโดยสุจริ ตแต่ลงวันคลาดเคลือนไปด้ วยสําคัญผิด และในกรณีลงวันผิด
ทุกสถาน หากว่าในภายหลังตัวT เงินนันตกไปยังมือผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว ตัวT เงินจะเสียไปเพราะเหตุนนก็
ั หาไม่
ท่านให้ คงเป็ นตัวT เงินทีใช้ ได้ และพึงใช้ เงินกันเสมือนดังว่าวันทีได้ จดลงนันเป็ นวันทีถูกต้ องแท้ จริง
มาตรา 933 ถ้ าการรับรองมิได้ ลงวัน ท่านให้ ถือเอาวันสุดท้ ายแห่งระยะเวลาอันกําหนดไว้ เพือรับรองนันเป็ นวัน
รับรอง
มาตรา 934 ถ้ าผู้จ่ายเขียนคํารับรองลงในตัวT แลกเงินแล้ ว แต่หากกลับขีดฆ่าเสียก่อนตัวT เงินนันหลุดพ้ นไปจากมือ
ตนไซร้ ท่านให้ ถือเป็ นอันว่าได้ บอกปั ดไม่รับรอง แต่ถ้าผู้จา่ ยได้ แจ้ งความเป็ นหนังสือไปยังผู้ทรงหรื อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายอืนซึงได้
ลงนามในตัวT เงินว่าตนรับรองตัวT เงินนันก่อนแล้ ว จึงมาขีดฆ่าคํารับรองต่อภายหลังไซร้ ท่านว่าผู้จ่ายก็คงต้ องผูกพันอยูต่ าม
เนือความทีตนได้ เขียนรับรองนันเอง
มาตรา 935 อันการรับรองนันย่อมมีได้ สองสถาน คือรับรองตลอดไป หรื อรับรองเบียงบ่าย
การรับรองตลอดไป คือยอมตกลงโดยไม่แก้ แย้ งคําสังของผู้สงจ่
ั ายแต่อย่างหนึงอย่างใดเลย
ส่วนการรับรองเบียงบ่ายนัน กล่าวเป็ นเนือความทําผลแห่งตัวT เงินให้ แผกไปจากทีเขียนสังไว้
กล่าวโดยเฉพาะก็คือว่า ถ้ าคํารับรองมีเงือนไขก็ดี หรื อรับรองแต่เพียงบางส่วนก็ดี ท่านว่าเป็ นรับรองเบียงบ่าย

มาตรา 936 คํารับรองเบียงบ่ายนัน ผู้ทรงตัวT แลกเงินจะบอกปั ดเสียก็ได้ และถ้ าไม่ได้ คํารับรองอันไม่เบียงบ่าย จะ
ถือเอาตัวT เงินนันเป็ นอันขาดความเชือถือรับรองก็ได้
ถ้ าผู้ทรงรับเอาคํารับรองเบียงบ่าย และผู้สงจ่
ั ายหรื อผู้สลักหลังมิได้ ให้ อาํ นาจแก่ผ้ ทู รงโดยแสดงออกชัดหรื อโดย
ปริ ยายให้ รับเอาคํารับรองเบียงบ่ายเช่นนันก็ดี หรื อไม่ยินยอมด้ วยในภายหลังก็ดี ท่านว่าผู้สงจ่
ั ายหรื อผู้สลักหลังนัน ๆ ย่อม
หลุดพ้ นจากความรับผิดตามตัวT เงินนัน แต่บทบัญญัติทงนี
ั ท่านมิให้ ใช้ ไปถึงการรับรองแต่บางส่วนซึงได้ บอกกล่าวก่อนแล้ ว
โดยชอบ
ถ้ าผู้สงจ่
ั ายหรื อผู้สลักหลังตัวT เงินรับคําบอกกล่าวการรับรองเบียงบ่ายแล้ วไม่โต้ แย้ งไปยังผู้ทรงภายในเวลาอัน
สมควร ท่านให้ ถือว่าผู้สงจ่
ั ายหรือผู้สลักหลังนันเป็ นอันได้ ยินยอมด้ วยกับการนันแล้ ว
มาตรา 937 ผู้จ่ายได้ ทําการรับรองตัวT แลกเงินแล้ วย่อมต้ องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจํานวนทีรับรองตามเนือความ
แห่งคํารับรองของตน
ส่ วนที" 3
อาวัล
มาตรา 938 ตัวT แลกเงินจะมีผ้ คู ําประกันรับประกันการใช้ เงินทังจํานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ ซึงท่านเรี ยกว่า "อาวัล"
อันอาวัลนันบุคคลภายนอกคนใดคนหนึงจะเป็ นผู้รับ หรื อแม้ คสู่ ญ
ั ญาแห่งตัวT เงินนันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะเป็ นผู้รับก็ได้
มาตรา 939 อันการรับอาวัลย่อมทําให้ กนั ด้ วยเขียนลงในตัวT เงินนันเอง หรื อทีใบประจําต่อ
ในการนีพึงใช้ ถ้อยคําสํานวนว่า "ใช้ ได้ เป็ นอาวัล" หรื อสํานวนอืนใดทํานองเดียวกันนัน และลงลายมือชือผู้รับอาวัล
อนึงเพียงแต่ลงลายมือชือของผู้รับอาวัลในด้ านหน้ าแห่งตัวT เงินท่านก็จดั ว่าเป็ นคํารับอาวัลแล้ ว เว้ นแต่ในกรณีทเป็
ี น
ลายมือชือของผู้จา่ ยหรื อผู้สงจ่
ั าย
ในคํารับอาวัลต้ องระบุวา่ รับประกันผู้ใด หากมิได้ ระบุ ท่านให้ ถือว่ารับประกันผู้สงจ่
ั าย
มาตรา 940 ผู้รับอาวัลย่อมต้ องผูกพันเป็ นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึงตนประกัน
แม้ ถึงว่าความรับผิดใช้ เงินอันผู้รับอาวัลได้ ประกันอยูน่ นจะตกเป็
ั
นใช้ ไม่ได้ ด้วยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบ
ระเบียบ ท่านว่าข้ อทีสัญญารับอาวัลนันก็ยงั คงสมบูรณ์
เมือผู้รับอาวัลได้ ใช้ เงินไปตามตัวT แลกเงินแล้ ว ย่อมได้ สทิ ธิในอันจะไล่เบียเอาแก่บคุ คลซึงตนได้ ประกันไว้ กับทัง
บุคคลทังหลายผู้รับผิดแทนตัวผู้นนั
ส่ วนที" 4
การใช้ เงิน
มาตรา 941 อันตัวT แลกเงินนัน ย่อมจะพึงใช้ เงินในวันถึงกําหนดและถึงกําหนดวันใดผู้ทรงต้ องนําตัวT เงินไปยืน
เพือให้ ใช้ เงินในวันนัน
มาตรา 942 อันจะบังคับให้ ผ้ ทู รงตัวT แลกเงินรับเงินใช้ ก่อนตัวT เงินถึงกําหนดนัน ท่านว่าหาอาจจะทําได้ ไม่
อนึงผู้จ่ายคนใดใช้ เงินไปแต่ก่อนเวลาตัวT เงินถึงกําหนด ท่านว่าย่อมทําเช่นนันด้ วยเสียงเคราะห์ของตนเอง
มาตรา 943 อันการถึงกําหนดแห่งตัวT แลกเงินซึงสังให้ ใช้ เงินเมือสินระยะเวลาอันใดอันหนึงนับแต่วนั ได้ เห็นนัน ท่าน
ให้ กําหนดนับแต่วนั รับรองหรื อวันคัดค้ าน

ถ้ าไม่มีคาํ คัดค้ าน และคํารับรองมิได้ ลงวัน ท่านให้ ถือว่าผู้รับรองได้ ให้ คาํ รับรองนันในวันท้ ายแห่งกําหนดเวลาซึง
จํากัดไว้ ตามกฎหมาย หรื อตามสัญญาเพือการยืนตัวT นัน
มาตรา 944 อันตัวT แลกเงินซึงให้ ใช้ เงินเมือได้ เห็นนัน ท่านว่าย่อมจะพึงใช้ เงินในวันเมือยืนตัวT ทังนีต้ องยืนให้ ใช้ เงิน
ภายในกําหนดเวลาซึงบังคับไว้ เพือการยืนให้ รับรองตัวT เงินชนิดให้ ใช้ เงินในเวลาใดเวลาหนึงภายหลังได้ เห็นนัน
มาตรา 945 การใช้ เงินจะเรี ยกเอาได้ ตอ่ เมือได้ เวนตัวT แลกเงินให้ ผ้ ใู ช้ เงินจะให้ ผ้ ทู รงลงลายมือชือรับรองในตัวT เงินนัน
ก็ได้
มาตรา 946 อันตัวT แลกเงินนัน ถ้ าเขาจะใช้ เงินให้ แต่เพียงบางส่วน ท่านว่าผู้ทรงจะบอกปั ดเสียไม่ยอมรับเอาก็ได้
ถ้ าและรับเอาเงินทีเขาใช้ แต่เพียงบางส่วน ผู้ทรงต้ องบันทึกข้ อความนันลงไว้ ในตัวT เงิน และส่งมอบใบรับให้ แก่ผ้ ใู ช้
เงิน
มาตรา 947 ถ้ าตัวT แลกเงินมิได้ ยืนเพือให้ ใช้ เงินในวันถึงกําหนดไซร้ ท่านว่าผู้รับรองจะเปลืองตนให้ พ้นจากความรับ
ผิดโดยวางจํานวนเงินทีค้ างชําระตามตัวT นันไว้ ก็ได้
มาตรา 948 ถ้ าผู้ทรงตัวT แลกเงินยอมผ่อนเวลาให้ แก่ผ้ จู ่ายไซร้ ทา่ นว่าผู้ทรงสินสิทธิทีจะไล่เบียเอาแก่ผ้ เู ป็ นคูส่ ญ
ั ญา
คนก่อน ๆ ซึงมิได้ ตกลงในการผ่อนเวลานัน
มาตรา 949 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 1009 บุคคลผู้ใช้ เงินในเวลาถึงกําหนดย่อมเป็ นอันหลุดพ้ นจาก
ความรับผิด เว้ นแต่ตนจะได้ ทําการฉ้ อฉลหรื อมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง อนึงบุคคลซึงกล่าวนีจําต้ องพิสจู น์ให้
เห็นจริ งว่าได้ มีการสลักหลังติดต่อกันเรี ยบร้ อยไม่ขาดสาย แต่ไม่จําต้ องพิสจู น์ลายมือชือของเหล่าผู้สลักหลัง
ส่ วนที" 5
การสอดเข้ าแก้ หน้ า
มาตรา 950 ผู้สงจ่
ั ายหรื อผู้สลักหลังจะระบุบคุ คลผู้หนึงผู้ใดไว้ ก็ได้ วา่ เป็ นผู้จะรับรอง หรื อใช้ เงินยามประสงค์ ณ
สถานทีใช้ เงิน
ภายในเงือนไขบังคับดังจะกล่าวต่อไปข้ างหน้ า บุคคลผู้หนึงผู้ใดจะรับรองหรื อใช้ เงินตามตัวT แลกเงินในฐานเป็ นผู้
สอดเข้ าแก้ หน้ าบุคคลใดผู้ลงลายมือชือในตัวT นันก็ได้
ผู้สอดเข้ าแก้ หน้ านันจะเป็ นบุคคลภายนอกก็ได้ แม้ จะเป็ นผู้จ่ายหรื อบุคคลซึงต้ องรับผิดโดยตัวT เงินนันอยูแ่ ล้ วก็ได้
ห้ ามแต่ผ้ รู ับรองเท่านัน
ผู้สอดเข้ าแก้ หน้ าจําต้ องให้ คําบอกกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า เพือให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงตนเข้ าแก้ หน้ านันทราบการทีตนเข้ าแก้
หน้ า
(1) การรับรองเพือแก้ หน้ า
มาตรา 951 การรับรองด้ วยสอดเข้ าแก้ หน้ า ย่อมมีได้ ในบรรดากรณีซงผู
ึ ้ ทรงมีสทิ ธิไล่เบียได้ ก่อนถึงกําหนดตามตัวT
เงินอันเป็ นตัวT สามารถจะรับรองได้
การรับรองด้ วยสอดเข้ าแก้ หน้ านัน ผู้ทรงจะบอกปั ดเสียก็ได้ แม้ ถึงว่าบุคคลผู้ซงบ่
ึ งไว้ วา่ จะเป็ นผู้รับรอง หรื อใช้ เงิน
ยามประสงค์นนจะเป็
ั
นผู้เสนอเข้ ารับรองก็บอกปั ดได้
ถ้ าผู้ทรงยอมให้ เข้ ารับรองแล้ ว ผู้ทรงย่อมเสียสิทธิไล่เบียก่อนถึงกําหนดเอาแก่คสู่ ญ
ั ญาทังหลายซึงต้ องรับผิดต่อตน

มาตรา 952 อันการรับรองด้ วยสอดเข้ าแก้ หน้ านัน ย่อมทําด้ วยเขียนระบุความลงบนตัวT แลกเงิน และลงลายมือชือ
ของผู้สอดเข้ าแก้ หน้ าเป็ นสําคัญ อนึงต้ องระบุลงไว้ วา่ การรับรองนันทําให้ เพือผู้ใด ถ้ ามิได้ ระบุไว้ เช่นนันท่านให้ ถือว่าทําให้
เพือผู้สงจ่
ั าย
มาตรา 953 ผู้รับรองด้ วยสอดเข้ าแก้ หน้ าย่อมต้ องรับผิดต่อผู้ทรงตัวT เงินนัน และรับผิดต่อผู้สลักหลังทังหลาย
ภายหลังคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงตนเข้ าแก้ หน้ าอย่างเดียวกันกับทีคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันต้ องรับผิดอยูเ่ อง
(2) การใช้ เงินเพือแก้ หน้ า
มาตรา 954 อันการใช้ เงินเพือแก้ หน้ าย่อมมีได้ ในบรรดากรณีซงผู
ึ ้ ทรงมีสทิ ธิไล่เบียเมือตัวT เงินถึงกําหนดหรื อก่อนถึง
กําหนด
การใช้ เงินนัน ท่านว่าอย่างช้ าทีสุดต้ องทําในวันรุ่งขึนแต่วนั ท้ ายแห่งกําหนดเวลาซึงจํากัดอนุญาตไว้ ให้ ทําคําคัดค้ าน
การไม่ใช้ เงิน
มาตรา 955 ถ้ าตัวT แลกเงินได้ รับรองเพือแก้ หน้ าแล้ วก็ดี หรื อได้ มีตวั บุคคลระบุวา่ เป็ นผู้จะใช้ เงินยามประสงค์แล้ วก็ดี
ผู้ทรงต้ องยืนตัวT เงินนันต่อบุคคลนัน ๆ ณ สถานทีใช้ เงิน และถ้ าจําเป็ นก็ต้องจัดการทําคําคัดค้ านการไม่ใช้ เงินอย่างช้ าทีสุด
ในวันรุ่งขึนแต่วนั ท้ ายแห่งกําหนดเวลาอันจํากัดไว้ เพือทําคําคัดค้ าน
ถ้ าไม่คดั ค้ านภายในกําหนดเวลานัน ท่านว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ ระบุตวั ผู้ใช้ เงินยามประสงค์ หรื อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงได้ มี
ผู้รับรองตัวT เงินให้ แล้ วนันกับทังบรรดาผู้สลักหลังในภายหลังย่อมเป็ นอันหลุดพ้ นจากความรับผิด
มาตรา 956 การใช้ เงินเพือแก้ หน้ านัน ใช้ เพือคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดต้ องใช้ จงเต็มจํานวนอันคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันจะต้ องใช้
เว้ นแต่คา่ ชักส่วนลดดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 968 (4)
ผู้ทรงคนใดบอกปั ดไม่ยอมรับเงินอันเขาใช้ ให้ ท่านว่าผู้ทรงคนนันย่อมเสียสิทธิในอันจะไล่เบียเอาแก่บคุ คลทังหลาย
เหล่านัน ซึงพอทีจะได้ หลุดพ้ นจากความรับผิดเพราะการใช้ เงินนัน
มาตรา 957 การใช้ เงินเพือแก้ หน้ าต้ องทําให้ เป็ นหลักฐานด้ วยใบรับเขียนลงในตัวT แลกเงิน ระบุความว่าได้ ใช้ เงิน
เพือบุคคลผู้ใด ถ้ ามิได้ ระบุตวั ไว้ ดงั นัน ท่านให้ ถือว่าการใช้ เงินนันได้ ทําไปเพือผู้สงจ่
ั าย
ตัวT แลกเงินกับทังคําคัดค้ านหากว่าได้ ทําคัดค้ าน ต้ องส่งให้ แก่บคุ คลผู้ใช้ เงินเพือแก้ หน้ า
มาตรา 958 บุคคลผู้ใช้ เงินเพือแก้ หน้ าย่อมรับช่วงสิทธิทงปวงของผู
ั
้ ทรงอันมีตอ่ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงตนได้ ใช้ เงินแทนไป
และต่อคูส่ ญ
ั ญาทังหลายผู้ต้องรับผิดต่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน แต่หาอาจจะสลักหลังตัวT แลกเงินนันอีกต่อไปได้ ไม่
อนึงบรรดาผู้ซงสลั
ึ กหลังภายหลังคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงเขาได้ ใช้ เงินแทนไปนันย่อมหลุดพ้ นจากความรับผิด
ในกรณีแข่งกันเข้ าใช้ เงินเพือแก้ หน้ า ท่านว่าการใช้ เงินรายใดจะให้ ผลปลดหนีมากรายทีสุด พึงนิยมเอารายนันเป็ นดี
ยิง
ถ้ าไม่ดําเนินตามวิธีดงั กล่าวนี ท่านว่าผู้ใช้ เงินทังทีรู้เช่นนันย่อมเสียสิทธิในอันทีจะไล่เบียเอาแก่บคุ คลทังหลาย ซึง
พอทีจะได้ หลุดพ้ นจากความรับผิด
ส่ วนที" 6
สิทธิไล่ เบีย เพราะเขาไม่ รับรองหรือไม่ ใช้ เงิน
มาตรา 959 ผู้ทรงตัวT แลกเงินจะใช้ สทิ ธิไล่เบียเอาแก่บรรดาผู้สลักหลัง ผู้สงจ่
ั าย และบุคคลอืน ๆ ซึงต้ องรับผิดตาม
ตัวT เงินนันก็ได้ คือ
ก) ไล่เบียได้ เมือตัวT เงินถึงกําหนดในกรณีไม่ใช้ เงิน

ข) ไล่เบียได้ แม้ ทงตั
ั วT เงินยังไม่ถึงกําหนดในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ถ้ าเขาบอกปั ดไม่รับรองตัวT เงิน
(2) ถ้ าผู้จา่ ยหากจะได้ รับรองหรื อไม่ก็ตาม ตกเป็ นคนล้ มละลายหรื อได้ งดเว้ นการใช้ หนี แม้ การงดเว้ นใช้ หนีนันจะ
มิได้ มีคาํ พิพากษาเป็ นหลักฐานก็ตาม หรื อถ้ าผู้จ่ายถูกยึดทรัพย์และการยึดทรัพย์นนไร้
ั ผล
(3) ถ้ าผู้สงจ่
ั ายตัวT เงินชนิดไม่จําเป็ นต้ องให้ ผ้ ใู ดรับรองนัน ตกเป็ นคนล้ มละลาย
มาตรา 960 การทีตัวT แลกเงินขาดรับรองหรื อขาดใช้ เงินนัน ต้ องทําให้ เป็ นหลักฐานตามแบบระเบียบด้ วยเอกสาร
ฉบับหนึง เรี ยกว่าคําคัดค้ าน
คําคัดค้ านการไม่ใช้ เงินต้ องทําในวันซึงจะพึงใช้ เงินตามตัวT นัน หรื อวันใดวันหนึงภายในสามวันต่อแต่นนไป
ั
คําคัดค้ านการไม่รับรองต้ องทําภายในจํากัดเวลาซึงกําหนดไว้ เพือการยืนตัวT เงินให้ เขารับรอง หรื อภายในสามวัน
ต่อแต่นนไป
ั
เมือมีคาํ คัดค้ านการไม่รับรองขึนแล้ ว ก็เป็ นอันไม่ต้องยืนเพือให้ ใช้ เงิน และไม่ต้องทําคําคัดค้ านการไม่ใช้ เงิน
ในกรณีทงหลายซึ
ั
งกล่าวไว้ ในมาตรา 959 ข) (2) นัน ท่านว่าผู้ทรงยังหาอาจจะใช้ สทิ ธิไล่เบียได้ ไม่ จนกว่าจะได้ ยืน
ตัวT เงินให้ ผ้ จู า่ ยใช้ เงินและได้ ทาํ คําคัดค้ านขึนแล้ ว
ในกรณีทงหลายดั
ั
งกล่าวไว้ ในมาตรา 959 ข) (3) นัน ท่านว่าถ้ าเอาคําพิพากษาซึงสังให้ ผ้ สู งจ่
ั ายเป็ นคนล้ มละลาย
ออกแสดง ก็เป็ นการเพียงพอทีจะทําให้ ผ้ ทู รงสามารถใช้ สทิ ธิไล่เบียได้
มาตรา 961 คําคันค้ านนันให้ นายอําเภอ หรื อผู้ทําการแทนนายอําเภอ หรื อทนายความผู้ได้ รับอนุญาตเพือการนี
เป็ นผู้ทํา
เสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรมมีอํานาจออกกฎข้ อบังคับเพือปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมาย
นีอันว่าด้ วยการออกใบอนุญาตและการทําคําคัดค้ าน รวมทังกําหนดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมอันเกียวกับการนัน
มาตรา 962 ในคําคัดค้ านนันนอกจากชือ ตําแหน่ง และลายมือชือของผู้ทาํ ต้ องมีสาํ เนาตัวT เงินกับรายการสลักหลัง
ทังหมดตรงถ้ อยตรงคํากับระบุความดังจะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) ชือ หรื อยีห้ อของบุคคลผู้คดั ค้ านและผู้ถกู คัดค้ าน
(2) มูล หรื อเหตุทีต้ องทําคําคัดค้ านตัวT เงิน การทวงถามและคําตอบถ้ ามี หรื อข้ อทีว่าหาตัวผู้จา่ ยหรื อผู้รับรองไม่พบ
(3) ถ้ ามีการรับรอง หรื อใช้ เงินเพือแก้ หน้ า ให้ แถลงลักษณะแห่งการเข้ าแก้ หน้ าทังชือหรื อยีห้ อของผู้รับรองหรื อผู้ใช้
เงินเพือแก้ หน้ าและชือบุคคลซึงเขาเข้ าแก้ หน้ านันด้ วย
(4) สถานทีและวันทําคําคัดค้ าน
ให้ ผ้ ทู ําคําคัดค้ านส่งมอบคําคัดค้ านแก่ผ้ รู ้ องขอให้ ทํา และให้ ผ้ ทู ําคําคัดค้ านรี บส่งคําบอกกล่าวการคัดค้ านนันไปยัง
ผู้ถกู คัดค้ าน ถ้ าทราบภูมิลาํ เนาก็ให้ สง่ โดยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ หรื อส่งมอบไว้ ณ ภูมิลาํ เนาของผู้นนก็
ั ได้ ถ้ าไม่
ทราบภูมิลาํ เนาก็ให้ ปิดสําเนาคําคัดค้ านไว้ ยงั ทีซึงเห็นได้ งา่ ย ณ ทีว่าการอําเภอประจําท้ องทีอันผู้ถกู คัดค้ านมีถินทีอยูค่ รัง
หลังทีสุด
มาตรา 963 ผู้ทรงต้ องให้ คําบอกกล่าวการทีเขาไม่รับรองตัวT แลกเงินหรื อไม่ใช้ เงินนันไปยังผู้สลักหลังถัดตนขึนไป
กับทังผู้สงจ่
ั ายด้ วยภายในเวลาสีวันต่อจากวันคัดค้ าน หรื อต่อจากวันยืนตัวT ในกรณีทมีี ข้อกําหนดว่า "ไม่จําต้ องมีคาํ
คัดค้ าน"

ผู้สลักหลังทุก ๆ คนต้ องให้ คําบอกกล่าวไปยังผู้สลักหลังถัดตนขึนไปภายในสองวัน ให้ ทราบคําบอกกล่าวอันตน
ได้ รับ จดแจ้ งให้ ทราบชือและสํานักของผู้ทีได้ ให้ คาํ บอกกล่าวมาก่อน ๆ นันด้ วย ทําเช่นนีติดต่อกันไปโดยลําดับจนกระทัง
ถึงผู้สงจ่
ั าย อนึงจํากัดเวลาซึงกล่าวมานัน ท่านนับแต่เมือคนหนึง ๆ ได้ รับคําบอกกล่าวแต่คนก่อน
ถ้ าผู้สลักหลังคนหนึงคนใดมิได้ ระบุสาํ นักของตนไว้ ก็ดี หรือได้ ระบุแต่อา่ นไม่ได้ ความก็ดี ท่านว่าสุดแต่คาํ บอกกล่าว
ได้ สง่ ไปยังผู้สลักหลังคนก่อนก็เป็ นอันพอแล้ ว
บุคคลผู้จะต้ องให้ คาํ บอกกล่าว จะทําคําบอกกล่าวเป็ นรูปอย่างใดก็ได้ ทงสิ
ั น แม้ เพียงแต่ด้วยส่งตัวT แลกเงินคืนก็
ใช้ ได้ อนึงต้ องพิสจู น์ได้ วา่ ได้ สง่ คําบอกกล่าวภายในเวลากําหนด
ถ้ าส่งคําบอกกล่าวเป็ นหนังสือจดทะเบียนไปรษณีย์ หากว่าหนังสือนันได้ สง่ ไปรษณีย์ภายในเวลากําหนดดังกล่าว
มานันไซร้ ท่านให้ ถือว่าคําบอกกล่าวเป็ นอันได้ สง่ ภายในจํากัดเวลาบังคับแล้ ว
บุคคลซึงมิได้ ให้ คาํ บอกกล่าวภายในจํากัดเวลาดังได้ วา่ มานันหาเสียสิทธิไล่เบียไม่ แต่จะต้ องรับผิดเพือความ
เสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ความประมาทเลินเล่อของตน แต่ทา่ นมิให้ คิดค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจํานวนในตัวT แลกเงิน
มาตรา 964 ด้ วยข้ อกําหนดเขียนลงไว้ วา่ "ไม่จําต้ องมีคําคัดค้ าน" ก็ดี "ไม่มีคดั ค้ าน" ก็ดี หรื อสํานวนอืนใดทํานอง
นันก็ดี ผู้สงจ่
ั ายหรื อผู้สลักหลังจะยอมปลดเปลืองผู้ทรงจากการทําคําคัดค้ านการไม่รับรองหรื อการไม่ใช้ เงินก็ได้ เพือตนจะ
ได้ ใช้ สทิ ธิไล่เบีย
ข้ อกําหนดอันนี ย่อมไม่ปลดผู้ทรงให้ พ้นจากหน้ าทีนําตัวT เงินยืนภายในเวลากําหนด หรื อจากหน้ าทีให้ คําบอกกล่าว
ตัวT เงินขาดความเชือถือแก่ผ้ สู ลักหลังคนก่อนหรื อผู้สงจ่
ั าย อนึงหน้ าทีนําสืบว่าไม่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกําหนดเวลาจํากัด
นันย่อมตกอยูแ่ ก่บคุ คลผู้แสวงจะใช้ ความข้ อนันเป็ นข้ อต่อสู้ผ้ ทู รงตัวT แลกเงิน
ข้ อกําหนดอันนี ถ้ าผู้สงจ่
ั ายเป็ นผู้เขียนลงไปแล้ ว ย่อมเป็ นผลตลอดถึงคูส่ ญ
ั ญาทังปวงบรรดาทีได้ ลงลายมือชือในตัวT
เงินนัน ถ้ าและทังมีข้อกําหนดดังนีแล้ ว ผู้ทรงยังขืนทําคําคัดค้ านไซร้ ท่านว่าผู้ทรงต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยเพือการนัน หาก
ว่าข้ อกําหนดนันผู้สลักหลังเป็ นผู้เขียนลง และถ้ ามีคาํ คัดค้ านทําขึนไซร้ ท่านว่าค่าใช้ จา่ ยในการคัดค้ านนันอาจจะเรี ยกเอา
ใช้ ได้ จากคูส่ ญ
ั ญาอืน ๆ บรรดาทีได้ ลงลายมือชือในตัวT เงินนัน
มาตรา 965 ในกรณีตวัT เงินภายในประเทศ ถ้ าผู้จา่ ยบันทึกลงไว้ ในตัวT แลกเงินเป็ นข้ อความบอกปั ดไม่รับรองหรื อไม่
ยอมใช้ เงิน ทังลงวันทีบอกปั ดลงลายมือชือไว้ ด้วยแล้ ว ท่านว่าคําคัดค้ านนันก็เป็ นอันไม่จําเป็ นต้ องทําและผู้ทรงต้ องส่งคํา
บอกกล่าวขาดความเชือถือไปยังบุคคลซึงตนจํานงจะไล่เบียภายในสีวันต่อจากวันเขาบอกปั ดไม่รับรองนัน
มาตรา 966 คําบอกกล่าวขาดความเชือถือในกรณีไม่รับรองหรื อไม่ใช้ เงินนัน ต้ องมีรายการคือ วันทีลงในตัวT แลก
เงิน ชือหรื อยีห้ อของผู้สงจ่
ั ายและของผู้จ่าย จํานวนเงินในตัวT เงิน วันถึงกําหนดใช้ เงิน ชือหรื อยีห้ อและสํานักของผู้ทรงตัวT
เงิน วันทีคัดค้ านหรื อวันทีบอกปั ดไม่รับรองหรื อไม่ใช้ เงิน กับข้ อความว่าเขาไม่รับรองหรื อไม่ใช้ เงินตามตัวT เงินนัน
มาตรา 967 ในเรื องตัวT แลกเงินนัน บรรดาบุคคลผู้สงจ่
ั ายก็ดีรับรองก็ดี สลักหลังก็ดี หรื อรับประกันด้ วยอาวัลก็ดี
ย่อมต้ องร่วมกันรับผิดต่อผู้ทรง
ผู้ทรงย่อมมีสทิ ธิวา่ กล่าวเอาความแก่บรรดาบุคคลเหล่านีเรี ยงตัว หรื อรวมกันก็ได้ โดยมิพกั ต้ องดําเนินตามลําดับที
คนเหล่านันมาต้ องผูกพัน
สิทธิเช่นเดียวกันนี ย่อมมีแก่บคุ คลทุกคนซึงได้ ลงลายมือชือในตัวT เงินและเข้ าถือเอาตัวT เงินนัน ในการทีจะใช้ บงั คับ
เอาแก่ผ้ ทู ีมีความผูกพันอยูแ่ ล้ วก่อนตน
การว่ากล่าวเอาความแก่คสู่ ญ
ั ญาคนหนึง ซึงต้ องรับผิดย่อมไม่ตดั หนทางทีจะว่ากล่าวเอาความแก่คสู่ ญ
ั ญาคนอืน
ๆ แม้ ทงจะเป็
ั
นฝ่ ายอยูใ่ นลําดับภายหลังบุคคลทีได้ วา่ กล่าวเอาความมาก่อน

มาตรา 968 ผู้ทรงจะเรี ยกร้ องเอาเงินใช้ จากบุคคลซึงตนใช้ สทิ ธิไล่เบียนันก็ได้ คือ
(1) จํานวนเงินในตัวT แลกเงินซึงเขาไม่รับรองหรื อไม่ใช้ กบั ทังดอกเบียด้ วย หากว่ามีข้อกําหนดไว้ วา่ ให้ คดิ ดอกเบีย
(2) ดอกเบียอัตราร้ อยละห้ าต่อปี นับแต่วนั ถึงกําหนด
(3) ค่าใช้ จา่ ยในการคัดค้ าน และในการส่งคําบอกกล่าวของผู้ทรงไปยังผู้สลักหลังถัดจากตนขึนไปและผู้สงจ่
ั าย กับ
ทังค่าใช้ จ่ายอืน ๆ
(4) ค่าชักส่วนลดซึงถ้ าไม่มีข้อตกลงกันไว้ ท่านให้ คิดร้ อยละ 1/6 ในต้ นเงินอันจะพึงใช้ ตามตัวT เงิน และไม่วา่ กรณีจะ
เป็ นอย่างไร ท่านมิให้ คิดสูงกว่าอัตรานี
ถ้ าใช้ สทิ ธิไล่เบียก่อนถึงกําหนด ท่านให้ หกั ลดจํานวนเงินในตัวT เงินลงให้ ร้อยละห้ า
มาตรา 969 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงเข้ าถือเอาและใช้ เงินตามตัวT แลกเงินอาจจะเรี ยกเอาเงินใช้ จากคูส่ ญ
ั ญาทังหลายซึง
ต้ องรับผิดต่อตนได้ คือ
(1) เงินเต็มจํานวนซึงตนได้ ใช้ ไป
(2) ดอกเบียในจํานวนเงินนัน คิดอัตราร้ อยละห้ าต่อปี นับแต่วนั ทีได้ ใช้ เงินไป
(3) ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ อันตนต้ องออกไป
(4) ค่าชักส่วนลดจากต้ นเงินจํานวนในตัวT แลกเงิน ตามทีกําหนดไว้ ในมาตรา 968 อนุมาตรา (4)
มาตรา 970 คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายซึงต้ องรับผิดและถูกไล่เบียหรื ออยูใ่ นฐานะจะถูกไล่เบียได้ นนั อาจจะใช้ เงินแล้ วเรี ยก
ให้ เขาสละตัวT เงินให้ แก่ตนได้ รวมทังคําคัดค้ านและบัญชีรับเงินด้ วย
ผู้สลักหลังทุกคนซึงเข้ าถือเอาและใช้ เงินตามตัวT แลกเงินแล้ วจะขีดฆ่าคําสลักหลังของตนเองและของเหล่าผู้สลัก
หลังภายหลังตนนันเสียก็ได้
มาตรา 971 ผู้สงจ่
ั ายก็ดี ผู้รับรองก็ดี ผู้สลักหลังคนก่อนก็ดี ซึงเขาสลักหลังหรื อโอนตัวT แลกเงินให้ อกี ทอดหนึงนัน
หามีสทิ ธิจะไล่เบียเอาแก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงตนย่อมต้ องรับผิดต่อเขาอยูก่ ่อนแล้ วตามตัวT เงินนันได้ ไม่
มาตรา 972 ในกรณีใช้ สทิ ธิไล่เบียภายหลังการรับรองแต่บางส่วนท่านว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงใช้ เงินอันเป็ นจํานวนเขา
ไม่รับรองนัน อาจจะเรี ยกให้ จดระบุความทีใช้ เงินนีลงไว้ ในตัวT เงิน และเรี ยกให้ ทําใบรับให้ แก่ตนได้ อนึงผู้ทรงตัวT เงินต้ องให้
สําเนาตัวT เงินอันรับรองว่าถูกต้ องแก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน พร้ อมทังคําคัดค้ านด้ วย เพือให้ เขาสามารถใช้ สทิ ธิไล่เบียในภายหลัง
ได้ สบื ไป
มาตรา 973 เมือกําหนดเวลาจํากัดซึงจะกล่าวต่อไปนีได้ ลว่ งพ้ นไปแล้ ว คือ
(1) กําหนดเวลาสําหรับยืนตัวT แลกเงินชนิดให้ ใช้ เงินเมือได้ เห็น หรื อในระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึงภายหลังได้ เห็น
(2) กําหนดเวลาสําหรับทําคําคัดค้ านการไม่รับรองหรื อการไม่ใช้ เงิน
(3) กําหนดเวลาสําหรับยืนตัวT เพือให้ ใช้ เงิน ในกรณีทีมีข้อกําหนดว่า "ไม่จําต้ องมีคาํ คัดค้ าน"
ท่านว่าผู้ทรงย่อมสินสิทธิทีจะไล่เบียเอาแก่เหล่าผู้สลักหลัง ผู้สงจ่
ั ายและคูส่ ญ
ั ญาอืน ๆ ผู้ต้องรับผิด เว้ นแต่ผ้ รู ับรอง
อนึงถ้ าไม่ยืนตัวT แลกเงินเพือให้ เขารับรองภายในเวลาจํากัดดังผู้สงจ่
ั ายได้ กําหนดไว้ ท่านว่าผู้ทรงย่อมเสียสิทธิทีจะ
ไล่เบียทังเพือการทีเขาไม่ใช้ เงินและเพือการทีเขาไม่รับรอง เว้ นแต่จะปรากฏจากข้ อกําหนดว่าผู้สงจ่
ั ายหมายเพียงแต่จะ
ปลดตนเองให้ พ้นจากประกันการรับรอง
ถ้ าข้ อกําหนดจํากัดเวลายืนตัวT แลกเงินนันมีอยูท่ คํี าสลักหลัง ท่านว่าเฉพาะแต่ผ้ สู ลักหลังเท่านันจะอาจเอาประโยชน์
ในข้ อกําหนดนันได้

มาตรา 974 การยืนตัวT แลกเงินก็ดี การทําคําคัดค้ านก็ดี ถ้ ามีเหตุจําเป็ นอันมิอาจก้ าวล่วงเสียได้ มาขัดขวางมิให้ ทาํ
ได้ ภายในกําหนดเวลาจํากัดสําหรับการนันไซร้ ท่านให้ ยดื กําหนดเวลาออกไปอีกได้
เหตุจําเป็ นอันมิอาจก้ าวล่วงเสียได้ ดงั ว่ามานัน ผู้ทรงต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ สู ลักหลังคนถัดตนขึนไปโดยไม่ชกั ช้ า และ
คําบอกกล่าวนันต้ องเขียนระบุลงในตัวT เงิน หรื อใบประจําต่อ ต้ องลงวันและลงลายมือชือของผู้ทรง การอืน ๆ นอกจากที
กล่าวนี ท่านให้ บงั คับตามบทบัญญัติมาตรา 963
เมือเหตุจําเป็ นอันมิอาจก้ าวล่วงเสียได้ นนสุ
ั ดสินลงแล้ ว ผู้ทรงต้ องยืนตัวT เงินให้ เขารับรองหรื อใช้ เงินโดยไม่ชกั ช้ า
และถ้ าจําเป็ นก็ทาํ คําคัดค้ านขึน
ถ้ าเหตุจําเป็ นอันมิอาจก้ าวล่วงเสียได้ นนั ยังคงมีอยูต่ อ่ ไปจนเป็ นเวลากว่าสามสิบวันภายหลังตัวT เงินถึงกําหนดไซร้
ท่านว่าจะใช้ สทิ ธิไล่เบียก็ได้ และถ้ าเช่นนันการยืนตัวT เงินก็ดี การทําคําคัดค้ านก็ดี เป็ นอันไม่จําเป็ นต้ องทํา
ในส่วนตัวT เงินชนิดทีให้ ใช้ เงินเมือได้ เห็น หรื อให้ ใช้ เงินในระยะเวลาอย่างหนึงอย่างใดภายหลังได้ เห็นนันกําหนด
สามสิบวันเช่นว่ามานี ท่านให้ นบั แต่วนั ทีผู้ทรงได้ ให้ คําบอกกล่าวเหตุจําเป็ นอันมิอาจก้ าวล่วงเสียได้ นนแก่
ั ผ้ สู ลักหลังถัดตน
ขึนไป และถึงแม้ วา่ จะเป็ นการก่อนล่วงกําหนดเวลายืนตัวT เงิน ก็ให้ นบั เช่นนัน
ส่ วนที" 7
ตัDวแลกเงินเป็ นสํารับ
มาตรา 975 อันตัวT แลกเงินนัน นอกจากชนิดทีสังจ่ายแก่ผ้ ถู ือแล้ วจะออกไปเป็ นคูฉ่ ีกความต้ องกันสองฉบับหรื อกว่า
นันก็อาจจะออกได้
คูฉ่ ีกเหล่านีต้ องมีหมายลําดับลงไว้ ในตัวตราสารนันเอง มิฉะนันคูฉ่ ีกแต่ละฉบับย่อมใช้ ได้ เป็ นตัวT แลกเงินฉบับหนึง ๆ
แยกเป็ นตัวT เงินต่างฉบับกัน
บุคคลทุกคนซึงเป็ นผู้ทรงตัวT เงินอันมิได้ ระบุวา่ ได้ ออกเป็ นตัวT เดียวนันจะเรียกให้ สง่ มอบคูฉ่ ีกสองฉบับหรื อกว่านันแก่
ตนก็ได้ โดยยอมให้ คดิ ค่าใช้ จ่ายเอาแก่ตน ในการนีผู้ทรงต้ องว่ากล่าวไปยังผู้สลักหลังคนถัดตนขึนไปและผู้สลักหลังคนนัน
ก็จําต้ องช่วยผู้ทรงว่ากล่าวไปยังผู้ทีสลักหลังให้ แก่ตนต่อไปอีกสืบเนืองกันไปเช่นนีตลอดสาย จนกระทังถึงผู้สงจ่
ั าย อนึงผู้
สลักหลังทังหลายจําต้ องเขียนคําสลักหลังของตนเป็ นความเดียวกันลงในฉบับคูฉ่ ีกใหม่แห่งตัวT สํารับนันอีกด้ วย
มาตรา 976 ถ้ าผู้ทรงตัวT แลกเงินสํารับหนึงสลักหลังคูฉ่ ีกสองฉบับหรื อกว่านันให้ แก่บคุ คลต่างคนกัน ท่านว่าผู้ทรง
ย่อมต้ องรับผิดตามคูฉ่ ีกเช่นว่านันทุก ๆ ฉบับ และผู้สลักหลังภายหลังผู้ทรงทุก ๆ คนก็ต้องรับผิดตามคูฉ่ ีกอันตนเองได้ สลัก
ลงไปนันเสมือนดังว่าคูฉ่ ีกทีว่านันแยกเป็ นตัวT เงินต่างฉบับกัน
มาตรา 977 ถ้ าคูฉ่ ีกสองฉบับหรื อกว่านันในสํารับหนึงได้ เปลียนมือไปยังผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายต่างคนกันไซร้
ในระหว่างผู้ทรงเหล่านันด้ วยกันคนใดได้ เป็ นสิทธิก่อน ท่านให้ ถือว่าคนนันเป็ นเจ้ าของอันแท้ จริ งแห่งตัวT เงินนัน แต่ความ
ใด ๆ ในบทมาตรานีไม่กระทบกระทังถึงสิทธิของบุคคลผู้ทําการโดยชอบด้ วยกฎหมายรับรองหรื อใช้ เงินไปตามคูฉ่ ีกฉบับซึง
เขายืนแก่ตนก่อน
มาตรา 978 คํารับรองนันจะเขียนลงในคูฉ่ ีกฉบับใดก็ได้ และจะต้ องเขียนลงในคูฉ่ ีกเพียงฉบับเดียวเท่านัน
ถ้ าผู้จ่ายรับรองลงไปกว่าฉบับหนึง และคูฉ่ ีกซึงรับรองเช่นนันตกไปถึงมือผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายต่างคนกันไซร้
ท่านว่าผู้จ่ายจะต้ องรับผิดตามคูฉ่ ีกนัน ๆ ทุกฉบับ เสมือนดังว่าแยกเป็ นตัวT เงินต่างฉบับกัน

มาตรา 979 ถ้ าผู้รับรองตัวT เงินซึงออกเป็ นสํารับใช้ เงินไปโดยมิได้ เรี ยกให้ สง่ มอบคูฉ่ ีกฉบับซึงมีคํารับรองของตนนัน
ให้ แก่ตน และในเวลาตัวT เงินถึงกําหนด คูฉ่ ีกฉบับนันไปตกอยูใ่ นมือผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายคนใดคนหนึงไซร้ ท่านว่า
ผู้รับรองจะต้ องรับผิดต่อผู้ทรงคูฉ่ ีกฉบับนัน
มาตรา 980 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทงหลายซึ
ั
งกล่าวมาก่อนนัน ถ้ าคูฉ่ ีกฉบับใดแห่งตัวT เงินออกเป็ นสํารับได้
หลุดพ้ นไปด้ วยการใช้ เงินหรื อประการอืนฉบับหนึงแล้ ว ท่านว่าตัวT เงินทังสํารับก็ยอ่ มหลุดพ้ นไปตามกัน
มาตรา 981 คูส่ ญ
ั ญาซึงส่งคูฉ่ ีกฉบับหนึงไปให้ เขารับรองต้ องเขียนแถลงลงในคูฉ่ ีกฉบับอืนว่าคูฉ่ ีกฉบับโน้ นอยูใ่ น
มือบุคคลชือไร ส่วนบุคคลคนนันก็จําต้ องสละตัวT ให้ แก่ผ้ ทู รงโดยชอบด้ วยกฎหมายแห่งคูฉ่ ีกฉบับอืนนัน
ถ้ าบุคคลคนนันบอกปั ดไม่ยอมให้ ท่านว่าผู้ทรงยังจะใช้ สทิ ธิไล่เบียไม่ได้ จนกว่าจะได้ ทาํ คัดค้ านระบุความดังต่อไปนี
คือ
(1) ว่าคูฉ่ ีกฉบับซึงได้ สง่ ไปเพือรับรองนัน เขาไม่สละให้ แก่ตนเมือทวงถาม
(2) ว่าไม่สามารถจะให้ เขารับรองหรื อใช้ เงินด้ วยคูฉ่ ีกฉบับอืนได้
หมวด 3
ตัDวสัญญาใช้ เงิน
มาตรา 982 อันว่าตัวT สัญญาใช้ เงินนัน คือหนังสือตราสารซึงบุคคลคนหนึง เรี ยกว่าผู้ออกตัวT ให้ คาํ มันสัญญาว่าจะ
ใช้ เงินจํานวนหนึงให้ แก่บคุ คลอีกคนหนึง หรื อใช้ ให้ ตามคําสังของบุคคลอีกคนหนึง เรี ยกว่าผู้รับเงิน
มาตรา 983 ตัวT สัญญาใช้ เงินนัน ต้ องมีรายการดังจะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) คําบอกชือว่าเป็ นตัวT สัญญาใช้ เงิน
(2) คํามันสัญญาอันปราศจากเงือนไขว่าจะใช้ เงินเป็ นจํานวนแน่นอน
(3) วันถึงกําหนดใช้ เงิน
(4) สถานทีใช้ เงิน
(5) ชือ หรื อยีห้ อของผู้รับเงิน
(6) วันและสถานทีออกตัวT สัญญาใช้ เงิน
(7) ลายมือชือผู้ออกตัวT
มาตรา 984 ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร่องไปจากทีท่านระบุบงั คับไว้ ในมาตราก่อนนี ย่อมไม่สมบูรณ์เป็ นตัวT
สัญญาใช้ เงิน เว้ นแต่ในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี คือ
ตัวT สัญญาใช้ เงินซึงไม่ระบุเวลาใช้ เงิน ท่านให้ ถือว่า พึงใช้ เงินเมือได้ เห็น
ถ้ าสถานทีใช้ เงินมิได้ แถลงไว้ ในตัวT สัญญาใช้ เงิน ท่านให้ ถือเอาภูมิลาํ เนาของผู้ออกตราสารนันเป็ นสถานทีใช้ เงิน
ถ้ าตัวT สัญญาใช้ เงินไม่ระบุสถานทีออกตัวT ท่านให้ ถือว่าตัวT นันได้ ออก ณ ภูมิลาํ เนาของผู้ออกตัวT
ถ้ ามิได้ ลงวันออกตัวT ท่านว่าผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายคนหนึงคนใดทําการโดยสุจริ ตจะจดวันตามทีถูกต้ องแท้ จริ ง
ลงก็ได้
มาตรา 985 บทบัญญัติทงหลายในหมวด
ั
2 ว่าด้ วยตัวT แลกเงินดังจะกล่าวต่อไปนี ท่านให้ ยกมาบังคับในเรื องตัวT
สัญญาใช้ เงินเพียงเท่าทีไม่ขดั กับสภาพแห่งตราสารชนิดนี คือบทมาตรา 911,913,916,917,919,92O,922 ถึง 926, 938
ถึง 947,949,950,954 ถึง 959,967 ถึง 971

ถ้ าเป็ นตัวT สัญญาใช้ เงินทีออกมาแต่ตา่ งประเทศ ท่านให้ นําบทบัญญัติตอ่ ไปนีมาใช้ บงั คับด้ วย คือบทมาตรา 960
ถึง 964,973,974
มาตรา 986 ผู้ออกตัวT สัญญาใช้ เงินย่อมต้ องผูกพันเป็ นอย่างเดียวกันกับผู้รับรองตัวT แลกเงิน
ตัวT สัญญาใช้ เงินซึงให้ ใช้ เงินในเวลาใดเวลาหนึงภายหลังได้ เห็นนันต้ องนํายืนให้ ผ้ อู อกตัวT จดรับรู้ภายในจํากัดเวลา
ดังกําหนดไว้ ในมาตรา 928 กําหนดเวลานีให้ นบั แต่วนั จดรับรู้ซงลงลายมื
ึ
อชือผู้ออกตัวT ถ้ าผู้ออกตัวT บอกปั ดไม่ยอมจดรับรู้
และลงวันไซร้ การทีเขาบอกปั ดเช่นนี ท่านว่าต้ องทําให้ เป็ นหลักฐานขึนด้ วยคําคัดค้ าน และวันคัดค้ านนันให้ ถือเป็ นวัน
เริ มต้ นในการนับกําหนดเวลาแต่ได้ เห็น

หมวด 4
เช็ค
มาตรา 987 อันว่าเช็คนัน คือหนังสือตราสารซึงบุคคลคนหนึงเรี ยกว่า ผู้สงจ่
ั าย สังธนาคารให้ ใช้ เงินจํานวนหนึงเมือ
ทวงถามให้ แก่บคุ คลอีกคนหนึงหรื อให้ ใช้ ตามคําสังของบุคคลอีกคนหนึง อันเรี ยกว่าผู้รับเงิน
มาตรา 988 อันเช็คนัน ต้ องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี คือ
(1) คําบอกชือว่าเป็ นเช็ค
(2) คําสังอันปราศจากเงือนไขให้ ใช้ เงินเป็ นจํานวนแน่นอน
(3) ชือ หรื อยีห้ อและสํานักงานของธนาคาร
(4) ชือ หรื อยีห้ อของผู้รับเงิน หรื อคําจดแจ้ งว่าให้ ใช้ เงินแก่ผ้ ถู ือ
(5) สถานทีใช้ เงิน
(6) วันและสถานทีออกเช็ค
(7) ลายมือชือผู้สงจ่
ั าย
มาตรา 989 บทบัญญัติทงหลายในหมวด
ั
2 อันว่าด้ วยตัวT แลกเงินดังจะกล่าวต่อไปนี ท่านให้ ยกมาบังคับในเรื อง
เช็คเพียงเท่าทีไม่ขดั กับสภาพแห่งตราสารชนิดนี คือบทมาตรา 910,914 ถึง 923,925,926,938 ถึง 940,945,
946,959,967,971
ถ้ าเป็ นเช็คทีออกมาแต่ตา่ งประเทศ ท่านให้ นําบทบัญญัติดงั ต่อไปนีมาใช้ บงั คับด้ วย คือบทมาตรา 924,960 ถึง
964,973 ถึง 977,980
มาตรา 990 ผู้ทรงเช็คต้ องยืนเช็คแก่ธนาคารเพือให้ ใช้ เงิน คือว่าถ้ าเป็ นเช็คให้ ใช้ เงินในเมืองเดียวกันกับทีออกเช็ค
ต้ องยืนภายในเดือนหนึงนับแต่วนั ออกเช็คนัน ถ้ าเป็ นเช็คให้ ใช้ เงินทีอืนต้ องยืนภายในสามเดือน ถ้ ามิฉะนันท่านว่าผู้ทรงสิน
สิทธิทีจะไล่เบียเอาแก่ผ้ สู ลักหลังทังปวง ทังเสียสิทธิอนั มีตอ่ ผู้สงจ่
ั ายด้ วย เพียงเท่าทีจะเกิดความเสียหายอย่างหนึงอย่าง
อย่างใดแก่ผ้ สู งจ่
ั ายเพราะการทีละเลยเสียไม่ยืนเช็คนัน
อนึงผู้ทรงเช็คซึงผู้สงจ่
ั ายหลุดพ้ นจากความรับผิดไปแล้ วนัน ท่านให้ รับช่วงสิทธิของผู้สงจ่
ั ายคนนันอันมีตอ่ ธนาคาร

มาตรา 991 ธนาคารจําต้ องใช้ เงินตามเช็คซึงผู้เคยค้ ากับธนาคารให้ ออกเบิกเงินแก่ตน เว้ นแต่ในกรณีดงกล่
ั าว
ต่อไปนี คือ
(1) ไม่มีเงินในบัญชีของผู้เคยค้ าคนนันเป็ นเจ้ าหนีพอจะจ่ายตามเช็คนัน หรื อ
(2) เช็คนันยืนเพือให้ ใช้ เงินเมือพ้ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั ออกเช็คหรื อ
(3) ได้ มีคําบอกกล่าวว่าเช็คนันหายหรื อถูกลักไป
มาตรา 992 หน้ าทีและอํานาจของธนาคารซึงจะใช้ เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนัน ท่านว่าเป็ นอันสุดสินไปเมือกรณี
เป็ นดังจะกล่าวต่อไปนี คือ
(1) มีคําบอกห้ ามการใช้ เงิน
(2) รู้วา่ ผู้สงจ่
ั ายตาย
(3) รู้วา่ ศาลได้ มีคาํ สังรักษาทรัพย์ชวคราว
ั
หรื อคําสังให้ ผ้ สู งจ่
ั ายเป็ นคนล้ มละลาย หรื อได้ มีประกาศโฆษณาคําสัง
เช่นนัน
มาตรา 993 ถ้ าธนาคารเขียนข้ อความลงลายมือชือบนเช็ค เช่น คําว่า "ใช้ ได้ " หรื อ "ใช้ เงินได้ " หรื อคําใด ๆ อัน
แสดงผลอย่างเดียวกันท่านว่าธนาคารต้ องผูกพันในฐานเป็ นลูกหนีชันต้ นในอันจะต้ องใช้ เงินแก่ผ้ ทู รงตามเช็คนัน
ถ้ าผู้ทรงเช็คเป็ นผู้จดั การให้ ธนาคารลงข้ อความรับรองดังว่านัน ท่านว่าผู้สงจ่
ั ายและผู้สลักหลังทังปวงเป็ นอันหลุด
พ้ นจากความรับผิดตามเช็คนัน
ถ้ าธนาคารลงข้ อความรับรองดังนันโดยคําขอร้ องของผู้สงจ่
ั าย ท่านว่าผู้สงจ่
ั ายและปวงผู้สลักหลังก็หาหลุดพ้ นไปไม่
มาตรา 994 ถ้ าในเช็คมีเส้ นขนานคูข่ ีดขวางไว้ ข้างด้ านหน้ า กับมีหรื อไม่มคี ําว่า "และบริ ษัท" หรื อคําย่ออย่างใด ๆ
แห่งข้ อความนีอยูใ่ นระหว่างเส้ นทังสองนันไซร้ เช็คนันชือว่าเป็ นเช็คขีดคร่อมทัวไป และจะใช้ เงินตามเช็คนันได้ แต่เฉพาะ
ให้ แก่ธนาคารเท่านัน
ถ้ าในระหว่างเส้ นทังสองนันกรอกชือธนาคารอันหนึงอันใดลงไว้ โดยเฉพาะ เช็คเช่นนันชือว่าเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
และจะใช้ เงินตามเช็คนันได้ เฉพาะให้ แก่ธนาคารอันนัน
มาตรา 995 (1) เช็คไม่มขี ีดคร่อม ผู้สงจ่
ั ายหรื อผู้ทรงคนใดคนหนึงจะขีดคร่อมเสียก็ได้ และจะทําเป็ นขีดคร่อมทัวไป
หรื อขีดคร่อมเฉพาะก็ได้
(2) เช็คขีดคร่อมทัวไป ผู้ทรงจะทําให้ เป็ นขีดคร่อมเฉพาะเสียก็ได้
(3) เช็คขีดคร่อมทัวไปก็ดี ขีดคร่อมเฉพาะก็ดี ผู้ทรงจะเติมคําลงว่า "ห้ ามเปลียนมือ" ก็ได้
(4) เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ แก่ธนาคารใด ธนาคารนันจะซําขีดคร่อมเฉพาะให้ ไปแก่ธนาคารอืนเพือเรี ยกเก็บเงินก็ได้
(5) เช็คไม่มีขีดคร่อมก็ดี เช็คขีดคร่อมทัวไปก็ดี ส่งไปยังธนาคารใดเพือให้ เรี ยกเก็บเงิน ธนาคารนันจะลงขีดคร่อม
เฉพาะให้ แก่ตนเองก็ได้
มาตรา 996 การขีดคร่อมเช็คตามทีอนุญาตไว้ ในมาตราก่อนนันท่านว่าเป็ นส่วนสําคัญอันหนึงของเช็ค ใครจะลบ
ล้ างย่อมไม่เป็ นการชอบด้ วยกฎหมาย
มาตรา 997 เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ แก่ธนาคารกว่าธนาคารหนึงขึนไป เมือนําเบิกเอาแก่ธนาคารใด ท่านให้ ธนาคาร
นันบอกปั ดเสียอย่าใช้ เงินให้ เว้ นแต่ทีขีดคร่อมให้ แก่ธนาคารในฐานเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บเงิน
ธนาคารใดซึงเขานําเช็คเบิกขืนใช้ เงินไปตามเช็คทีขีดคร่อมอย่างว่ามานันก็ดี ใช้ เงินตามเช็คอันเขาขีดคร่อมทัวไป
เป็ นประการอืนนอกจากใช้ ให้ แก่ธนาคารอันใดอันหนึงก็ดี ใช้ เงินตามเช็คอันเขาขีดคร่อมเฉพาะเป็ นประการอืนนอกจากใช้
ให้ แก่ธนาคารซึงเขาเจาะจงขีดคร่อมให้ โดยเฉพาะ หรื อแก่ธนาคารตัวแทนเรี ยกเก็บเงินของธนาคารนันก็ดี ท่านว่าธนาคาร

ซึงใช้ เงินไปดังกล่าวนีจะต้ องรับผิดต่อผู้เป็ นเจ้ าของอันแท้ จริงแห่งเช็คนันในการทีเขาจะต้ องเสียหายอย่างใด ๆ เพราะการที
ตนใช้ เงินไปตามเช็คนัน
แต่หากเช็คใดเขานํายืนเพือให้ ใช้ เงิน และเมือยืนไม่ปรากฏว่าเป็ นเช็คขีดคร่อมก็ดี หรื อไม่ปรากฏว่ามีรอยขีดคร่อม
อันได้ ลบล้ างหรื อแก้ ไขเปลียนแปลงเพิมเติมเป็ นประการอืนนอกจากทีอนุญาตไว้ โดยกฎหมายก็ดี เช็คเช่นนีถ้ าธนาคารใด
ใช้ เงินไปโดยสุจริ ตและปราศจากประมาทเลินเล่อ ท่านว่าธนาคารนันไม่ต้องรับผิดหรื อต้ องมีหน้ าทีรับใช้ เงินอย่างใด ๆ
มาตรา 998 ธนาคารใดซึงเขานําเช็คขีดคร่อมเบิกเงินใช้ เงินไปตามเช็คนันโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเล่อ
กล่าวคือว่าถ้ าเป็ นเช็คขีดคร่อมทัวไปก็ใช้ เงินให้ แก่ธนาคารอันใดอันหนึง ถ้ าเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะก็ใช้ ให้ แก่ธนาคารซึง
เขาเจาะจงขีดคร่อมให้ โดยเฉพาะ หรื อใช้ ให้ แก่ธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารนันไซร้ ท่านว่าธนาคารซึงใช้ เงิน
ไปตามเช็คนันฝ่ ายหนึง กับถ้ าเช็คตกไปถึงมือผู้รับเงินแล้ ว ผู้สงจ่
ั ายอีกฝ่ ายหนึงต่างมีสทิ ธิเป็ นอย่างเดียวกัน และเข้ าอยูใ่ น
ฐานะอันเดียวกันเสมือนดังว่าเช็คนันได้ ใช้ เงินให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของอันแท้ จริ งแล้ ว
มาตรา 999 บุคคลใดได้ เช็คขีดคร่อมของเขามาซึงมีคาํ ว่า "ห้ ามเปลียนมือ" ท่านว่าบุคคลนันไม่มีสทิ ธิในเช็คนันยิง
ไปกว่าและไม่สามารถให้ สทิ ธิในเช็คนันต่อไปได้ ดีกว่าสิทธิของบุคคลอันตนได้ เช็คของเขามา
มาตรา 1000 ธนาคารใดได้ รับเงินไว้ เพือผู้เคยค้ าของตนโดยสุจริ ตและปราศจากประมาทเลินเล่อ อันเป็ นเงินเขาใช้
ให้ ตามเช็คขีดคร่อมทัวไปก็ดี ขีดคร่อมเฉพาะให้ แก่ตนก็ดี หากปรากฏว่าผู้เคยค้ านันไม่มีสทิ ธิหรื อมีสทิ ธิเพียงอย่าง
บกพร่องในเช็คนันไซร้ ท่านว่าเพียงแต่เหตุทีได้ รับเงินไว้ หาทําให้ ธนาคารนัน ต้ องรับผิดต่อผู้เป็ นเจ้ าของอันแท้ จริ งแห่งเช็ค
นันแต่อย่างหนึงอย่างใดไม่
หมวด 5
อายุความ
มาตรา 1001 ในคดีฟ้องผู้รับรองตัวT แลกเงินก็ดี ผู้ออกตัวT สัญญาใช้ เงินก็ดี ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นเวลาสามปี นับ
แต่วนั ตัวT นัน ๆ ถึงกําหนดใช้ เงิน
มาตรา 1002 ในคดีทีผู้ทรงตัวT เงินฟ้ องผู้สลักหลังและผู้สงจ่
ั าย ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นเวลาปี หนึงนับแต่วนั ทีได้ ลง
ในคําคัดค้ านซึงได้ ทําขึนภายในเวลาอันถูกต้ องตามกําหนด หรื อนับแต่วนั ตัวT เงินถึงกําหนด ในกรณีทีมีข้อกําหนดไว้ วา่ "ไม่
จําต้ องมีคําคัดค้ าน"
มาตรา 1003 ในคดีผ้ สู ลักหลังทังหลายฟ้ องไล่เบียกันเอง และไล่เบียเอาแก่ผ้ สู งจ่
ั ายแห่งตัวT เงิน ท่านห้ ามมิให้ ฟ้อง
คดีเมือพ้ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั ทีผู้สลักหลังเข้ าถือเอาตัวT เงินและใช้ เงินหรื อนับแต่วนั ทีผู้สลักหลังนันเองถูกฟ้ อง
มาตรา 1004 เมืออายุความสะดุดหยุดลงเพราะการอันหนึงอันใดซึงกระทําแก่คสู่ ญ
ั ญาแห่งตัวT เงินฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ท่านว่าย่อมมีผลสะดุดหยุดลงเพียงแต่แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน
มาตรา 1005 ถ้ าตัวT เงินได้ ทําขึนหรื อได้ โอนหรื อสลักหลังไปแล้ วในมูลหนีอันหนึงอันใด และสิทธิตามตัวT เงินนันมา
สูญสินไปเพราะอายุความก็ดี หรือเพราะละเว้ นไม่ดาํ เนินการให้ ต้องตามวิธีใด ๆ อันจะพึงต้ องทําก็ดี ท่านว่าหนีเดิมนันก็
ยังคงมีอยูต่ ามหลักกฎหมายอันแพร่หลายทัวไปเท่าทีลูกหนีมิได้ ต้องเสียหายแต่การนัน เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่าง
อืน
หมวด 6
ตัDวเงินปลอม ตัDวเงินถูกลัก และตัDวเงินหาย

มาตรา 1006 การทีลายมือชืออันหนึงในตัวT เงินเป็ นลายมือปลอมย่อมไม่กระทบกระทังถึงความสมบูรณ์แห่ง
ลายมือชืออืน ๆ ในตัวT เงินนัน
มาตรา 1007 ถ้ าข้ อความในตัวT เงินใด หรื อในคํารับรองตัวT เงินรายใด มีผ้ แู ก้ ไขเปลียนแปลงในข้ อสําคัญโดยที
คูส่ ญ
ั ญาทังปวงผู้ต้องรับผิดตามตัวT เงินมิได้ ยินยอมด้ วยหมดทุกคนไซร้ ท่านว่าตัวT เงินนันก็เป็ นอันเสีย เว้ นแต่ยงั คงใช้ ได้ ตอ่
คูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นผู้ทําการแก้ ไขเปลียนแปลงนัน หรื อได้ ยินยอมด้ วยกับการแก้ ไขเปลียนแปลงนัน กับทังผู้สลักหลังใน
ภายหลัง
แต่หากตัวT เงินใดได้ มีผ้ แู ก้ ไขเปลียนแปลงในข้ อสําคัญ แต่ความเปลียนแปลงนันไม่ประจักษ์ และตัวT เงินนันตกอยูใ่ น
มือผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ทรงคนนันจะเอาประโยชน์จากตัวT เงินนันก็ได้ เสมือนดังว่ามิได้ มกี ารแก้ ไข
เปลียนแปลงเลย และจะบังคับการใช้ เงินตามเนือความแห่งตัวT นันก็ได้
กล่าวโดยเฉพาะ การแก้ ไขเปลียนแปลงเช่นจะกล่าวต่อไปนี ท่านถือว่าเป็ นการแก้ ไขเปลียนแปลงในข้ อสําคัญ คือ
การแก้ ไขเปลียนแปลงอย่างใด ๆ แก่วนั ทีลง จํานวนเงินอันจะพึงใช้ เวลาใช้ เงิน สถานทีใช้ เงิน กับทังเมือตัวT เงินเขารับรองไว้
ทัวไปไม่เจาะจงสถานทีใช้ เงิน ไปเติมความระบุสถานทีใช้ เงินเข้ าโดยทีผู้รับรองมิได้ ยินยอมด้ วย
มาตรา 1008 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทงหลายในประมวลกฎหมายนี
ั
เมือใดลายมือชือในตัวT เงินเป็ นลายมือ
ปลอมก็ดี เป็ นลายมือชือลงไว้ โดยทีบุคคลซึงอ้ างเอาเป็ นเจ้ าของลายมือชือนันมิได้ มอบอํานาจให้ ลงก็ดี ท่านว่าลายมือชือ
ปลอมหรื อลงปราศจากอํานาจเช่นนันเป็ นอันใช้ ไม่ได้ เลย ใครจะอ้ างอิงอาศัยแสวงสิทธิอย่างหนึงอย่างใดเพือยึดหน่วงตัวT
เงินไว้ ก็ดี เพือทําให้ ตวัT นันหลุดพ้ นก็ดี หรื อเพือบังคับการใช้ เงินเอาแก่คสู่ ญ
ั ญาแห่งตัวT นันคนใดคนหนึงก็ดี ท่านว่าไม่อาจจะ
ทําได้ เป็ นอันขาด เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายซึงจะพึงถูกยึดหน่วงหรื อถูกบังคับใช้ เงินนันจะอยูใ่ นฐานเป็ นผู้ต้องตัดบทมิให้ ยกข้ อ
ลายมือชือปลอม หรื อข้ อลงลายมือชือปราศจากอํานาจนันขึนเป็ นข้ อต่อสู้
แต่ข้อความใด ๆ อันกล่าวมาในมาตรานี ท่านมิให้ กระทบกระทังถึงการให้ สตั ยาบันแก่ลายมือชือซึงลงไว้ โดย
ปราศจากอํานาจแต่หากไม่ถงึ แก่เป็ นลายมือปลอม
มาตรา 1009 ถ้ ามีผ้ นู าํ ตัวT เงินชนิดจะพึงใช้ เงินตามเขาสังเมือทวงถามมาเบิกต่อธนาคารใด และธนาคารนันได้ ใช้
เงินให้ ไปตามทางค้ าปกติโดยสุจริ ตและปราศจากประมาทเลินเล่อไซร้ ท่านว่าธนาคารไม่มีหน้ าทีจะต้ องนําสืบว่าการสลัก
หลังของผู้รับเงิน หรื อการสลักหลังในภายหลังรายใด ๆ ได้ ทําไปด้ วยอาศัยรับมอบอํานาจแต่บคุ คลซึงอ้ างเอาเป็ นเจ้ าของ
คําสลักหลังนันและถึงแม้ วา่ รายการสลักหลังนันจะเป็ นสลักหลังปลอมหรื อปราศจากอํานาจก็ตาม ท่านให้ ถือว่าธนาคารได้
ใช้ เงินไปถูกระเบียบ
มาตรา 1010 เมือผู้ทรงตัวT เงินซึงหายหรื อถูกลักทราบเหตุแล้ วในทันใดนันต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังผู้ออกตัวT
เงิน ผู้จ่าย ผู้สมอ้ างยามประสงค์ผ้ รู ับรองเพือแก้ หน้ าและผู้รับอาวัลตามแต่มี เพือให้ บอกปั ดไม่ใช้ เงินตามตัวT เงินนัน
มาตรา 1011 ถ้ าตัวT เงินหายไปแต่ก่อนเวลาล่วงเลยกําหนดใช้ เงินท่านว่าบุคคลซึงได้ เป็ นผู้ทรงตัวT เงินนันจะร้ องขอ
ไปยังผู้สงจ่
ั ายให้ ๆ ตัวT เงินเป็ นเนือความเดียวกันแก่ตนใหม่อกี ฉบับหนึงก็ได้ และในการนีถ้ าเขาประสงค์ก็วางประกันให้ ไว้
แก่ผ้ สู งจ่
ั าย เพือไว้ ทดแทนทีเขาหากจะต้ องเสียหายแก่ผ้ หู นึงผู้ใดในกรณีทีตัวT เงินซึงว่าหายนันจะกลับหาได้
อนึงผู้สงจ่
ั ายรับคําขอร้ องดังว่ามานันแล้ ว หากบอกปั ดไม่ยอมให้ ตวัT เงินคูฉ่ บับเช่นนัน อาจจะถูกบังคับให้ ออกให้ ก็ได้
ลักษณะ 22
หุ้นส่ วนและบริษัท

หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
มาตรา 1012 อันว่าสัญญาจัดตังห้ างหุ้นส่วนหรื อบริษัทนัน คือสัญญาซึงบุคคลตังแต่สองคนขึนไปตกลงเข้ ากันเพือ
กระทํากิจการร่วมกัน ด้ วยประสงค์จะแบ่งปั นกําไรอันจะพึงได้ แต่กิจการทีทํานัน
มาตรา 1013 อันห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทนัน ท่านกําหนดเป็ นสามประเภท คือ
(1) ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
(2) ห้ างหุ้นส่วนจํากัด
(3) บริ ษัทจํากัด
มาตรา 1014 บรรดาสํานักงานสําหรับจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัททังหลายนัน ให้ เสนาบดีเจ้ ากระทรวงซึง
บัญชาการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทเป็ นผู้ออกกฎข้ อบังคับจัดตังขึน
มาตรา 1015 ห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทเมือได้ จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนีแล้ ว ท่านจัดว่าเป็ นนิติบคุ คล
ต่างหากจากผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นทังหลายซึงรวมเข้ ากันเป็ นหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทนัน
มาตรา 1016 การจดทะเบียนนัน ห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทตังสํานักงานแห่งใหญ่ทาํ กิจการอยู่ ณ ตําบลใดในพระ
ราชอาณาจักร ท่านให้ จดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลนัน
การแก้ ไขข้ อความทีได้ จดทะเบียนประการหนึงประการใดในภายหลังก็ดี กับทังแก้ ไขการอืนอย่างหนึงอย่างใดอัน
บทบัญญัติแผนกนีบังคับหรื ออนุญาตให้ จดทะเบียนก็ดี ก็ต้องจด ณ หอทะเบียนแห่งเดียวกันนัน
มาตรา 1017 ถ้ าข้ อความทีจะจดทะเบียน หรื อประกาศโฆษณาเกิดขึนในต่างประเทศไซร้ ท่านให้ นบั กําหนดเวลา
สําหรับการจดทะเบียนหรื อประกาศโฆษณาข้ อความนัน ตังแต่เวลาเมือคําบอกกล่าวการนันมาถึงตําบลทีจะจดทะเบียน
หรื อตําบลทีจะประกาศโฆษณานันเป็ นต้ นไป
มาตรา 1018 ในการจดทะเบียน ท่านให้ เสียค่าธรรมเนียมตามกฎ ข้ อบังคับซึงเสนาบดีเจ้ ากระทรวงตังไว้
มาตรา 1019 ถ้ าคําขอจดทะเบียนหรื อเอกสารซึงต้ องจดทะเบียนไม่มีรายการบริ บรู ณ์ตามทีบังคับไว้ ในลักษณะนี
ว่าให้ จดแจ้ งก็ดี หรื อถ้ ารายการอันใด ซึงจะแจ้ งในคําขอหรื อในเอกสารนันขัดกับกฎหมายก็ดี หรื อถ้ าเอกสารใดซึงกําหนด
ไว้ วา่ ให้ สง่ ด้ วยกันกับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูม่ ิได้ สง่ ให้ ครบก็ดี หรื อถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขข้ ออืนซึงกฎหมายบังคับไว้
ก็ดี นายทะเบียนจะไม่ยอมรับจดทะเบียนก็ได้ จนกว่าคําขอจดทะเบียนหรื อเอกสารนันจะได้ ทาํ ให้ บริ บรู ณ์หรื อแก้ ไขให้
ถูกต้ อง หรื อได้ สง่ เอกสารซึงกําหนดไว้ นนครบทุ
ั
กสิงอันหรื อได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขข้ อนันแล้ ว
มาตรา 1020 บุคคลทุกคนเมือได้ เสียค่าธรรมเนียมตามกําหนดในกฎข้ อบังคับของเสนาบดีเจ้ ากระทรวงแล้ ว ชอบที
จะตรวจเอกสารซึงนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ได้ หรื อจะขอให้ นายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน
หรื อบริ ษัทใด ๆ ให้ ก็ได้ หรื อจะขอให้ คดั สําเนาหรื อเนือความในเอกสารฉบับใด ๆ พร้ อมด้ วยคํารับรองว่าถูกต้ องมอบให้ ก็
ได้
มาตรา 1021 นายทะเบียนทุกคนจะต้ องแต่งย่อรายการซึงได้ ลงทะเบียนส่งไปลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นคราว ๆ ตามแบบซึงเสนาบดีเจ้ ากระทรวงจะได้ กําหนดให้
มาตรา 1022 เมือได้ พิมพ์โฆษณาดังนันแล้ ว ท่านให้ ถือว่าบรรดาเอกสารและข้ อความซึงลงทะเบียนอันได้ กล่าวถึง
ในย่อรายการนัน เป็ นอันรู้แก่บคุ คลทังปวงไม่เลือกว่าเป็ นผู้เกียวข้ องด้ วยห้ างหุ้นส่วนหรื อด้ วยบริ ษัทนันหรื อทีไม่เกียวข้ อง

มาตรา 1023 ผู้เป็ นหุ้นส่วนก็ดี ห้ างหุ้นส่วนก็ดี หรื อบริ ษัทก็ดีจะถือเอาประโยชน์แก่บคุ คลภายนอกเพราะเหตุทมีี
สัญญา หรื อเอกสาร หรื อข้ อความอันบังคับให้ จดทะเบียนตามลักษณะนียังไม่ได้ จนกว่าจะได้ ลงพิมพ์โฆษณาดังกล่าวแล้ ว
แต่ฝ่ายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชน์เช่นว่านันได้
แต่ถึงกระนันก็ดีผ้ เู ป็ นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัทซึงได้ รับชําระหนีก่อนโฆษณานันย่อมไม่จําต้ องคืน
มาตรา 1024 ในระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนด้ วยกันก็ดี หรื อในระหว่างผู้ถือหุ้นด้ วยกันก็ดี ในระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนกับห้ าง
หุ้นส่วนก็ดี ในระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริ ษัทก็ดี ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ กอ่ นว่าบรรดาสมุดบัญชีเอกสารของห้ างหุ้นส่วนหรื อ
บริ ษัท หรื อของผู้ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทใด ๆ นัน ย่อมเป็ นพยานหลักฐานอันถูกต้ องตามข้ อความทีได้ บนั ทึกไว้
ในนันทุกประการ

หมวด 2
ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
ส่ วนที" 1
บทวิเคราะห์
มาตรา 1025 อันว่าห้ างหุ้นส่วนสามัญนัน คือห้ างหุ้นส่วนประเภทซึงผู้เป็ นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้ องรับผิดร่วมกันเพือ
หนีทังปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจํากัด
ส่ วนที" 2
ความเกี"ยวพันระหว่ างผู้เป็ นหุ้นส่ วนด้ วยกันเอง
มาตรา 1026 ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนต้ องมีสงหนึ
ิ งสิงใดมาลงหุ้นด้ วยในห้ างหุ้นส่วน
สิงทีนํามาลงด้ วยนัน จะเป็ นเงินหรื อทรัพย์สนิ สิงอืนหรื อลงแรงงานก็ได้
มาตรา 1027 ในเมือมีกรณีเป็ นข้ อสงสัย ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสิงซึงนํามาลงหุ้นด้ วยกันนันมีคา่ เท่ากัน
มาตรา 1028 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดได้ ลงแต่แรงงานของตนเข้ าเป็ นหุ้น และในสัญญาเข้ าหุ้นส่วนมิได้ ตีราคาค่าแรง
ไว้ ท่านให้ คาํ นวณส่วนกําไรของผู้ทีเป็ นหุ้นส่วนด้ วยลงแรงงานเช่นนันเสมอด้ วยส่วนถัวเฉลียของผู้เป็ นหุ้นส่วน ซึงได้ ลงเงิน
หรื อลงทรัพย์สนิ เข้ าหุ้นในการนัน
มาตรา 1029 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนหนึงเอาทรัพย์สนิ มาให้ ใช้ เป็ นการลงหุ้นด้ วยไซร้ ความเกียวพันระหว่างผู้เป็ น
หุ้นส่วนคนนันกับห้ างหุ้นส่วนในเรื องส่งมอบและซ่อมแซมก็ดี ความรับผิดเพือชํารุดบกพร่องก็ดี ความรับผิดเพือการรอน
สิทธิก็ดี ข้ อยกเว้ นความรับผิดก็ดี ท่านให้ บงั คับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี ว่าด้ วยเช่าทรัพย์

มาตรา 1030 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนหนึงให้ กรรมสิทธิMในทรัพย์สนิ อันใดอันหนึงเป็ นการลงหุ้นด้ วยไซร้ ความเกียวพัน
ระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนคนนันกับห้ างหุ้นส่วนในเรื องส่งมอบและซ่อมแซมก็ดี ความรับผิดเพือชํารุดบกพร่องก็ดคี วามรับผิด
เพือการรอนสิทธิก็ดี ข้ อยกเว้ นความรับผิดก็ดี ท่านให้ บงั คับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี ว่าด้ วยซือขาย
มาตรา 1031 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดละเลยไม่สง่ มอบส่วนลงหุ้นของตนเสียเลย ท่านว่าต้ องส่งคําบอกกล่าวเป็ น
จดหมายจดทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้เป็ นหุ้นส่วนคนนัน ให้ สง่ มอบส่วนลงหุ้นของตนมาภายในเวลาอันสมควร มิฉะนันผู้
เป็ นหุ้นส่วนคนอืน ๆ จะลงเนือเห็นพร้ อมกัน หรื อโดยเสียงข้ างมากด้ วยกันสุดแต่ข้อสัญญาให้ เอาผู้เป็ นหุ้นส่วนคนนันออก
เสียได้
มาตรา 1032 ห้ ามมิให้ เปลียนแปลงข้ อสัญญาเดิมแห่งห้ างหุ้นส่วนหรื อประเภทแห่งกิจการ นอกจากด้ วยความ
ยินยอมของผู้เป็ นหุ้นส่วนหมดด้ วยกันทุกคน เว้ นแต่จะมีข้อตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1033 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนมิได้ ตกลงกันไว้ ในกระบวนจัดการห้ างหุ้นส่วนไซร้ ท่านว่าผู้เป็ นหุ้นส่วนย่อมจัดการ
ห้ างหุ้นส่วนนันได้ ทกุ คน แต่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนหนึงคนใดจะเข้ าทําสัญญาอันใดซึงผู้เป็ นหุ้นส่วนอีกคนหนึงทักท้ วงนันไม่ได้
ในกรณีเช่นนี ท่านให้ ถือว่าผู้เป็ นหุ้นส่วนย่อมเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การทุกคน
มาตรา 1034 ถ้ าได้ ตกลงกันไว้ วา่ การงานของห้ างหุ้นส่วนนันจักให้ เป็ นไปตามเสียงข้ างมากแห่งผู้เป็ นหุ้นส่วนไซร้
ท่านให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนหนึงมีเสียงเป็ นคะแนนหนึง โดยไม่ต้องคํานึงถึงจํานวนทีลงหุ้นด้ วยมากหรื อน้ อย
มาตรา 1035 ถ้ าได้ ตกลงกันไว้ วา่ จะให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนหลายคนจัดการห้ างหุ้นส่วนไซร้ หุ้นส่วนผู้จดั การแต่ละคนจะ
จัดการห้ างหุ้นส่วนนันก็ได้ แต่ห้ นุ ส่วนผู้จดั การคนหนึงคนใดจะทําการอันใดซึงหุ้นส่วนผู้จดั การอีกคนหนึงทักท้ วงนันไม่ได้
มาตรา 1036 อันหุ้นส่วนผู้จดั การนัน จะเอาออกจากตําแหน่งได้ ตอ่ เมือผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลายอืนยินยอมพร้ อม
กัน เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1037 ถึงแม้ วา่ ผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลายได้ ตกลงให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นผู้จดั การห้ าง
หุ้นส่วนก็ดี ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคน นอกจากผู้จดั การย่อมมีสทิ ธิทีจะไต่ถามถึงการงานของห้ างหุ้นส่วนทีจัดอยูน่ นได้
ั ทกุ เมือ
และมีสทิ ธิทีจะตรวจและคัดสําเนาสมุด บัญชี และเอกสารใด ๆ ของหุ้นส่วนได้ ด้วย
มาตรา 1038 ห้ ามมิให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึงอย่างใดซึงมีสภาพดุจเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของห้ างหุ้นส่วนนันไม่วา่ ทําเพือประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ืน โดยมิได้ รับความยินยอมของผู้เป็ นหุ้นส่วนคน
อืน ๆ
ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดทําการฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัตมิ าตรานีไซร้ ผู้เป็ นหุ้นส่วนคนอืน ๆ ชอบทีจะเรี ยกเอาผลกําไรซึงผู้
นันหาได้ ทงหมด
ั
หรื อเรี ยกเอาค่าสินไหมทดแทนเพือการทีห้ างหุ้นส่วนได้ รับความเสียหายเพราะเหตุนนั แต่ทา่ นห้ ามมิให้
ฟ้ องเรี ยกเมือพ้ นเวลาปี หนึงนับแต่วนั ทําการฝ่ าฝื น
มาตรา 1039 ผู้เป็ นหุ้นส่วนจําต้ องจัดการงานของห้ างหุ้นส่วนด้ วยความระมัดระวังให้ มากเสมือนกับจัดการงาน
ของตนเองฉะนัน
มาตรา 1040 ห้ ามมิให้ ชกั นําเอาบุคคลผู้อืนเข้ ามาเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนโดยมิได้ รับความยินยอมของผู้เป็ น
หุ้นส่วนหมดด้ วยกันทุกคน เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1041 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงโอนส่วนกําไรของตนในห้ างหุ้นส่วนทังหมดก็ดี หรื อแต่บางส่วนก็ดี
ให้ แก่บคุ คลภายนอกโดยมิได้ รับความยินยอมของผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลายอืนไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกนันจะกลายเป็ นเข้ า
หุ้นส่วนด้ วยก็หามิได้

มาตรา 1042 ความเกียวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จดั การกับผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลายอืนนัน ท่านให้ บงั คับด้ วยบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนีว่าด้ วยตัวแทน
มาตรา 1043 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนอันมิได้ เป็ นผู้จดั การเอือมเข้ ามาจัดการงานของห้ างหุ้นส่วนก็ดี หรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนซึง
เป็ นผู้จดั การกระทําล่วงขอบอํานาจของตนก็ดี ท่านให้ บงั คับด้ วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี ว่าด้ วยจัดการงาน
นอกสัง
มาตรา 1044 อันส่วนกําไรก็ดี ส่วนขาดทุนก็ดี ของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุก ๆ คนนัน ย่อมเป็ นไปตามส่วนทีลงหุ้น
มาตรา 1045 ถ้ าหุ้นส่วนของผู้ใดได้ กําหนดแต่เพียงข้ างฝ่ ายกําไรว่าจะแบ่งเอาเท่าไร หรื อกําหนดแต่เพียงข้ าง
ขาดทุนว่าจะยอมขาดเท่าไรฉะนีไซร้ ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าหุ้นส่วนของผู้นนมี
ั สว่ นกําไรและส่วนขาดทุนเป็ นอย่าง
เดียวกัน
มาตรา 1046 ผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่วา่ คนหนึงคนใดหามีสทิ ธิจะได้ รับบําเหน็จเพือทีได้ จดั การงานของห้ างหุ้นส่วนนันไม่
เว้ นแต่จะได้ มคี วามตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1047 ถ้ าชือของผู้เป็ นหุ้นส่วนซึงออกจากหุ้นส่วนไปแล้ วยังคงใช้ เรียกขานติดเป็ นชือห้ างหุ้นส่วนอยู่ ท่านว่า
ผู้เป็ นหุ้นส่วนนันชอบทีจะเรียกให้ งดใช้ ชือของตนเสียได้
มาตรา 1048 ผู้เป็ นหุ้นส่วนคนหนึงจะเรี ยกเอาส่วนของตนจากหุ้นส่วนอืน ๆ แม้ ในกิจการค้ าขายอันใดซึงไม่ปรากฏ
ชือของตนก็ได้

ส่ วนที" 3
ความเกี"ยวพันระหว่ างผู้เป็ นหุ้นส่ วนกับบุคคลภายนอก
มาตรา 1049 ผู้เป็ นหุ้นส่วนจะถือเอาสิทธิใด ๆ แก่บคุ คลภายนอกในกิจการค้ าขายซึงไม่ปรากฏชือของตนนันหาได้
ไม่
มาตรา 1050 การใด ๆ อันผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงได้ จดั ทําไปในทางทีเป็ นธรรมดาการค้ าขายของห้ างหุ้นส่วน
นัน ท่านว่าผู้เป็ นหุ้นส่วนหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนัน ๆ ด้ วย และจะต้ องรับผิดร่วมกันโดยไม่จํากัดจํานวนใน
การชําระหนีอันได้ ก่อให้ เกิดขึนเพราะจัดการไปเช่นนัน
มาตรา 1051 ผู้เป็ นหุ้นส่วนซึงออกจากหุ้นส่วนไปแล้ วยังคงต้ องรับผิดในหนีซึงห้ างหุ้นส่วนได้ ก่อให้ เกิดขึนทีตนได้
ออกจากหุ้นส่วนไป
มาตรา 1052 บุคคลผู้เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนย่อมต้ องรับผิดในหนีใด ๆ ซึงห้ างหุ้นส่วนได้ ก่อให้ เกิดขึนก่อนที
ตนเข้ ามาเป็ นหุ้นส่วนด้ วย
มาตรา 1053 ห้ างหุ้นส่วนซึงมิได้ จดทะเบียนนัน ถึงแม้ จะมีข้อจํากัดอํานาจของหุ้นส่วนคนหนึงในการทีจะผูกพันผู้
เป็ นหุ้นส่วนคนอืน ๆ ท่านว่าข้ อจํากัดเช่นนันก็หามีผ้ ถู งึ บุคคลภายนอกไม่
มาตรา 1054 บุคคลใดแสดงตนว่าเป็ นหุ้นส่วนด้ วยวาจาก็ดี ด้ วยลายลักษณ์อกั ษรก็ดี ด้ วยกิริยาก็ดี ด้ วยยินยอมให้
เขาใช้ ชือตนเป็ นชือห้ างหุ้นส่วนก็ดี หรื อรู้แล้ วไม่คดั ค้ านปล่อยให้ เข้ าแสดงว่าตนเป็ นหุ้นส่วนก็ดี ท่านว่าบุคคลนันย่อมต้ อง
รับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนีของห้ างหุ้นส่วนเสมือนเป็ นหุ้นส่วน

ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนหนึงคนใดตายไปแล้ ว และห้ างหุ้นส่วนนันยังคงค้ าต่อไปในชือเดิมของห้ าง ท่านว่าเหตุเพียงที
คงใช้ ชือเดิมนันก็ดี หรื อใช้ ชือของหุ้นส่วนผู้ตายควบอยูด่ ้ วยก็ดี หาทําให้ ความรับผิดมีแก่กองทรัพย์มรดกของผู้ตายเพือหนี
ใด ๆ อันห้ างหุ้นส่วนได้ ก่อให้ เกิดขึนภายหลังมรณะนันไม่
ส่ วนที" 4
การเลิกและชําระบัญชีห้างหุ้นส่ วนสามัญ
มาตรา 1055 ห้ างหุ้นส่วนสามัญย่อมเลิกกันด้ วยเหตุดงกล่
ั าวต่อไปนี
(1) ถ้ าในสัญญาทําไว้ มกี ําหนดกรณีอนั ใดเป็ นเหตุทีจะเลิกกันเมือมีกรณีนนั
(2) ถ้ าสัญญาทําไว้ เฉพาะกําหนดกาลใด เมือสินกําหนดกาลนัน
(3) ถ้ าสัญญาทําไว้ เฉพาะเพือทํากิจการอย่างหนึงอย่างใดแต่อย่างเดียว เมือเสร็จการนัน
(4) เมือผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงให้ คําบอกกล่าวแก่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนอืน ๆ ตามกําหนดดังบัญญัติไว้ ในมาตรา
1056
(5) เมือผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงตาย หรื อล้ มละลาย หรือตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ
มาตรา 1056 ถ้ าห้ างหุ้นส่วนได้ ตงขึ
ั นไม่มีกําหนดกาลอย่างหนึงอย่างใดเป็ นยุติ ท่านว่าจะเลิกได้ ตอ่ เมือผู้เป็ น
หุ้นส่วนคนใดคนหนึงบอกเลิกเมือสินรอบปี ในทางบัญชีเงินของห้ างหุ้นส่วนนัน และผู้เป็ นหุ้นส่วนนันต้ องบอกกล่าวความ
จํานงจะเลิกล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหกเดือน
มาตรา 1057 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดร้ องขอเมือมีกรณีอย่างใดอย่างหนึงดังจะกล่าวต่อไปนี ศาลอาจสังให้ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ คือ
(1) เมือผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงนอกจากผู้ร้องฟ้ องนัน ล่วงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเป็ นข้ อสาระสําคัญซึงสัญญา
หุ้นส่วนกําหนดไว้ แก่ตนโดยจงใจหรื อเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
(2) เมือกิจการของห้ างหุ้นส่วนนันจะทําไปก็มแี ต่ขาดทุนอย่างเดียวและไม่มีหวังจะกลับฟื นตัวได้ อีก
(3) เมือมีเหตุอืนใด ๆ ทําให้ ห้างหุ้นส่วนนันเหลือวิสยั ทีจะดํารงคงอยูต่ อ่ ไปได้
มาตรา 1058 เมือเหตุอนั ใดอันหนึงเกิดขึนเกียวด้ วยผู้เป็ นหุ้นส่วนคนหนึง ซึงตามความในมาตรา 1057 หรื อมาตรา
1067 เป็ นเหตุให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนทังหลายนอกนันมีสทิ ธิจะเรี ยกให้ เลิกห้ างหุ้นส่วนได้ ไซร้ ในเมือผู้เป็ นหุ้นส่วนเหล่านันยืนคํา
ร้ อง ท่านว่าศาลจะสังให้ กําจัดหุ้นส่วนผู้ต้นเหตุคนนันออกเสียจากห้ างหุ้นส่วนแทนสังให้ เลิกห้ างหุ้นส่วนก็ได้
ในการแบ่งทรัพย์สนิ ระหว่างห้ างหุ้นส่วนกับผู้เป็ นหุ้นส่วนซึงถูกกําจัดนัน ท่านให้ ตีราคาทรัพย์สนิ ของห้ างหุ้นส่วน
ตามราคาทีเป็ นอยูใ่ นเวลาแรกยืนคําร้ องขอให้ กําจัด
มาตรา 1059 ถ้ าเมือสินกําหนดกาลซึงได้ ตกลงกันไว้ และผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลายหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนซึงเคยได้ จดั การ
อยูใ่ นระหว่างกําหนดนัน ยังคงดําเนินการค้ าของห้ างหุ้นส่วนอยูต่ อ่ ไปโดยมิได้ ชําระบัญชีหรื อชําระเงินกันให้ เสร็ จไปไซร้
ท่านให้ ถือว่าผู้เป็ นหุ้นส่วนทังปวงได้ ตกลงคงทําการเป็ นหุ้นส่วนกันสืบไปโดยไม่มีกําหนดกาล
มาตรา 1060 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึงซึงกล่าวไว้ ในมาตรา 1055 อนุมาตรา (4) หรื ออนุมาตรา (5) นัน ถ้ าผู้เป็ น
หุ้นส่วนทียังอยูร่ ับซือหุ้นของผู้ทีออกจากหุ้นส่วนไปไซร้ ท่านว่าสัญญาหุ้นส่วนนันก็ยงั คงใช้ ได้ ตอ่ ไปในระหว่างผู้เป็ น
หุ้นส่วนทียังอยูด่ ้ วยกัน
มาตรา 1061 เมือห้ างหุ้นส่วนเลิกกันแล้ วก็ให้ จดั การชําระบัญชีเว้ นแต่จะได้ ตกลงกันให้ จดั การทรัพย์สนิ โดยวิธีอืน
ในระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนด้ วยกันหรื อว่าห้ างหุ้นส่วนนันศาลได้ พิพากษาให้ ล้มละลาย

ถ้ าการเลิกห้ างหุ้นส่วนนันได้ เป็ นไปโดยทีเจ้ าหนีเฉพาะตัวของผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงได้ ให้ คําบอกกล่าวก็ดี หรื อ
โดยทีผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงล้ มละลายก็ดี ท่านว่าจะงดการชําระบัญชีเสียได้ ตอ่ เมือเจ้ าหนีคนนัน หรื อเจ้ าพนักงาน
รักษาทรัพย์ยินยอมด้ วย
การชําระบัญชีนนั ให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนทังหมดด้ วยกันจัดทํา หรื อให้ บคุ คลอืนซึงผู้เป็ นหุ้นส่วนได้ ตงแต่
ั งขึนนันเป็ น
ผู้จดั ทํา
การแต่งตังผู้ชําระบัญชี ให้ วินิจฉัยชีขาดโดยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้เป็ นหุ้นส่วน
มาตรา 1062 การชําระบัญชี ให้ ทําโดยลําดับดังนี คือ
(1) ให้ ชําระหนีทังหลายซึงค้ างชําระแก่บคุ คลภายนอก
(2) ให้ ชดใช้ เงินทดรองและค่าใช้ จา่ ยซึงผู้เป็ นหุ้นส่วนได้ ออกของตนไปเพือจัดการค้ าของห้ าง
(3) ให้ คืนทุนทรัพย์ซงผู
ึ ้ เป็ นหุ้นส่วนแต่ละคนได้ ลงเป็ นหุ้น
ถ้ ายังมีทรัพย์เหลืออยูอ่ กี เท่าไร ก็ให้ เฉลียแจกเป็ นกําไรในระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วน
มาตรา 1063 ถ้ าเมือได้ ชําระหนีซึงค้ างชําระแก่บคุ คลภายนอกและชดใช้ เงินทดรองและค่าใช้ จ่ายแล้ ว สินทรัพย์ที
ยังอยูไ่ ม่พอจะคืนแก่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนให้ ครบจํานวนทีลงหุ้นไซร้ ส่วนทีขาดนีคือขาดทุนซึงต้ องคิดเฉลียช่วยกันขาด

ส่ วนที" 5
การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
มาตรา 1064 อันห้ างหุ้นส่วนสามัญนัน จะจดทะเบียนก็ได้
การจดทะเบียนนัน ท่านบังคับให้ มีรายการดังนี คือ
(1) ชือห้ างหุ้นส่วน
(2) วัตถุทีประสงค์ของห้ างหุ้นส่วน
(3) ทีตังสํานักงานแห่งใหญ่ และสาขาทังปวง
(4) ชือและทีสํานักกับทังอาชีวะของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุก ๆ คน ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดมีชือยีห้ อ ก็ให้ ลงทะเบียนทังชือ
และยีห้ อด้ วย
(5) ชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ในเมือได้ ตงแต่
ั งให้ เป็ นผู้จดั การแต่เพียงบางคน
(6) ถ้ ามีข้อจํากัดอํานาจของหุ้นส่วนผู้จดั การประการใดให้ ลงไว้ ด้วย
(7) ตราซึงใช้ เป็ นสําคัญของห้ างหุ้นส่วน
ข้ อความซึงลงทะเบียนนัน จะลงรายการอืน ๆ อีกอันคูส่ ญ
ั ญาเห็นสมควรจะให้ ประชาชนทราบด้ วยก็ได้
การลงทะเบียนนัน ต้ องลงลายมือชือของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนและต้ องประทับตราของห้ างหุ้นส่วนนันด้ วย
ให้ พนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้ แก่ห้างหุ้นส่วนนันฉบับหนึง
มาตรา 1065 ผู้เป็ นหุ้นส่วนอาจถือเอาประโยชน์แก่บคุ คลภายนอกในบรรดาสิทธิอนั ห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนนัน
ได้ มา แม้ ในกิจการซึงไม่ปรากฏชือของตน

มาตรา 1066 ห้ ามมิให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนหนึงคนใดในห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนประกอบกิจการอย่างหนึงอย่างใดอันมี
สภาพเป็ นอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของห้ างหุ้นส่วนนัน ไม่วา่ ทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผ้ อู ืน
หรื อไปเข้ าเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนอืน ซึงประกอบกิจการอันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกัน และแข่งขัน
กับกิจการของห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนนัน เว้ นไว้ แต่จะได้ รับคํายินยอมของผู้เป็ นหุ้นส่วนอืนทังหมด
แต่ข้อห้ ามเช่นว่ามานี ท่านว่าจะไม่พงึ ใช้ ได้ ถ้ าหากผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลายได้ ร้ ูอยูแ่ ล้ วในเวลาเมือลงทะเบียนห้ าง
หุ้นส่วนนันว่า ผู้เป็ นหุ้นส่วนคนหนึงได้ ทํากิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนอยูใ่ นห้ างหุ้นส่วนอืนอันมีวตั ถุทีประสงค์อย่างเดียวกัน
และในสัญญาเข้ าหุ้นส่วนทีทําไว้ ตอ่ กันนันก็ไม่ได้ บงั คับให้ ถอนตัวออก
มาตรา 1067 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนใดกระทําการฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติในมาตราก่อนนีไซร้ ท่านว่าห้ างหุ้นส่วนซึงจด
ทะเบียนนันชอบทีจะเรี ยกเอาผลกําไรอันผู้นนหาได้
ั
ทงหมด
ั
หรื อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพือความเสียหายซึงห้ าง
หุ้นส่วนได้ รับเพราะเหตุนนั
แต่ทงนี
ั ท่านห้ ามมิให้ ฟ้องเรี ยกเมือพ้ นเวลาปี หนึงนับแต่วนั ทําการฝ่ าฝื น
อนึงบทบัญญัติมาตรานีไม่ลบล้ างสิทธิของผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลายนอกนันในอันจะเรี ยกให้ เลิกห้ างหุ้นส่วน
มาตรา 1068 ความรับผิดของผู้เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนอันเกียวแก่หนีซึงห้ างหุ้นส่วนได้ ก่อให้ เกิดขึน
ก่อนทีตนออกจากหุ้นส่วนนัน ย่อมมีจํากัดเพียงสองปี นับแต่เมือออกจากหุ้นส่วน
มาตรา 1069 นอกจากในกรณีทงหลายที
ั
บัญญัติไว้ ในมาตรา 1055 ท่านว่าห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนย่อมเลิกกันเมือ
ห้ างหุ้นส่วนนันล้ มละลาย
มาตรา 1070 เมือใดห้ างหุ้นส่วนซึงจดทะเบียนผิดนัดชําระหนี เมือนันเจ้ าหนีของห้ างหุ้นส่วนนันชอบทีจะเรี ยกให้
ชําระหนีเอาแต่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนใดคนหนึงก็ได้
มาตรา 1071 ในกรณีทีกล่าวไว้ ในมาตรา 1070 นัน ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนนําพิสจู น์ได้ วา่
(1) สินทรัพย์ของห้ างหุ้นส่วนยังมีพอทีจะชําระหนีได้ ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนและ
(2) การทีจะบังคับเอาแก่ห้างหุ้นส่วนนันไม่เป็ นการยากฉะนีไซร้
ศาลจะบังคับให้ เอาสินทรัพย์ของห้ างหุ้นส่วนนันชําระหนีก่อนก็ได้ สุดแต่ศาลจะเห็นสมควร
มาตรา 1072 ถ้ าห้ างหุ้นส่วนซึงจดทะเบียนยังมิได้ เลิกกันตราบใด เจ้ าหนีของผู้เป็ นหุ้นส่วนเฉพาะตัวย่อมใช้ สทิ ธิได้
แต่เพียงในผลกําไรหรื อเงินซึงห้ างหุ้นส่วนค้ างชําระแก่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนนันเท่านัน ถ้ าห้ างหุ้นส่วนนันเลิกกันแล้ วเจ้ าหนีย่อม
ใช้ สทิ ธิได้ ตลอดจนถึงหุ้นของผู้เป็ นหุ้นส่วนคนนันอันมีในสินทรัพย์ของห้ างหุ้นส่วน
ส่ วนที" 6
การควบห้ างหุ้นส่ วนจดทะเบียน
มาตรา 1073 ห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้ างหนึงจะควบเข้ าเป็ นอันเดียวกับห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนอีกห้ างหนึงก็ได้
โดยความยินยอมของผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหมด เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1074 เมือห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้ างใดปลงใจจะควบเข้ ากันกับห้ างอืน ห้ างหุ้นส่วนนันต้ องโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์แห่งท้ องทีนันสองครังเป็ นอย่างน้ อย และส่งคําบอกกล่าวความประสงค์ทีจะควบเข้ ากันนันแก่บรรดาผู้ซงห้
ึ าง
หุ้นส่วนรู้วา่ เป็ นเจ้ าหนี และขอให้ เจ้ าหนีผู้มขี ้ อคัดค้ านอย่างหนึงอย่างใดในการทีจะทํานันส่งคําคัดค้ านไปภายในสามเดือน
นับแต่วนั บอกกล่าว
ถ้ าไม่มีใครคัดค้ านภายในกําหนดเวลาเช่นว่านัน ก็ให้ พงึ ถือว่าไม่มคี ดั ค้ าน

ถ้ ามีคดั ค้ านไซร้ ท่านมิให้ ห้างหุ้นส่วนจัดการควบเข้ ากัน เว้ นแต่จะได้ ใช้ หนีทีเรี ยกร้ องหรื อให้ ประกันเพือหนีนันแล้ ว
มาตรา 1075 เมือห้ างได้ ควบเข้ ากันแล้ ว ต่างห้ างก็ตา่ งมีหน้ าทีจะต้ องนําความนันจดลงทะเบียน ว่าได้ ควบเข้ า
กันเป็ นห้ างหุ้นส่วนขึนใหม่
มาตรา 1076 ห้ างหุ้นส่วนใหม่นย่ี อมได้ ไปทังสิทธิ ทังต้ องอยูใ่ นความรับผิดของห้ างหุ้นส่วนเดิมทีได้ ควบเข้ ากัน
นันทังสิน
หมวด 3
หุ้นส่ วนส่ วนจํากัด
มาตรา 1077 อันห้ างหุ้นส่วนจํากัดนัน คือห้ างหุ้นส่วนประเภทหนึง ซึงมีผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนสองจําพวก ดังจะกล่าว
ต่อไปนี คือ
(1) ผู้เป็ นหุ้นส่วนคนเดียวหรื อหลายคนซึงมีจํากัดความรับผิดเพียงไม่ไม่เกินจํานวนเงินทีตนรับจะลงหุ้นในห้ าง
หุ้นส่วนนันจําพวกหนึง และ
(2) ผู้เป็ นหุ้นส่วนคนเดียวหรื อหลายคนซึงต้ องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนีของห้ างหุ้นส่วนไม่มีจํากัดจํานวนอีก
จําพวกหนึง
มาตรา 1078 อันห้ างหุ้นส่วนจํากัดนัน ท่านบังคับว่าต้ องจดทะเบียน
การลงทะเบียนนัน ต้ องมีรายการดังต่อไปนี คือ
(1) ชือห้ างหุ้นส่วน
(2) ข้ อแถลงความว่าเป็ นห้ างหุ้นส่วนจํากัด และวัตถุทีประสงค์ของห้ างหุ้นส่วนนัน
(3) ทีตังสํานักงานแห่งใหญ่และสํานักงานสาขาทังปวง
(4) ชือ ยีห้ อ สํานัก และอาชีวะของผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด และจํานวนเงินซึงเขาเหล่านันได้ ลงหุ้น
ด้ วยในห้ างหุ้นส่วน
(5) ชือ ยีห้ อ สํานัก และอาชีวะของผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด
(6) ชือหุ้นส่วนผู้จดั การ
(7) ถ้ ามีข้อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จดั การอันจะผูกพันห้ างหุ้นส่วนนันประการใดให้ ลงไว้ ด้วย
ข้ อความซึงลงทะเบียนนัน จะลงรายการอืน ๆ อีกอันคูส่ ญ
ั ญาเห็นสมควรจะให้ ประชาชนทราบด้ วยก็ได้
การลงทะเบียนนัน ต้ องลงลายมือชือของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนและต้ องประทับตราของห้ างหุ้นส่วนนันด้ วย
ให้ พนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้ แก่ห้างหุ้นส่วนนันฉบับหนึง
มาตรา 1079 อันห้ างหุ้นส่วนจํากัดนัน ถ้ ายังมิได้ จดทะเบียนอยูต่ ราบใด ท่านให้ ถือว่าเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญซึงผู้
เป็ นหุ้นส่วนทังหมดย่อมต้ องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนีของห้ างหุ้นส่วนโดยไม่มีจํากัดจํานวนจนกว่าจะได้ จดทะเบียน
มาตรา 1080 บทบัญญัตวิ า่ ด้ วยห้ างหุ้นส่วนสามัญข้ อใด ๆ หากมิได้ ยกเว้ นหรื อแก้ ไขเปลียนแปลงไปโดยบทบัญญัติ
แห่งหมวด 3 นี ท่านให้ นํามาใช้ บงั คับแก่ห้างหุ้นส่วนจํากัดด้ วย
ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดนันมีอยูห่ ลายคนด้ วยกัน ท่านให้ ใช้ บทบัญญัติสาํ หรับห้ างหุ้นส่วน
สามัญเป็ นวิธีบงั คับในความเกียวพันระหว่างคนเหล่านันเอง และความเกียวพันระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนเหล่านันกับห้ าง
หุ้นส่วน

มาตรา 1081 ห้ ามมิให้ เอาชือของผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดมาเรี ยกขานระคนเป็ นชือห้ าง
มาตรา 1082 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรื อโดยปริ ยายให้ ใช้ ชือของ
ตนระคนเป็ นชือห้ างไซร้ ท่านว่าผู้เป็ นหุ้นส่วนคนนันจะต้ องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนดังว่าเป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่
จํากัดความรับผิดฉะนัน
แต่ในระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนกันเองนัน ความรับผิดของผู้เป็ นหุ้นส่วนเช่นนี ท่านให้ คงบังคับตามสัญญาหุ้นส่วน
มาตรา 1083 การลงหุ้นของผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดนันท่านว่าต้ องให้ ลงเป็ นเงินหรื อทรัพย์สนิ อย่าง
อืน ๆ
มาตรา 1084 ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลหรื อดอกเบียให้ แก่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด นอกจากผลกําไรซึง
ห้ างหุ้นส่วนทํามาค้ าได้
ถ้ าทุนของห้ างหุ้นส่วนลดน้ อยลงไปเพราะค้ าขายขาดทุน ท่านห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลหรื อดอกเบียให้ แก่ผ้ เู ป็ น
หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดจนกว่าทุนซึงขาดไปนันจะได้ คืนมาเต็มจํานวนเดิม
แต่ถ้าผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดได้ รับเงินปั นผลหรื อดอกเบียไปแล้ วโดยสุจริ ต ท่านว่าหาอาจจะ
บังคับให้ เขาคืนเงินนันได้ ไม่
มาตรา 1085 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดได้ แสดงด้ วยจดหมายหรื อใบแจ้ งความหรื อด้ วยวิธีอย่างอืน
ให้ บคุ คลภายนอกทราบว่าตนได้ ลงหุ้นไว้ มากกว่าจํานวนซึงได้ จดทะเบียนเพียงใด ท่านว่าผู้นนจะต้
ั
องรับผิดเท่าถึงจํานวน
เพียงนัน
มาตรา 1086 ข้ อซึงตกลงกันในระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนทังหลาย เพือจะเปลียนแปลงประเภททรัพย์สนิ ทีลงหุ้น หรื อ
เพือจะลดจํานวนลงหุ้นแห่งผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดคนหนึงคนใดนัน ท่านว่ายังไม่เป็ นผลแก่บคุ คลภายนอก
จนกว่าจะได้ จดทะเบียน
เมือได้ จดทะเบียนแล้ วไซร้ ข้ อตกลงนัน ๆ ก็ยอ่ มมีผลแต่เพียงเฉพาะแก่หนีอันห้ างหุ้นส่วนได้ ก่อให้ เกิดขึนภายหลัง
เวลาทีได้ จดทะเบียนแล้ วเท่านัน
มาตรา 1087 อันห้ างหุ้นส่วนจํากัดนัน ท่านว่าต้ องให้ แต่เฉพาะผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดเท่านันเป็ น
ผู้จดั การ
มาตรา 1088 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู้ใดสอดเข้ าไปเกียวข้ องจัดการงานของห้ างหุ้นส่วน ท่านว่า
ผู้นนจะต้
ั
องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนีทังหลายของห้ างหุ้นส่วนนันโดยไม่จํากัดจํานวน
แต่การออกความเห็นและแนะนําก็ดี ออกเสียงเป็ นคะแนนนับในการตังและถอดถอนผู้จดั การตามกรณีทีมีบงั คับไว้
ในสัญญาหุ้นส่วนนันก็ดี ท่านหานับว่าเป็ นการสอดเข้ าไปเกียวข้ องจัดการงานของห้ างหุ้นส่วนนันไม่
มาตรา 1089 ผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดนัน จะตังให้ เป็ นผู้ชําระบัญชีของห้ างหุ้นส่วนก็ได้
มาตรา 1090 ผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดจะประกอบการค้ าขายอย่างใด ๆ เพือประโยชน์ตนหรื อเพือ
ประโยชน์บคุ คลภายนอกก็ได้ แม้ วา่ การงานเช่นนันจะมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกันกับการค้ าขายของห้ างหุ้นส่วนก็ไม่ห้าม
มาตรา 1091 ผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดจะโอนหุ้นของตนปราศจากความยินยอมของผู้เป็ นหุ้นส่วน
อืนๆ ก็โอนได้
มาตรา 1092 การทีผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดตายก็ดีล้มละลายหรื อตกเป็ นคนไร้ ความสามารถก็ดี หา
เป็ นเหตุให้ ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้ องเลิกกันไม่ เว้ นแต่จะได้ มีข้อสัญญากันไว้ เป็ นอย่างอืน

มาตรา 1093 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู้ใดตาย ท่านว่าทายาทของผู้นนย่
ั อมเข้ าเป็ นหุ้นส่วนแทนที
ผู้ตาย เว้ นแต่จะได้ มีข้อสัญญากันไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1094 ถ้ าผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู้ใดล้ มละลายท่านว่าต้ องเอาหุ้นของผู้นนในห้
ั
างหุ้นส่วน
ออกขายเป็ นสินทรัพย์ในกองล้ มละลาย
มาตรา 1095 ตราบใดห้ างหุ้นส่วนจํากัดยังมิได้ เลิกกัน ตราบนันเจ้ าหนีของห้ างย่อมไม่มีสทิ ธิจะฟ้ องร้ องผู้เป็ น
หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดได้
แต่เมือห้ างหุ้นส่วนนันได้ เลิกกันแล้ ว เจ้ าหนีของห้ างมีสทิ ธิฟ้องร้ องผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดได้ เพียง
จํานวนดังนี คือ
(1) จํานวนลงหุ้นของผู้เป็ นหุ้นส่วนเท่าทียังค้ างส่งแก่ห้างหุ้นส่วน
(2) จํานวนลงหุ้นเท่าทีผู้เป็ นหุ้นส่วนได้ ถอนไปจากสินทรัพย์ของห้ างหุ้นส่วน
(3) จํานวนเงินปั นผลและดอกเบียซึงผู้เป็ นหุ้นส่วนได้ รับไปแล้ วโดยทุจริ ตและฝ่ าฝื นต่อบทมาตรา 1084

หมวด 4
บริษัทจํากัด
ส่ วนที" 1
สภาพและการตัง บริษัทจํากัด
มาตรา 1096 อันว่าบริษัทจํากัดนัน คือบริ ษัทประเภทซึงตังขึนด้ วยแบ่งทุนเป็ นหุ้นมีมลู ค่าเท่า ๆ กัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินทีตนยังส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าของหุ้นทีตนถือ
มาตรา 1096 ทวิ (ยกเลิกทังมาตรา)
หมายเหตุ
มาตรา 1096 แก้ ไขเพิมเติมโดย พ.ร.บ. แก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 11) พ.ศ. 2535
และมาตรา 1096 ทวิ ยกเลิกโดยบทบัญญัติเดียวกัน
มาตรา 1097 บุคคลใด ๆ ตังแต่เจ็ดคนขึนไปจะเริมก่อการและตังเป็ นบริษัทจํากัดก็ได้ ด้วยเข้ าชือกันทําหนังสือ
บริ คณห์สนธิ และกระทําการอย่างอืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี
มาตรา 1098 หนังสือบริ คณห์สนธินนั ต้ องมีรายการดังต่อไปนี คือ
(1) ชือบริ ษัทอันคิดจะตังขึน ซึงต้ องมีคาํ ว่า "จํากัด" ไว้ ปลายชือนันด้ วยเสมอไป
(2) ทีสํานักงานของบริ ษัทซึงบอกทะเบียนนันจะตังอยู่ ณ ทีใดในพระราชอาณาเขต
(3) วัตถุทีประสงค์ทงหลายของบริ
ั
ษัท
(4) ถ้ อยคําสําแดงว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะมีจํากัด
(5) จํานวนทุนเรื อนหุ้นซึงบริ ษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็ น หุ้นมีมลู ค่ากําหนดหุ้นละเท่าไร
(6) ชือ สํานัก อาชีวะ และลายมือชือของบรรดาผู้เริ มก่อการทังจํานวนหุ้นซึงต่างคนต่างเข้ าชือซือไว้ คนละเท่าใด

มาตรา 1099 หนังสือบริ คณห์สนธินนั ท่านให้ ทําเป็ นต้ นฉบับไว้ ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และให้ ลงลายมือชือของ
บรรดาผู้เริ มก่อการ และลายมือชือทังปวงนันให้ มีพยานลงชือรับรองด้ วยสองคน
หนังสือบริ คณห์สนธิซงได้
ึ ทํานัน ท่านบังคับให้ นําฉบับหนึงไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอทะเบียนในส่วนพระราช
อาณาเขตซึงบ่งไว้ วา่ จะบอกทะเบียนตังสํานักงานของบริษัทนัน
มาตรา 1100 ผู้เริ มก่อการทุกคนต้ องลงชือซือหุ้น ๆ หนึงเป็ นอย่างน้ อย
มาตรา 1101 บุคคลซึงเป็ นกรรมการของบริ ษัทจํากัดจะรับผิดโดยไม่จํากัดก็ได้ ถ้ ากรณีเป็ นเช่นนันไซร้ ท่านว่าต้ อง
จดแถลงความรับผิดเช่นนันลงไว้ ในหนังสือบริ คณห์สนธิด้วย
อันความรับผิดโดยไม่จํากัดของผู้เป็ นกรรมการนัน ย่อมถึงทีสุดเมือล่วงเวลาสองปี นับแต่วนั ทีตัวเขาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการ
มาตรา 1102 ห้ ามมิให้ ชีชวนประชาชนให้ ซือหุ้น
มาตรา 1103 (ยกเลิกทังมาตรา)
หมายเหตุ
ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. แก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 9) พ.ศ. 2521
มาตรา 1104 จํานวนหุ้นทังหมดซึงบริ ษัทคิดจะจดทะเบียนนันต้ องมีผ้ เู ข้ าชือหรื อออกให้ กนั เสร็ จก่อนการจด
ทะเบียนของบริษัท
มาตรา 1105 อันหุ้นนัน ท่านห้ ามมิให้ ออกโดยราคาตําไปกว่ามูลค่าของหุ้นทีตังไว้
การออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นทีตังไว้ นนั หากว่าหนังสือบริ คณห์สนธิให้ อาํ นาจไว้ ก็ให้ ออกได้ และใน
กรณีเช่นนัน ต้ องส่งใช้ จํานวนทีลํามูลค่าพร้ อมกันไปกับการส่งใช้ เงินคราวแรก
อนึงเงินส่งใช้ คา่ หุ้นคราวแรกนัน ต้ องมิให้ น้อยกว่าร้ อยละยีสิบห้ าแห่งมูลค่าของหุ้นทีตังไว้
มาตรา 1106 การทีเข้ าชือซือหุ้นนันย่อมผูกพันผู้เข้ าชือโดยเงือนไขว่า ถ้ าบริ ษัทตังขึนแล้ วจะใช้ จํานวนเงินค่าหุ้น
นัน ๆ ให้ แก่บริ ษัทตามหนังสือชีชวนและข้ อบังคับของบริ ษัท
มาตรา 1107 เมือหุ้นชนิดซึงจะต้ องลงเงินนันได้ มีผ้ เู ข้ าชือซือหมดแล้ วผู้เริ มก่อการต้ องนัดบรรดาผู้เข้ าชือซือหุ้นมา
ประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่โดยไม่ชกั ช้ า ประชุมอันนีให้ เรี ยกว่าประชุมตังบริษัท
อนึงให้ ผ้ เู ริ มก่อการส่งรายงานการตังบริษัทมีคํารับรองของตนว่าถูกต้ อง และมีข้อความทีเกียวแก่กิจการอันจะพึง
กระทําในทีประชุมตังบริ ษัททุก ๆ ข้ อตามความในมาตราต่อไปนี ไปยังผู้เข้ าชือซือหุ้นทุกคนอย่างน้ อยเจ็ดวันก่อนวันนัด
ประชุม
เมือได้ สง่ รายงานตังบริษัทแก่ผ้ เู ข้ าชือซือหุ้นแล้ ว ผู้เริมก่อการต้ องจัดส่งสําเนารายงานอันมีคาํ รับรองว่าถูกต้ อง
ตามทีบังคับไว้ ในมาตรานีไปยังนายทะเบียนบริ ษัทโดยพลัน
อนึงให้ ผ้ เู ริ มก่อการจัดให้ มีบญ
ั ชีแถลงรายชือ ฐานะ และสํานักของผู้เข้ าชือซือหุ้นกับจํานวนหุ้นซึงต่างคนได้ ลงชือซือ
ไว้ เพือเสนอต่อทีประชุมนันด้ วย
บทบัญญัติทงหลายแห่
ั
งมาตรา 1176,1187,1188,1189,1191,1192 และ 1195 นัน ท่านให้ นํามาใช้ บงั คับแก่การ
ประชุมตังบริ ษัทด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา 1108 กิจการอันจะพึงทําในทีประชุมตังบริษัทนัน คือ
(1) ทําความตกลงตังข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท

(2) ให้ สตั ยาบันแก่บรรดาสัญญาซึงผู้เริมก่อการได้ ทําไว้ และค่าใช้ จา่ ยอย่างหนึงอย่างใดซึงเขาต้ องออกไปในการ
เริ มก่อบริ ษัท
(3) วางกําหนดจํานวนเงินซึงจะให้ แก่ผ้ เู ริ มก่อการ ถ้ าหากมีเจตนาว่าจะให้
(4) วางกําหนดจํานวนหุ้นบุริมสิทธิ ทังกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นนัน ๆ ว่าเป็ นสถานใดเพียงใด ถ้ าหากจะมี
หุ้นเช่นนันในบริษัท
(5) วางกําหนดจํานวนหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิซงออกให้
ึ
เหมือนหนึงว่าได้ ใช้ เต็มค่าแล้ วหรื อได้ ใช้ แต่บางส่วน
แล้ ว เพราะใช้ ให้ ด้วยอย่างอืนนอกจากตัวเงิน และกําหนดว่าเพียงใดซึงจะถือว่าเอาเป็ นว่าได้ ใช้ เงินแล้ ว ถ้ าหากจะมีห้ นุ
เช่นนันในบริษัท
ให้ แถลงในทีประชุมโดยเฉพาะว่า ซึงจะออกหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิให้ เหมือนหนึงว่าได้ ใช้ เงินแล้ วเช่นนัน เพือ
แทนคุณแรงงานหรื อตอบแทนทรัพย์สนิ อย่างใด ให้ พรรณนาจงชัดเจนทุกประการ
(6) เลือกตังกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอนั เป็ นชุดแรกของบริ ษัทและวางกําหนดอํานาจของคนเหล่านีด้ วย
มาตรา 1109 ผู้เริ มก่อการหรื อผู้เข้ าชือซือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนไม่ได้ ถ้ าตนมีสว่ นได้ เสียโดยพิเศษในปั ญหาที
ยกขึนวินจิ ฉัยนัน
อนึงมติของทีประชุมตังบริษัทย่อมไม่สมบูรณ์ เว้ นแต่ทีประชุมจะได้ ลงมติโดยเสียงข้ างมาก อันมีคะแนนของผู้
เข้ าชือซือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึงจํานวนผู้เข้ าชือซือหุ้นทังหมดซึงมีสทิ ธิลงคะแนนได้ และคิดตามจํานวนหุ้นรวมกันไม่
น้ อยกว่ากึงจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นนัน ๆ ทังหมดด้ วยกัน
มาตรา 1110 เมือได้ ประชุมตังบริ ษัทแล้ ว ให้ ผ้ เู ริ มก่อการบริ ษัทมอบการทังปวงให้ แก่กรรมการของบริษัท
เมือกรรมการได้ รับการแล้ ว ก็ให้ ลงมือจัดการเรี ยกให้ ผ้ เู ริ มก่อการและผู้เข้ าชือซือหุ้นทังหลายใช้ เงินในหุ้นซึงจะต้ อง
ใช้ เป็ นตัวเงิน เรี ยกหุ้นหนึงไม่น้อยกว่าร้ อยละยีสิบห้ า ตามทีได้ กําหนดไว้ ในหนังสือชีชวนบอกกล่าวป่ าวร้ องหรื อหนังสือ
ชวนให้ ซือหุ้น
มาตรา 1111 เมือจํานวนเงินซึงว่าไว้ ในมาตรา 1110 ได้ ใช้ เสร็ จแล้ ว กรรมการต้ องไปขอจดทะเบียนบริ ษัทนัน
คําขอและข้ อความทีลงในทะเบียนนัน ให้ ระบุรายการตามทีได้ ตกลงกันในทีประชุมตังบริษัท ดังต่อไปนี คือ
(1) จํานวนหุ้นทังสินซึงได้ มีผ้ เู ข้ าชือซือ หรื อได้ จดั ออกให้ แล้ วแยกให้ ปรากฏว่าเป็ นชนิดหุ้นสามัญเท่าใด หุ้นบุริมสิทธิ
เท่าใด
(2) จํานวนหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ ซึงออกให้ เหมือนหนึงว่าได้ ใช้ เต็มค่าแล้ วหรื อได้ ใช้ แต่บางส่วนแล้ ว นอกจาก
ทีใช้ เป็ นตัวเงิน และหุ้นทีได้ ใช้ แต่บางส่วนนัน ให้ บอกว่าได้ ใช้ แล้ วเพียงใด
(3) จํานวนเงินทีได้ ใช้ แล้ วหุ้นละเท่าใด
(4) จํานวนเงินทีได้ รับไว้ เป็ นค่าหุ้นรวมทังสินเท่าใด
(5) ชือ อาชีวะ และทีสํานักของกรรมการทุกคน
(6) ถ้ าให้ กรรมการต่างมีอาํ นาจจัดการของบริ ษัทได้ โดยลําพังตัวให้ แสดงอํานาจของกรรมการนัน ๆ ว่าคนใดมี
เพียงใด และบอกจํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ นนด้
ั วย
(7) ถ้ าตังบริ ษัทขึนชัวกาลกําหนดอันหนึง ให้ บอกกาลกําหนดอันนันด้ วย
(8) ทีตังสํานักงานแห่งใหญ่และสาขาทังปวง
การลงทะเบียนจะมีรายการอย่างอืนซึงกรรมการเห็นสมควรจะให้ ทราบแก่ประชาชนก็ลงได้

ในการขอจดทะเบียนนัน ถ้ าได้ ทําข้ อบังคับของบริ ษัทไว้ ประการใดบ้ างต้ องส่งสําเนาข้ อบังคับนัน ๆ ไปด้ วย กับทัง
สําเนารายงานการประชุมตังบริษัทหนังสือทังสองนีกรรมการต้ องลงลายมือชือรับรองคนหนึงเป็ นอย่างน้ อย
ในเวลาเดียวกันนัน กรรมการต้ องนําฉบับตีพิมพ์แห่งหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ ถ้ าหากมี มอบไว้ แก่หอ
ทะเบียนอย่างละสิบฉบับ
ให้ พนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้ แก่บริ ษัทฉบับหนึง
มาตรา 1112 ถ้ าการจดทะเบียนมิได้ ทาํ ภายในสามเดือนนับแต่ประชุมตังบริ ษัทไซร้ ท่านว่าบริ ษัทนันเป็ นอันไม่ได้
ตังขึน และบรรดาเงินทีได้ รับไว้ จากผู้เข้ าชือซือหุ้นนันต้ องใช้ คืนเต็มจํานวนมิให้ ลดเลย
ถ้ ามีจํานวนเงินเช่นว่านันค้ างอยูม่ ิได้ คืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตังบริษัทไซร้ ท่านว่ากรรมการของบริ ษัท
ต้ องรับผิดร่วมกันทีจะใช้ ทงต้
ั นเงินและดอกเบียคิดตังแต่เวลาสินกําหนดสามเดือนนัน
แต่ถ้ากรรมการคนใดพิสจู น์ได้ วา่ การทีเงินขาดหรื อทีใช้ คืนช้ าไปมิได้ เป็ นเพราะความผิดของตนไซร้ กรรมการคน
นันก็ไม่ต้องรับผิดในการใช้ ต้นเงินหรื อดอกเบีย
มาตรา 1113 ผู้เริ มก่อการบริ ษัทต้ องรับผิดร่วมกันและโดยไม่จํากัดในบรรดาหนีและการจ่ายเงินซึงทีประชุมตัง
บริ ษัทมิได้ อนุมตั ิ และแม้ จะได้ มอี นุมตั ิก็ยงั คงต้ องรับผิดอยูเ่ ช่นนันไปจนกว่าจะได้ จดทะเบียนบริษัท
มาตรา 1114 เมือบริ ษัทได้ จดทะเบียนแล้ ว ผู้เข้ าชือซือหุ้นจะร้ องฟ้ องขอให้ ศาลเพิกถอนการทีตนได้ เข้ าชือซือ
โดยยกเหตุวา่ สําคัญผิดหรื อต้ องข่มขู่ หรื อถูกลวงล่อฉ้ อฉลนัน ท่านว่าหาอาจทําได้ ไม่
มาตรา 1115 ถ้ าหากว่าชือบริ ษัทซึงตังไว้ ในหนังสือบริ คณห์สนธิพ้องกับชือบริ ษัทอืนซึงได้ จดทะเบียนแล้ วก็ดี
หรื อพ้ องกับชือซึงตังไว้ ในหนังสือบริ คณห์สนธิฉบับอืนอันได้ จดทะเบียนแล้ วก็ดี หรื อคล้ ายคลึงกับชือเช่นกล่าวนันจนน่าจะ
ลวงให้ มหาชนหลงไปได้ ก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้ทีมีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดจะฟ้ องเรี ยกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่ผ้ เู ริ มก่อการ
บริ ษัทก็ได้ และจะร้ องขอให้ ศาลสังบังคับให้ เปลียนชือนันเสียใหม่ก็ได้
เมือศาลมีคําสังเช่นนันแล้ ว ก็ต้องบอกชือซึงเปลียนใหม่นนจดลงทะเบี
ั
ยนแทนชือเก่า และต้ องแก้ ใบสําคัญการจด
ทะเบียนด้ วยตามกันไป
มาตรา 1116 บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนใดคนหนึงปรารถนาจะได้ สาํ เนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับบรรดามี
ในบริ ษัทหนึงบริษัทใดก็ชอบทีจะเรี ยกได้ จากบริษัทนัน ในการนีบริ ษัทจะเรี ยกเอาเงินไม่เกินฉบับละบาทหนึงก็ได้
ส่ วนที" 2
หุ้นและผู้ถอื หุ้น
มาตรา 1117 อันมูลค่าของหุ้น ๆ หนึงนัน มิให้ ตากว่
ํ าห้ าบาท
มาตรา 1118 อันหุ้นนัน ท่านว่าจะแบ่งแยกหาได้ ไม่
ถ้ าบุคคลมีจํานวนแต่สองคนขึนไปถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ท่านว่าต้ องตังให้ คนใดคนหนึงในจํานวนนันแต่คนเดียว
เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานเป็ นผู้ถือหุ้น
อนึงบุคคลทังหลายซึงถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ต้ องร่วมกันรับผิดต่อบริ ษัทในการส่งใช้ มลู ค่าของหุ้น
มาตรา 1119 หุ้นทุก ๆ หุ้นจําต้ องให้ ใช้ เป็ นเงินจนเต็มค่า เว้ นแต่ห้ นุ ซึงออกตามบทบัญญัตมิ าตรา 1108 อนุมาตรา
(5) หรื อมาตรา 1221
ในการใช้ เงินเป็ นค่าหุ้นนัน ผู้ถือหุ้นจะหักหนีกับบริ ษัทหาได้ ไม่

มาตรา 1120 บรรดาเงินค่าหุ้นซึงยังจะต้ องส่งอีกนัน กรรมการจะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งใช้ เสียเมือใดก็ได้ เว้ นแต่ที
ประชุมใหญ่จะได้ วินจิ ฉัยเป็ นอย่างอืน
มาตรา 1121 การเรี ยกเงินค่าหุ้นแต่ละคราวนัน ท่านบังคับว่าให้ สง่ คําบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่ตํากว่ายีสิบเอ็ดวัน
ด้ วยจดหมายส่งลงทะเบียนไปรษณีย์ และผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้ องใช้ เงินตามจํานวนทีเรี ยกนัน สุดแต่กรรมการจะได้ กําหนด
ไปว่าให้ สง่ ไปยังผู้ใด ณ ทีใดและเวลาใด
มาตรา 1122 ถ้ าและเงินอันจะพึงส่งใช้ เป็ นค่าหุ้นตามเรี ยกนันผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ สง่ ใช้ ตามวันกําหนดไซร้ ผู้นนั
จะต้ องเสียดอกเบียนับแต่วนั ทีกําหนดให้ สง่ ใช้ จนถึงวันทีได้ สง่ เสร็จ
มาตรา 1123 ถ้ าผู้ถือหุ้นคนใดละเลยไม่สง่ ใช้ เงินทีเรี ยกค่าหุ้นตามวันกําหนด กรรมการจะส่งคําบอกกล่าวด้ วย
จดหมายส่งลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้นนให้
ั สง่ ใช้ เงินทีเรี ยกกับทังดอกเบียด้ วยก็ได้
ในคําบอกกล่าวอันนี ให้ กําหนดเวลาไปพอสมควรเพือให้ ใช้ เงินทีเรี ยกกับทังดอกเบีย และต้ องบอกไปด้ วยว่าให้ สง่
ใช้ ณ สถานทีใด อนึงในคําบอกกล่าวนันจะแจ้ งไปด้ วยก็ได้ วา่ ถ้ าไม่ใช้ เงินตามเรี ยก หุ้นนันอาจจะถูกริ บ
มาตรา 1124 ถ้ าในคําบอกกล่าวมีข้อแถลงความถึงการริ บหุ้นด้ วยแล้ ว หากเงินค่าหุ้นทีเรียกกับทังดอกเบียยังคง
ค้ างชําระอยูต่ ราบใด กรรมการจะบอกริ บหุ้นนัน ๆ เมือใดก็ได้
มาตรา 1125 หุ้นซึงริ บแล้ วนันให้ เอาออกขายทอดตลาดโดยไม่ชกั ช้ าได้ จํานวนเงินเท่าใดให้ เอาหักใช้ คา่ หุ้นที
เรี ยกกับดอกเบียค้ างชําระ ถ้ ายังมีเงินเหลือเท่าใดต้ องส่งคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นนัน
มาตรา 1126 แม้ วา่ วิธีการริ บหุ้นขายหุ้นจะไม่ถกู ต้ องด้ วยระเบียบก็ดี ท่านว่าหาเป็ นเหตุให้ สทิ ธิของผู้ซือหุ้นซึงริ บ
นันเสือมเสียไปอย่างไรไม่
มาตรา 1127 ให้ บริ ษัททําใบหุ้น คือใบสําคัญสําหรับหุ้นใบหนึงหรื อหลายใบ มอบให้ เป็ นคูม่ ือแก่ผ้ ถู ือหุ้นจงทุก ๆ
คน
เมือมอบใบหุ้นนัน จะเรี ยกค่าธรรมเนียมก็ได้ สุดแต่กรรมการจะกําหนด แต่มิให้ เกินห้ าสิบสตางค์
มาตรา 1128 ในใบหุ้นทุก ๆ ใบ ท่านให้ กรรมการลงลายมือชือเองคนหนึงเป็ นอย่างน้ อย และประทับตราของบริษัท
เป็ นสําคัญ
ในใบหุ้นนันต้ องมีข้อความต่อไปนี คือ
(1) ชือบริ ษัท
(2) เลขหมายหุ้นทีกล่าวถึงในใบหุ้นนัน
(3) มูลค่าหุ้นหนึงเป็ นเงินเท่าใด
(4) ถ้ าและเป็ นหุ้นทียังไม่ได้ ใช้ เงินเสร็ จ ให้ จดลงว่าได้ ใช้ เงินค่าหุ้นแล้ วหุ้นละเท่าใด
(5) ชือผู้ถือหุ้น หรื อคําแถลงว่าได้ ออกใบหุ้นนันให้ แก่ผ้ ถู ือ
มาตรา 1129 อันว่าหุ้นนันย่อมโอนกันได้ โดยมิต้องได้ รับความยินยอมของบริษัท เว้ นแต่เมือเป็ นหุ้นชนิดระบุชือ
ลงในใบหุ้น ซึงมีข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
การโอนหุ้นชนิดระบุชือลงในใบหุ้นนัน ถ้ ามิได้ ทําเป็ นหนังสือและลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยานคน
หนึงเป็ นอย่างน้ อยลงชือรับรองลายมือนัน ๆ ด้ วยแล้ ว ท่านว่าเป็ นโมฆะ อนึงตราสารอันนันต้ องแถลงเลขหมายของหุ้นซึง
โอนกันนันด้ วย
การโอนเช่นนีจะนํามาใช้ แก่บริ ษัท หรื อบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้ จดแจ้ งการโอนทังชือและสํานักของผู้รับ
โอนนันลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

มาตรา 1130 หุ้นใดเงินทีเรี ยกค่าหุ้นยังค้ างชําระอยู่ หุ้นนันบริ ษัทจะไม่ยอมรับจดทะเบียนให้ โอนก็ได้
มาตรา 1131 ในระหว่างสิบสีวันก่อนการประชุมใหญ่สามัญ บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเสียก็ได้
มาตรา 1132 ในเหตุบางอย่างเช่นผูถ้ อื หุน้ ตายก็ดี หรือล้มละลายก็ดี อันเป็ นเหตุให้บุคคลอื"นเป็ นผูม้ สี ทิ ธิจะได้
หุน้ ขึน+ นัน+ หากว่าบุคคลนัน+ นําใบหุน้ มาเวนคืน เมื"อเป็ นวิสยั จะทําได้ ทัง+ ได้นําหลักฐานอันสมควรมาแสดงด้วยแล้ว ก็ให้
บริษทั รับบุคคลนัน+ ลงทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ สืบไป
มาตรา 1133 หุน้ ซึง" โอนกันนัน+ ถ้าเป็ นหุน้ อันยังมิได้สง่ เงินใช้เต็มจํานวนค่าหุน้ ท่านว่าผูโ้ อนยังคงต้องรับผิดใน
จํานวนเงินทีย" งั มิได้สง่ ใช้ให้ครบถ้วนนัน+ แต่ว่า
(1) ผูโ้ อนไม่ตอ้ งรับผิดในหนี+อนั หนึ"งอันใดของบริษทั ซึง" ได้ก่อให้เกิดขึน+ ภายหลังโอน
(2) ผูโ้ อนไม่ตอ้ งรับผิดออกส่วนใช้หนี+ เว้นแต่ความปรากฏขึน+ แก่ศาลว่าบรรดาผูท้ ย"ี งั ถือหุน้ ของบริษทั อยู่นนั + ไม่
สามารถออกส่วนใช้หนี+ อันเขาจะพึงต้องออกใช้นนั + ได้ใน
ข้อความรับผิดเช่นว่ามานัน+ ท่านห้ามมิให้ฟ้องผูโ้ อนเมื"อพ้นสองปี นบั แต่ดจ้ ดแจ้งการโอนนัน+ ลงในทะเบียนผูถ้ อื
หุน้
มาตรา 1134 ใบหุน้ ออกให้แก่ผถู้ อื นัน+ จะออกได้กแ็ ต่เมื"อมีขอ้ บังคับของบริษทั อนุญาตไว้ และจะออกให้ได้แต่
เฉพาะเพื"อหุน้ ซึง" ได้ใช้เต็มค่าแล้วนกรณีเช่นว่านี+ ผูท้ รงใบหุน้ ชนิดระบุช"อื ย่อมมีสทิ ธิจะได้รบั ใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผู้
ถือ เมื"อเวนคืนใบหุน้ ชนิดระบุชอ"ื นัน+ ให้ขดี ฆ่าเสีย
มาตรา 1135 หุน้ ชนิดทีม" ใี บหุน้ ออกให้แก่ผถู้ อื นัน+ ย่อมโอนกันได้เพียงด้วยส่งมอบใบหุน้ แก่กนั
มาตรา 1136 ผูท้ รงใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื ย่อมมีสทิ ธิจะมาขอเปลีย" นเอาใบหุน้ ชนิดระบุช"อื ได้ เมื"อเวนคืนใบ
หุน้ ฉบับออกให้แก่ผถู้ อื นัน+ ให้ขดี ฆ่าเสีย
มาตรา 1137 ถ้าข้อบังคับของบริษทั มีกาํ หนดไว้เป็ นองค์คุณอันหนึ"งสําหรับผูจ้ ะเป็ นกรรมการ ว่าจําจะต้องเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเท่าหนึ"งเท่าใดไซร้ หุน้ เช่นนี+ท่านว่าต้องเป็ นหุน้ ระบุช"อื
มาตรา 1138 บริษทั จํากัดต้องมีสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มีรายการ ดังต่อไปนี+ คือ
(1) ชื"อและสํานัก กับอาชีวะ ถ้าว่ามี ของผูถ้ อื หุน้ ข้อแถลงเรื"องหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ คนหนึ"ง ๆ แยกหุน้ ออกตามเลข
หมายและจํานวนเงินทีไ" ด้ใช้แล้วหรือทีไ" ด้ตกลงกันให้ถอื ว่าเป็ นอันได้ใช้แล้วในหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ คนหนึ"ง ๆ
(2) วันเดือนปี ซง"ึ ได้ลงทะเบียนบุคคลผูห้ นึ"ง ๆ เป็ นผูถ้ อื หุน้
(3) วันเดือนปี ซง"ึ บุคคลคนใดคนหนึ"งขาดจากเป็ นผูถ้ อื หุน้
(4) เลขหมายใบหุน้ และวันทีล" งในใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื และเลขหมายของหุน้ ซึง" ได้ลงไว้ในใบหุน้
นัน+ ๆ
(5) วันทีไ" ด้ขดี ฆ่าใบหุน้ ชนิดระบุช"อื หรือชนิดออกให้แก่ผถู้ อื
มาตรา 1139 สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เริม" แต่วนั จดทะเบียนบริษทั นัน+ ให้รกั ษาไว้ ณ สํานักงานของบริษทั แห่งทีไ" ด้
จดทะเบียนไว้ สมุดทะเบียนนี+ให้เปิ ดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง+ หลายดูได้ในระหว่างเวลาทําการโดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมอย่าง
หนึ"งอย่างใด แต่กรรมการจะจํากัดเวลาลงไว้อย่างไรพอสมควรก็ได้หากไม่น้อยกว่าวันละสองชัวโมง
"
ให้เป็ นหน้าทีข" องกรรมการทีจ" ะส่งสําเนาบัญชีรายชื"อผูท้ ย"ี งั คงเป็ นผูถ้ อื หุน้ อยู่ทงั + หมดในเวลาทีป" ระชุมและ
รายชื"อผูท้ ข"ี าดจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ จําเดิมแต่วนั ประชุมสามัญครัง+ ทีแ" ล้วมานัน+ ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปี ละครัง+ และมิ
ให้ชา้ กว่าวันทีส" บิ สีน" บั แต่การประชุมสามัญ บัญชีรายชื"อนี+ให้มรี ายการบรรดาทีร" ะบุไว้ในมาตราก่อนนัน+ ทุกประการ
มาตรา 1140 ผูถ้ อื หุน้ ชอบทีจ" ะเรียกให้สง่ มอบสําเนาทะเบียนเช่นว่านัน+ หรือแต่ตอนหนึ"งตอนใดแก่ตนได้ เมื"อ
เสียค่าคัดสําเนาห้าสิบสตางค์ต่อร้อยคํา
มาตรา 1141 สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ นัน+ ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเป็ นพยานหลักฐานอันถูกต้องในข้อกระทง
ความบรรดาทีก" ฎหมายบังคับ หรือให้อาํ นาจให้เอาลงในทะเบียนนัน+
มาตรา 1142 ถ้าบริษทั ได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิไปแล้ว ได้กาํ หนดไว้ว่าริมสิทธิจะมีแก่หุน้ นัน+ ๆ

เป็ นอย่างไร ท่านห้ามมิให้แก้ไขอีกเลย
มาตรา 1143 ห้ามมิให้บริษทั จํากัดเป็ นเจ้าของถือหุน้ ของตนเองหรือรับจํานําหุน้ ของตนเอง
ส่ วนที" 3
วิธีจัดการบริษัทจํากัด
-------1) บทเบ็ดเสร็จทัวไป
"
มาตรา 1144 บรรดาบริษทั จํากัด ให้มกี รรมการคนหนึ"งหรือหลายคนด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของ
บริษทั และอยู่ในความครอบงําของทีป" ระชุมใหญ่แห่งผูถ้ อื หุน้ ทัง+ ปวง
มาตรา 1145 จําเดิมแต่ได้จดทะเบียนบริษทั แล้ว ท่านห้ามมิให้ตงั + ข้อบังคับขึน+ ใหม่ หรือเพิม" เติมเปลีย" นแปลง
ข้อบังคับหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิแต่อย่างหนึ"งอย่างใด เว้นแต่จะได้มกี ารลงมติพเิ ศษ
มาตรา 1146 บรรดาข้อบังคับอันได้ตงั + ขึน+ ใหม่ หรือได้เพิม" เติมเปลีย" นแปลงนัน+ เป็ นหน้าทีข" องบริษทั ทีจ" ะจัดให้
ไปจดทะเบียนภายในกําหนดสิบสีว" นั นับแต่วนั ทีไ" ด้มกี ารลงมติพเิ ศษ

มาตรา 1147 บรรดาข้อบังคับอันได้ตงั + ขึน+ ใหม่ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับซึง" ได้เปลีย" นแปลง
นัน+ ให้บริษทั ส่งมอบฉบับตีพมิ พ์ไว้ ณ หอทะเบียนอย่างละสิบฉบับในเวลาเดียวกับทีข" อจดทะเบียน
มาตรา 1148 บรรดาบริษทั จํากัด ต้องมีสาํ นักงานบอกทะเบียนไว้แห่งหนึ"งซึง" ธุรการติดต่อและคําบอกกล่าวทัง+
ปวงจะส่งถึงบริษทั ได้ ณ ทีน" นั +
คําบอกกล่าวสถานทีต" งั + แห่งสํานักงานทีไ" ด้บอกทะเบียนไว้กด็ ี หรือ เปลีย" นย้ายสถานทีก" ด็ ี
ให้สง่ แก่นายทะเบียนบริษทั และให้นายทะเบียนจดข้อความนัน+ ลงในทะเบียน
มาตรา 1149 ตราบใดหุน้ ทัง+ หลายยังมิได้ชาํ ระเงินเต็มจํานวนท่านว่าตราบนัน+ บริษทั จะลงพิมพ์หรือแสดง
จํานวนต้นทุนของบริษทั ในหนังสืออย่างหนึ"งอย่างใดเช่นในคําบอกกล่าวปา่ วร้องก็ดี ในตั Hวเงินและบัญชีสงิ" ของก็ดี ใน
จดหมายก็ดี ต้องแสดงไว้ให้ชดั เจนด้วยในทีเ" ดียวกันจํานวนเงินต้นทุนได้ชาํ ระแล้วเพียงกีส" ว่ น
2) กรรมการ
มาตรา 1150 ผูเ้ ป็ นกรรมการจะพึงมีจาํ นวนมากน้อยเท่าใดและจะพึงได้บาํ เหน็จเท่าใด ให้สดุ แล้วแต่ท"ี
ประชุมใหญ่จะกําหนด
มาตรา 1151 อันผูเ้ ป็ นกรรมการนัน+ เฉพาะแต่ทป"ี ระชุมใหญ่เท่านัน+ อาจจะตัง+ หรือถอนได้
มาตรา 1152 ในเมือ" มีการประชุมสามัญครัง+ แรกภายหลังแต่จดทะเบียนบริษทั ก็ดี และในเมื"อมีการประชุม
สามัญครัง+ แรกในปีทุก ๆ ปี ต่อไปก็ดี ผูเ้ ป็ นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งโดยจํานวนหนึ"งในสามเป็ นอัตรา ถ้าและ
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส"ี ดุ กับส่วนหนึ"ง
ในสาม
มาตรา 1153 ตัวกรรมการทีจ" ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทส"ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นัน+ ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็ นวิธอี "นื ไซร้ ก็ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีไ" ด้อยู่
ในตําแหน่งนานทีส" ดุ นัน+ เป็ นผูต้ อ้ งออก กรรมการผูอ้ อกไปนัน+ จะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
มาตรา 1154 ถ้ากรรมการคนใดล้มละลาย หรือตกเป็นผูไ้ ร้ความสามารถไซร้ ท่านว่ากรรมการคนนัน+ เป็ นอัน
ขาดจากตําแหน่ง
มาตรา 1155 ถ้าตําแหน่งว่างลงในสภากรรมการเพราะเหตุอ"นื นอกจากถึงคราวออกตามเวรไซร้ ท่านว่า

กรรมการจะเลือกผูอ้ "นื ตัง+ ขึน+ ใหม่ให้เต็มทีว" ่างก็ได้ แต่บคุ คลทีไ" ด้เป็ นกรรมการใหม่เช่นนัน+ ให้มเี วลาอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีก" รรมการผูอ้ อกไปนัน+ ชอบทีจ" ะอยู่ได้
มาตรา 1156 ถ้าทีป" ระชุมใหญ่ถอนกรรมการผูห้ นึ"งออกก่อนครบกาลกําหนดของเขา และตัง+ คนอื"นขึน+ ไว้แทนที"
ไซร้ ท่านว่าบุคคลทีเ" ป็ นกรรมการใหม่นนั + ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีก" รรมการผูถ้ ูกถอนนัน+
ชอบทีจ" ะอยูไ่ ด้
มาตรา 1157 การตัง+ กรรมการขึน+ ใหม่นนั + ตัง+ ใครเมื"อใด ท่านให้นําความไปจดทะเบียนภายในสิบสีว" นั นับแต่
วันทีต" งั + จงทุกครัง+
มาตรา 1158 นอกจากจะมีขอ้ บังคับของบริษทั ไว้เป็ นอย่างอื"นท่านว่ากรรมการมีอาํ นาจดังพรรณนาไว้ในหก
มาตราต่อไปนี+
มาตรา 1159 ในจํานวนกรรมการนัน+ แม้ตําแหน่งจะว่างไปบ้างกรรมการทีม" ตี วั อยู่กย็ ่อมทํากิจการได้ แต่ถา้ ใน
เวลาใดจํานวนกรรมการลดน้อยลงกว่าจํานวนอันจําเป็ นทีจ" ะเป็ นองค์ประชุมได้ตลอดเวลาเช่นนัน+
กรรมการทีม" ตี วั อยู่ย่อมทํากิจการได้เฉพาะแต่ในเรื"องทีจ" ะเพิม" กรรมการขึน+ ให้ครบจํานวนหรือนัดเรียกประชุมใหญ่ของ
บริษทั เท่านัน+ จะกระทําการอย่างอื"นไม่ได้

มาตรา 1160 กรรมการจะวางกําหนดไว้กไ็ ด้ว่า จํานวนกรรมการเข้าประชุมกีค" นจึงจะเป็ นองค์ประชุมทํา
กิจการได้ ถ้าและมิได้กาํ หนดไว้ดงั นัน+ ไซร้ (เมื"อจํานวนกรรมการเกินกว่าสามคน) ท่านว่าต้องมีกรรมการเข้าประชุมสาม
คนจึงจะเป็ นองค์ประชุมได้
มาตรา 1161 ข้อปรึกษาซึง" เกิดเป็ นปญั หาในทีป" ระชุมกรรมการนัน+ ให้ชข+ี าดตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็ น
ใหญ่ ถ้าและคะแนนเสียงเท่ากันให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข+ าด
มาตรา 1162 กรรมการคนหนึ"งคนใดจะนัดเรียกให้ประชุมกรรมการเมื"อใดก็ได้
มาตรา 1163 กรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ"งขึน+ เป็ นประธานทีป" ระชุม และจะกําหนดเวลาว่าให้อยูใ่ น
ตําแหน่งเพียงใดก็ได้ แต่ถา้ หากมิได้เลือกกันไว้เช่นนัน+ หรือผูเ้ ป็ นประธานไม่มาประชุมตามเวลาทีไ" ด้นดั หมายไซร้
กรรมการทีม" าประชุมนัน+ จะเลือกกันคนหนึ"งขึน+ เป็ นประธานในการประชุมเช่นนัน+ ก็ได้
มาตรา 1164 กรรมการจะมอบอํานาจอย่างหนึ"งอย่างใดของตนให้แก่ผจู้ ดั การ หรือให้แก่อนุกรรมการซึง" ตัง+ ขึน+
จากผูท้ เ"ี ป็ นกรรมการด้วยกันก็ได้ในการใช้อาํ นาจซึง" ได้มอบหมายเช่นนัน+ ผูจ้ ดั การทุกคนหรืออนุกรรมการทุกคนต้องทํา
ตามคําสังหรื
" อข้อบังคับซึง" กรรมการทัง+ หลายได้กาํ หนดให้ทุกอย่างทุกประการ
มาตรา 1165 ถ้าการมอบอํานาจมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื"นไซร้ขอ้ ปรึกษาซึง" เกิดเป็ นปญั หาขึน+ ในทีป" ระชุม
อนุกรรมการทัง+ หลายให้ตดั สินเอาเสียงข้างมากเป็ นใหญ่ ถ้าและคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผเู้ ป็ นประธาน
ชีข+ าด
มาตรา 1166 บรรดาการซึง" กรรมการคนหนึ"งได้ทาํ ไปแม้ในภายหลังความปรากฏว่าการตัง+ แต่งกรรมการคน
นัน+ มีขอ้ บกพร่องอยู่บา้ งก็ดี หรือเป็ นผูบ้ กพร่องด้วยองค์คุณควรแก่ตําแหน่งกรรมการก็ดี ท่านว่าการทีไ" ด้
ทํานัน+ ย่อมสมบูรณ์เสมือนดังว่าบุคคลผูน้ นั + ได้รบั การแต่งตัง+ โดยถูกต้องและบริบรู ณ์ดว้ ยองค์คุณของกรรมการ
มาตรา 1167 ความเกีย" วพันกันในระหว่างกรรมการและบริษทั และบุคคลภายนอกนัน+ ท่านให้บงั คับตาม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนี+ ว่าด้วยตัวแทน
มาตรา 1168 ในอันทีจ" ะประกอบกิจการของบริษทั นัน+ กรรมการต้องใช้ความเอือ+ เฟื+อสอดส่องอย่างบุคคล
ค้าขายผูป้ ระกอบด้วยความระมัดระวัง
ว่าโดยเฉพาะ กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันในประการต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี+ คือ

(1) การใช้เงินค่าหุน้ นัน+ ได้ใช้กนั จริง
(2) จัดให้มแี ละรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึง" บรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทีก" ฎหมายกําหนดไว้
(3) การแจกเงินปนั ผลหรือดอกเบีย+ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามทีก" ฎหมายกําหนดไว้
(4) บังคับการให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามมติของทีป" ระชุมใหญ่
อนึ"งท่านห้ามมิให้ผเู้ ป็ นกรรมการประกอบการค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับการค้าขายของบริษทั นัน+ ไม่ว่าทําเพื"อประโยชน์ตนหรือเพือ" ประโยชน์ผอู้ "นื หรือไปเข้าหุน้ ส่วนไม่จาํ กัด
ความรับผิดในห้างค้าขายอื"นซึง" ประกอบกิจการมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกัน และ แข่งขันกับกิจการของบริษทั โดยมิได้รบั
ความยินยอมของทีป" ระชุมใหญ่ของผูถ้ อื หุน้
บทบัญญัตทิ ก"ี ล่าวมาข้างบนนี+ให้ใช้บงั คับตลอดถึงบุคคลซึง" เป็ นผูแ้ ทนของกรรมการด้วย
มาตรา 1169 ถ้ากรรมการทําให้เกิดเสียหายแก่บริษทั บริษทั จะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่
กรรมการก็ได้ หรือในกรณีทบ"ี ริษทั ไม่ยอมฟ้องร้องผูถ้ อื หุน้ คนหนึ"งคนใดจะเอาคดีนนั + ขึน+ ว่าก็ได้
อนึ"งการเรียกร้องเช่นนี+ เจ้าหนี+ของบริษทั จะเป็ นผูเ้ รียกบังคับก็ได้เท่าทีเ" จ้าหนี+ยงั คงมีสทิ ธิเรียกร้องแก่บริษทั อยู่

มาตรา 1170 เมื"อการซึง" กรรมการคนใดได้ทาํ ไปได้รบั อนุมตั ขิ องทีป" ระชุมใหญ่แล้ว ท่านว่ากรรมการคนนัน+
ไม่ตอ้ งรับผิดในการนัน+ ต่อผูถ้ อื หุน้ ซึง" ได้ให้อนุมตั หิ รือต่อบริษทั อีกต่อไป
ท่านห้ามมิให้ผถู้ อื หุน้ ซึง" มิได้ให้อนุมตั ดิ ว้ ยนัน+ ฟ้องคดี เมื"อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วนั ทีป" ระชุมใหญ่ให้อนุมตั แิ ก่
การเช่นว่านัน+
3) ประชุมใหญ่
มาตรา 1171 ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัวไปเป็
"
นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีไ" ด้จดทะเบียน
บริษทั และต่อนัน+ ไปก็ให้มกี ารประชุมเช่นนี+ครัง+ หนึ"งเป็ นอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน
การประชุมเช่นนี+ เรียกว่าประชุมสามัญ
การประชุมใหญ่คราวอืน" บรรดามีนอกจากนี+ เรียกว่าประชุมวิสามัญ
มาตรา 1172 กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื"อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร ถ้าบริษทั ขาดทุนลงถึงกึง"
จํานวนต้นทุน กรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญทันทีเพื"อแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบการทีข" าดทุนนัน+
มาตรา 1173 การประชุมวิสามัญจะต้องนัดเรียกให้มขี น+ึ ในเมื"อผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวนหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ"งใน
ห้าแห่งจํานวนหุน้ ของบริษทั ได้เข้าชื"อกันทําหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมเช่นนัน+ ในหนังสือร้องขอนัน+ ต้อง
ระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื"อการใด
มาตรา 1174 เมื"อผูถ้ อื หุน้ ยื"นคําร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญดังที" กล่าวมาในมาตราก่อนนี+แล้ว ให้กรรมการ
เรียกประชุมโดยพลัน
ถ้าและกรรมการมิได้เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วนั ยื"น คําร้องไซร้ ผูถ้ อื หุน้ ทัง+ หลายซึง" เป็ นผูร้ อ้ ง หรือ
ผูถ้ อื หุน้ คนอื"น ๆ รวมกันได้ จํานวนดังบังคับไว้นนั + จะเรียกประชุมเองก็ได้
มาตรา 1175 คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนัน+ ให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์
แห่งท้องทีฉ" บับหนึ"ง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือส่งทางไปรษณียไ์ ปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกคนบรรดามีช"อื ใน
ทะเบียนของบริษทั ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในคําบอกกล่าวนัน+ ให้ระบุสถานที" วัน

เวลา และสภาพแห่งกิจการทีจ" ะได้ประชุมปรึกษากันนัน+ ด้วย
มาตรา 1176 ผูถ้ อื หุน้ ทัวทุ
" กคนมีสทิ ธิจะเข้าประชุมในทีป" ระชุมใหญ่ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นประชุมชนิดใดคราว
ใด
มาตรา 1177 วิธดี งั บัญญัตไิ ว้ในมาตราต่อ ๆ ไปนี+ ท่านให้ใช้บงั คับ แต่การประชุมใหญ่ เว้นแต่จะมีขอ้ บังคับ
ของบริษทั กําหนดไว้เป็ นข้อความขัดกัน
มาตรา 1178 ในการประชุมใหญ่ ถ้าไม่มผี ถู้ อื หุน้ มาเข้าประชุมรวมกันแทนหุน้ ได้ถงึ จํานวนหนึ"งในสีแ" ห่งทุน
ของบริษทั เป็ นอย่างน้อยแล้ว ท่านว่าทีป" ระชุมอันนัน+ จะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่
มาตรา 1179 การประชุมใหญ่เรียกนัดเวลาใด เมื"อล่วงเวลานัดนัน+ ไปแล้วถึงชัวโมงหนึ
"
"ง จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง" มา
เข้าประชุมยังไม่ครบถ้วนเป็ น องค์ประชุมดังบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 1178 นัน+ ไซร้ หากว่าการประชุมใหญ่นนั + ได้ เรียกนัด
เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ท่านให้เลิกประชุม
ถ้าการประชุมใหญ่นนั + มิใช่ชนิดซึง" เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอไซร้ท่านให้เรียกนัดใหม่อกี คราวหนึ"งภายในสิบ
สีว" นั และการประชุมใหญ่ครัง+ หลังนี+ท่านไม่บงั คับว่าจําต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 1180 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัวไปเป็
"
นประชุมใหญ่ทุก ๆ ครัง+ ให้ผเู้ ป็ นประธานในสภากรรมการนังเป็
" น
ประธาน
ถ้าประธานกรรมการเช่นว่านี+ไม่มตี วั ก็ดี หรือไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วสิบห้านาทีกด็ ี ให้ผถู้ อื หุน้
ทัง+ หลายซึง" อยูใ่ นทีน" นั + เลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ"งในจํานวนซึง" มาประชุมขึน+ นังเป็
" นประธาน
มาตรา 1181 ผูน้ งเป็
ั " นประธานจะเลื"อนการประชุมใหญ่ใด ๆ ไป เวลาอื"นโดยความยินยอมของทีป" ระชุมก็
ได้ แต่ในทีป" ระชุมซึง" ได้เลื"อนมานัน+ ท่านมิให้ปรึกษากิจการอันใดนอกไปจากทีค" า้ งมาแต่วนั ประชุมก่อน
มาตรา 1182 ในการลงคะแนนโดยวิธชี มู อื นัน+ ท่านให้นบั ว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกคนทีม" าประชุมเองหรือมอบฉันทะให้
ผูอ้ "นื มาประชุมแทนมีเสียงหนึ"งเป็ นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ท่านให้นบั ว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียง เสียง
หนึ"งต่อหุน้ หนึ"งทีต" นถือ
มาตรา 1183 ถ้ามีขอ้ บังคับของบริษทั วางเป็ นกําหนดไว้ว่า ต่อเมื"อผูถ้ อื หุน้ แต่จาํ นวนเท่าใดขึน+ ไปจึงให้ออก
เสียงเป็ นคะแนนได้ไซร้ ท่านว่าผูถ้ อื หุน้ ทัง+ หลายซึง" ไม่มหี ุน้ ถึงจํานวนเท่านัน+ ย่อมมีสทิ ธิทจ"ี ะเข้ารวมกันให้ได้จาํ นวนหุน้
ดังกล่าว แล้วตัง+ คนหนึ"งในพวกของตนให้เป็ นผูร้ บั ฉันทะออกเสียงแทนในการประชุมใหญ่ใด ๆ ได้
มาตรา 1184 ผูถ้ อื หุน้ คนใดยังมิได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ซึง" บริษทั ได้เรียกเอาแต่ตนให้เสร็จสิน+ ท่านว่าผูถ้ อื หุน้ คนนัน+
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงเป็ นคะแนน
มาตรา 1185 ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในข้ออันใดซึง" ทีป" ระชุมจะลงมติ ท่านห้ามมิให้ผถู้ อื หุน้ คนนัน+
ออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน+
มาตรา 1186 ผูท้ รงใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื หาอาจออกเสียงเป็ นคะแนนได้ไม่ เว้นแต่จะได้นําใบหุน้ ของตนนัน+
มาวางไว้แก่บริษทั แต่ก่อนเวลาประชุม
มาตรา 1187 ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมอบฉันทะให้ผอู้ "นื ออกเสียแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี+ตอ้ งทําเป็ น
หนังสือ
มาตรา 1188 หนังสือตัง+ ผูร้ บั ฉันทะนัน+ ให้ลงวันและลงลายมือชื"อผูถ้ อื หุน้ และให้มรี ายการดังต่อไปนี+ คือ
(1) จํานวนหุน้ ซึง" ผูม้ อบฉันทะนัน+ ถืออยู่
(2) ชื"อผูร้ บั ฉันทะ

(3) ตัง+ ผูร้ บั ฉันทะนัน+ เพือ" การประชุมครัง+ คราวใด หรือตัง+ ไว้ชวระยะเวลาเพี
ั"
ยงใด
มาตรา 1189 อันหนังสือตัง+ ผูร้ บั ฉันทะนัน+ ถ้าผูม้ ชี "อื รับฉันทะประสงค์จะออกเสียงในการประชุมครัง+ ใด ต้องนําไป
วางต่อผูเ้ ป็ นประธานแต่เมื"อเริม" หรือก่อนเริม" ประชุมครัง+ นัน+
มาตรา 1190 ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติอนั เสนอให้ลงคะแนนท่านให้ตดั สินด้วยวิธชี มู อื เว้นแต่เมื"อก่อนหรือ
ในเวลาทีแ" สดงผลแห่งการชูมอื นัน+ จะได้มผี ถู้ อื หุน้ สองคนเป็ นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลับ
มาตรา 1191 ในการประชุมใหญ่ใด ๆ เมื"อผูเ้ ป็ นประธานแสดงว่ามติอนั ใดนับคะแนนชูมอื เป็ นอันว่าได้หรือตกก็
ดี และได้จดลงไว้ในสมุดรายงานประชุมของบริษทั ดังนัน+ แล้ว ท่านให้ถอื เป็ นหลักฐานเพียงพอทีจ" ะฟงั ได้ตามนัน+
ถ้ามีผตู้ ดิ ใจร้องขอให้ลงคะแนนลับไซร้ ท่านให้ถอื ว่าผลแห่งคะแนนลับนัน+ เป็ นมติของทีป" ระชุม
มาตรา 1192 ถ้ามีผตู้ ดิ ใจร้องขอโดยชอบให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนเช่นนัน+ จะทําด้วยวิธใี ดสุดแล้วแต่ผเู้ ป็ น
ประธานจะสัง"
มาตรา 1193 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน จะเป็ นในการชูมอื ก็ดี หรือในการลงคะแนนลับก็ดี ให้ผเู้ ป็ นประธานในที"
ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ"งเป็นเสียงชีข+ าด

มาตรา 1194 ถ้าทีป" ระชุมใหญ่ได้ลงมติอนั ใดเป็ นลําดับกันสองครัง+ ประชุมแล้ว มติอนั นัน+ ท่านให้
ถือว่าเป็ นมติพเิ ศษ เมือ" ได้ทาํ ให้เป็ นไปโดยวิธดี งั จะกล่าวต่อไปนี+ คือ
ข้อความทีจ" ะนําเสนอให้ลงมตินนั + ได้จดลงในคําบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ครัง+ แรกทีป" ระชุมครัง+ แรก
ได้ลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต" ํากว่าสามในสีส" ่วนของจํานวนเสียงทัง+ หมด
การประชุมใหญ่ครัง+ หลังนัน+ ได้นดั เรียกและได้ประชุมกันในเวลาไม่น้อยกว่าสิบสีว" นั และไม่
มากกว่าหกสัปดาห์ภายหลังการประชุมครัง+ แรก
ข้อความอันทีป" ระชุมครัง+ แรกได้ลงมตินนั + ได้จดลงไว้เต็มสํานวนในคําบอกกล่าวนัดประชุมครัง+ หลัง
ด้วยทีป" ระชุมครัง+ หลังได้ลงมติยนื ตามมติของทีป" ระชุมครัง+ แรกโดยคะแนนเสียงข้างมากนับได้ไม่น้อย
กว่าสองในสามส่วนของจํานวนเสียงทัง+ หมด
มาตรา 1195 การประชุมใหญ่นัน+ ถ้าได้นดั เรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝา่ ฝืนบทบัญญัติ
ในลักษณะนี+กด็ ี หรือฝา่ ฝืนข้อบังคับของบริษทั ก็ดเี มือ" กรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ"งคนใดร้องขึน+ แล้ว ให้
ศาลเพิกถอนมติของทีป" ระชุมใหญ่อนั ผิดระเบียบนัน+ เสีย แต่ตอ้ งร้องขอภายในกําหนดเดือนหนึ"งนับแต่
วันลงมตินนั +
4) บัญชีงบดุล
มาตรา 1196 อันบัญชีงบดุลนัน+ ท่านว่าต้องทําอย่างน้อยครัง+ หนึ"งทุกรอบสิบสองเดือน คือ
เมือ" เวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นขวบปีในทางบัญชีเงินของบริษทั นัน+
อนึ"งงบดุลต้องมีรายการย่อแสดงจํานวนสินทรัพย์และหนี+สนิ ของบริษทั กับทัง+ บัญชีกําไรและ
ขาดทุน
มาตรา 1197 งบดุลนัน+ ต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีคนหนึ"งหรือหลายคน ตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื"อ
อนุ มตั ใิ นทีป" ระชุมใหญ่ภายในสีเ" ดือนนับแต่วนั ทีล" งในงบดุลนัน+

อนึ"งให้ส่งสําเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีช"อื ในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แต่ก่อนวันนัด
ประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
นอกจากนัน+ ให้มสี าํ เนางบดุลเปิ ดเผยไว้ในสํานักงานของบริษทั ในะหว่างเวลาเช่นว่านัน+ เพื"อให้ผู้
ทรงใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื นัน+ ตรวจดูได้ดว้ ย
มาตรา 1198 ในเมื"อเสนองบดุล กรรมการต้องเสนอรายงานต่อทีป" ระชุมใหญ่ แสดงว่าภายใน
รอบปีซง"ึ พิจารณากันอยู่นนั + การงานของบริษทั ได้จดั ทําไปเป็ นประการใด
มาตรา 1199 บุคคลใดปรารถนาจะได้สําเนางบดุลฉบับหลังทีส" ุด จากบริษทั ใด ๆ ก็ชอบทีจ" ะ
ซือ+ เอาได้โดยราคาไม่เกินกว่าฉบับละห้าสิบสตางค์
ให้เป็ นหน้าทีข" องกรรมการทีจ" ะส่งสําเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ชา้ กว่าเดือนหนึ"งนับ
แต่วนั ซึง" งบดุลนัน+ ได้รบั อนุ มตั ใิ นทีป" ระชุมใหญ่
5) เงินปนั ผลและเงินสํารอง

มาตรา 1200 การแจกเงินปนั ผลนัน+ ต้องคิดตามส่วนจํานวนซึง" ผูถ้ อื หุน้ ได้สง่ เงินแล้วในหุน้ หนึ"ง ๆ เว้นแต่จะได้
ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื"นในเรื"องหุน้ บุรมิ สิทธิ
มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปนั ผล นอกจากโดยมติของทีป" ระชุมใหญ่
ั
กรรมการอาจจ่ายเงินปนผลระหว่
างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง+ เป็ นคราว ในเมื"อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทั
มีกาํ ไรสมควรพอทีจ" ะทําเช่นนัน+
ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื"นนอกจากเงินกําไร ถ้าหากบริษทั ขาดทุน
ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนัน+
มาตรา 1202 ทุกคราวทีแ" จกเงินปนั ผล บริษทั ต้องจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ"งในยีส" บิ ส่วนของ
จํานวนผลกําไรซึง" บริษทั ทํามาหาได้จากกิจการของบริษทั จนกว่าทุนสํารองนัน+ จะมีจาํ นวนถึงหนึ"งในสิบของ
จํานวนทุนของบริษทั หรือมากกว่านัน+ แล้วแต่จะได้ตกลงกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั
ถ้าได้ออกหุน้ โดยคิดเอาราคาเกินกว่าทีป" รากฏในใบหุน้ เท่าใด จํานวนทีค" ดิ เกินนี+ท่านให้บวกทบเข้าในทุน
สํารองจนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนเท่าถึงทีก" าํ หนดไว้ในวรรคก่อน
มาตรา 1203 ถ้าจ่ายเงินปนั ผลไปโดยฝา่ ฝืนความในมาตราทัง+ สองซึง" กล่าวมาไซร้ เจ้าหนี+ทงั + หลายของบริษทั
ชอบทีจ" ะเรียกเอาเงินจํานวนซึง" ได้แจกไปคืนมายังบริษทั ได้ แต่ว่าถ้าผูถ้ อื หุน้ คนใดได้รบั เงินปนั ผลไปแล้วโดยสุจริตท่าน
ว่าจะกลับบังคับให้เขาจําคืนนัน+ หาได้ไม่
มาตรา 1204 การบอกกล่าวว่าจะปนั ผลอย่างใด ๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนัน+ ท่านให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์
แห่งท้องทีฉ" บับหนึ"งสองครัง+ เป็ นอย่างน้อยหรือมิฉะนัน+ ให้มจี ดหมายบอกกล่าวไปยังตัวผูถ้ อื หุน้ บรรดาปรากฏชื"ออยูใ่ น
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ จงทุกคน
มาตรา 1205 เงินปนั ผลนัน+ แม้จะค้างจ่ายอยู่ ท่านว่าหาอาจจะคิดเอาดอกเบีย+ แก่บริษทั ได้ไม่
6) สมุดและบัญชี
มาตรา 1206 กรรมการต้องจัดให้ถอื บัญชีซง"ึ กล่าวต่อไปนี+ไว้ให้ถูกถ้วนจริง ๆ คือ
(1) จํานวนเงินทีบ" ริษทั ได้รบั และได้จ่าย ทัง+ รายการอันเป็ นเหตุให้รบั หรือจ่ายเงินทุกรายไป
(2) สินทรัพย์และหนี+สนิ ของบริษทั

มาตรา 1207 กรรมการต้องจัดให้จดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทงั + หมดของทีป" ระชุมผูถ้ อื หุน้ และของ
ทีป" ระชุมกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี+ให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานทีไ" ด้จดทะเบียนของบริษทั บันทึก
เช่นนัน+ อย่างหนึ"งอย่างใด เมื"อได้ลงลายมือชื"อของผูเ้ ป็ นประธานแห่งการประชุม ซึง" ได้ลงมติหรือซึง" ได้ดาํ เนินการงาน
ประชุมก็ดี หรือได้ลงลายมือชื"อของผูเ้ ป็ นประธานแห่งการประชุมถัดจากครัง+ นัน+ มาก็ดี ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเป็ น
หลักฐานอันถูกต้องแห่งข้อความทีไ" ด้จดบันทึกลงในสมุดนัน+ ๆ และให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าการลงมติและการดําเนินของ
ทีป" ระชุมอันได้จดบันทึกไว้นนั + ได้เป็ นไปโดยชอบ
ผูถ้ อื หุน้ คนใดจะขอตรวจเอกสารดังกล่าวมาข้างต้นในเวลาใดเวลาหนึ"งระหว่างเวลาทําการงานก็ได้

ส่วนที 4
การสอบบัญชี
-------มาตรา 1208 ผูส้ อบบัญชีนนั + จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก็ได้ แต่บุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสียในการงานทีบ" ริษทั ทําโดย
สถานอื"นอย่างหนึ"งอย่างใด นอกจากเป็ นแต่ผถู้ อื หุน้ ในบริษทั เท่านัน+ แล้ว ท่านว่าจะเลือกเอามาเป็นตําแหน่งผูส้ อบบัญชี
หาได้ไม่ กรรมการก็ดี หรือผูอ้ "นื ซึง" เป็ นตัวแทนหรือเป็ นลูกจ้างของบริษทั ก็ดี เวลาอยู่ในตําแหน่งนัน+ ๆ ก็จะเลือกเอามา
เป็ นตําแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั หาได้ไม่
มาตรา 1209 ผูส้ อบบัญชีนนั + ให้ทป"ี ระชุมสามัญเลือกตัง+ ทุกปี ผสู้ อบบัญชีคนซึง" ออกไปนัน+ จะเลือกกลับเข้ารับ
ตําแหน่งอีกก็ได้
มาตรา 1210 ผูส้ อบบัญชีควรจะได้สนิ จ้างเท่าใด ให้ทป"ี ระชุมใหญ่กาํ หนด
มาตรา 1211 ถ้ามีตําแหน่ง
ว่างลงในจํานวนผูส้ อบบัญชี ให้กรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญ เพื"อให้เลือกตัง+ ขึน+ ใหม่ให้ครบจํานวน
มาตรา 1212 ถ้ามิได้เลือกตัง+ ผูส้ อบบัญชีโดยวิธดี งั กล่าวมา เมื"อผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ ก็ให้ศาลตัง+
ผูส้ อบบัญชีประจําปี นนั + และกําหนดสินจ้างให้ดว้ ย
มาตรา 1213 ให้ผสู้ อบบัญชีทุกคนเข้าตรวจสอบสรรพสมุดและบัญชีของบริษทั ในเวลาอันสมควรได้ทุก
เมื"อ และในการอันเกีย" วด้วยสมุดและบัญชีเช่นนัน+ ให้ไต่ถามสอบสวนกรรมการ หรือผูอ้ "นื ๆ ซึง" เป็ นตัวแทน หรือเป็ น
ลูกจ้างของบริษทั ได้ไม่ว่าคนหนึ"งคนใด
มาตรา 1214 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งทํารายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีย"นื ต่อทีป" ระชุมสามัญ
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งแถลงในรายงานเช่นนัน+ ด้วยว่า ตนเห็นว่างบดุลได้ทาํ โดยถูกถ้วนควรฟงั ว่าสําแดงให้เห็นการ
งานของบริษทั ทีเ" ป็ นอยู่ตามจริงและถูกต้องหรือไม่
ส่วนที 5

การตรวจ
-------มาตรา 1215 เมื"อผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั มีจาํ นวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ"งในห้าของจํานวนหุน้ ทัง+ หมดทําเรื"องราวร้อง
ขอไซร้ ให้เสนาบดีเจ้าหน้าทีต" งั + ผูต้ รวจอันทรงความสามารถ จะเป็ นคนเดียวหรือหลายคนก็ตามไปตรวจ
การงานของบริษทั จํากัดนัน+ และทํารายงานยื"นให้ทราบก่อนทีจ" ะตัง+ ผูต้ รวจเช่นนัน+ เสนาบดีจะบังคับให้คนทัง+ หลายผูย้ "นื
เรื"องราววางประกัน เพื"อรับออกเงินค่าใช้สอยในการตรวจนัน+ ก็ได้
มาตรา 1216 กรรมการก็ดี ลูกจ้างและตัวแทนของบริษทั ก็ดี จําต้องส่งสรรพสมุดเอกสารทัง+ ปวงซึง" ตนเก็บ
รักษา หรืออยู่ในอํานาจแห่งตนนัน+ ให้แก่ผตู้ รวจ
ผูต้ รวจคนหนึ"งคนใดจะให้กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษทั สาบานตัว แล้วสอบถามคําให้การในเรื"องอัน
เนื"องด้วยการงานของบริษทั นัน+ ก็ได้
มาตรา 1217 ผูต้ รวจต้องทํารายงานยื"น และรายงานนัน+ จะเขียนหรือตีพมิ พ์สดุ แต่เสนาบดีเจ้าหน้าทีจ" ะ
บัญชา สําเนารายงานนัน+ ให้เสนาบดีสง่ ไปยังสํานักงานบริษทั ซึง" ได้จดทะเบียนไว้ กับทัง+ ส่งแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง" ยื"นเรื"องราว
ขอให้ตรวจนัน+ ด้วย
มาตรา 1218 ค่าใช้สอยในการตรวจเช่นนี+ ผูย้ "นื เรื"องราวขอให้ตรวจต้องใช้ทงั + สิน+ เว้นแต่ถา้ บริษทั ในคราว
ประชุมใหญ่ครัง+ แรกเมื"อตรวจสําเร็จลงแล้วได้ยนิ ยอมว่าจะจ่ายจากสินทรัพย์ของบริษทั นัน+
มาตรา 1219 เสนาบดีเจ้าหน้าทีโ" ดยลําพังตนเอง จะตัง+ ผูต้ รวจคนเดียวหรือหลายคนให้ไปตรวจการของบริษทั
เพื"อทํารายงานยื"นต่อรัฐบาลก็ได้การตัง+ ผูต้ รวจเช่นว่ามานี+จะพึงมีเมื"อใดสุดแล้วแต่เสนาบดีจะเห็นสมควร
ส่วนที 6
การเพิ มทุนและลดทุน
-------มาตรา 1220 บริษทั จํากัดอาจเพิม" ทุนของบริษทั ขึน+ ได้ดว้ ยออกหุน้ ใหม่โดยมติพเิ ศษของประชุมผูถ้ อื หุน้
มาตรา 1221 บริษทั จํากัดจะออกหุน้ ใหม่ให้เสมือนหนึ"งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วด้วยอย่าง
อื"นนอกจากให้ใช้เป็ นตัวเงินนัน+ ไม่ได้ เว้นแต่จะทําตามมติพเิ ศษของประชุมผูถ้ อื หุน้
มาตรา 1222 บรรดาหุน้ ทีอ" อกใหม่นนั + ต้องเสนอให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง+ หลายตามส่วนจํานวนหุน้ ซึง" เขาถืออยู่ คํา
เสนอเช่นนี+ ต้องทําเป็ นหนังสือบอกกล่าวไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุก ๆ คนระบุจาํ นวนหุน้ ให้ทราบว่าผูน้ นั + ชอบทีจ" ะซือ+ ได้ก"ี
หุน้ และให้กาํ หนดวันว่าถ้าพ้นวันนัน+ ปมิได้มคี าํ สนองมาแล้วจะถือว่าเป็ นอันไม่รบั ซือ+
เมื"อวันทีก" าํ หนดล่วงไปแล้วก็ดี หรือผูถ้ อื หุน้ ได้บอกมาว่าไม่รบั ซือ+ หุน้ นัน+ ก็ดี กรรมการจะเอาหุน้ เช่นนัน+ ขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ คนอื"นหรือจะรับซือ+ ไว้เองก็ได้
มาตรา 1223 หนังสือบอกกล่าวทีเ" สนอให้ผถู้ อื หุน้ ซือ+ หุน้ ใหม่นนั + ต้องลงวันเดือนปี และลายมือชื"อของกรรมการ
มาตรา 1224 บริษทั จํากัดจะลดทุนของบริษทั ลงด้วยลดมูลค่าแต่ละหุน้ ๆ ให้ต"ําลง หรือลดจํานวนหุน้ ให้
น้อยลงโดยมติพเิ ศษของประชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ได้
มาตรา 1225 อันทุนของบริษทั นัน+ จะลดลงไปให้ถงึ ตํ"ากว่าจํานวนหนึ"งในสีข" องทุนทัง+ หมดหาได้ไม่
มาตรา 1226 เมื"อบริษทั ประสงค์จะลดทุน ต้องโฆษณาความประสงค์นนั + ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องทีเ" จ็ดครัง+ เป็ น
อย่างน้อย และต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาผูซ้ ง"ึ บริษทั รูว้ ่าเป็ นเจ้าหนี+ของบริษทั บอกให้ทราบรายการซึง"
ประสงค์จะลดทุนลงและขอให้เจ้าหนี+ผมู้ ขี อ้ คัดค้านอย่างหนึ"งอย่างใดในการลดทุนนัน+ ส่งคําคัดค้านไปภายในสามเดือน
นับแต่วนั ทีบ" อกกล่าวนัน+

ถ้าไม่มใี ครคัดค้านภายในกําหนดเวลาสามเดือน ก็ให้พงึ ถือว่าไม่มคี ดั ค้าน
ถ้าหากมีเจ้าหนี+คดั ค้าน บริษทั จะจัดการลดทุนลงไม่ได้ จนกว่าจะได้ใช้หนี+หรือให้ประกันเพื"อหนี+รายนัน+
มาตรา 1227 ถ้ามีเจ้าหนี+คนหนึ"งคนใดละเลยเสียมิได้คดั ค้านในการทีบ" ริษทั จะลดทุนลง เพราะเหตุว่าตนไม่
ทราบความ และเหตุทไ"ี ม่ทราบนมิได้เป็ นเพราะความผิดของเจ้าหนี+คนนัน+ แต่อย่างใดไซร้ ท่านว่าผูถ้ อื หุน้ ทัง+ หลาย
บรรดาทีไ" ด้รบั เงินคืนไปตามส่วนทีล" ดหุน้ ลงนัน+ ยังคงจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี+เช่นนัน+ เพียงจํานวนทีไ" ด้รบ้ ทุนคืนไปชัว"
เวลาสองปี นับแต่วนั ทีไ" ด้จดทะเบียนการลดทุนนัน+
มาตรา 1228 มติพเิ ศษซึง" อนุญาตให้เพิม" ทุนหรือลดทุนนัน+ บริษทั ต้องจดทะเบียนภายในสิบสีว" นั นับแต่วนั ทีไ" ด้
ลงมตินนั +

ส่วนที 7
หุ้นกู้
-------มาตรา 1229(1) บริษทั จะออกหุน้ กูไ้ ม่ได้
มาตรา(2) 1230 - 1235
(ยกเลิก)
ส่วนที 8
เลิ กบริษทั จํากัด
-------มาตรา 1236 อันบริษทั จํากัดย่อมเลิกกันด้วยเหตุดงั จะกล่าวต่อไปนี+ คือ
(1) ถ้าในบังคับของบริษทั มีกาํ หนดกรณีอนั ใดเป็ นเหตุทจ"ี ะเลิกกันเมื"อกรณีนนั +
(2) ถ้าบริษทั ได้ตงั + ขึน+ ไว้เฉพาะกําหนดกาลใด เมื"อสิน+ กําหนดกาลนัน+
(3) ถ้าบริษทั ได้ตงั + ขึน+ เฉพาะเพื"อทํากิจการอย่างหนึ"งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื"อเสร็จการนัน+
(4) เมื"อมีมติพเิ ศษให้เลิก
(5) เมื"อบริษทั ล้มละลาย

(1)
(2)

แก้ไขเพิม" เติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิม" เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที" 9) พ.ศ. 2521
ยกเลิกโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิม" เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที" 9) พ.ศ. 2521

มาตรา 1237 นอกจากนี+ศาลอาจสังให้
" เลิกบริษทั จํากัดด้วยเหตุต่อไปนี+คอื
(1) ถ้าทําผิดในการยื"นรายงานประชุมตัง+ บริษทั หรือทําผิดในการประชุมตัง+ บริษทั
(2) ถ้าบริษทั ไม่เริม" ทําการภายในปีหนึ"งนับแต่วนั จดทะเบียนหรือหยุดทําการปีหนึ"งเต็ม
(3) ถ้าการค้าของบริษทั ทําไปก็มแี ต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มที างหวังว่าจะกลับฟื+นตัวได้
(4) ถ้าจํานวนผูถ้ อื หุน้ ลดน้อยลงจนเหลือไม่ถงึ เจ็ดคน
แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีทาํ ผิดในการยื"นรายงานประชุมตัง+ บริษทั หรือทําผิดในการประชุมตัง+ บริษทั ศาลจะสังให้
"
ยื"นรายงานประชุมตัง+ บริษทั หรือให้มกี ารประชุมตัง+ บริษทั แทนสังให้
" เลิกบริษทั ก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร
ส่วนที 9
การควบบริษทั จํากัดเข้ากัน
-------มาตรา 1238 อันบริษทั จํากัดนัน+ จะควบเข้ากันมิได้ เว้นแต่จะเป็ นไปโดยมติพเิ ศษ
มาตรา 1239 มติพเิ ศษซึง" วินิจฉัยให้ควบบริษทั จํากัดเข้ากันนัน+ บริษทั ต้องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสีว" นั
นับตัง+ แต่วนั ลงมติ

มาตรา 1240 บริษทั ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องทีเ" จ็ดครัง+ เป็ นอย่างน้อย และส่งคําบอกกล่าวไปยัง
บรรดาผูซ้ ง"ึ บริษทั รูว้ ่าเป็ นเจ้าหนี+ของบริษทั ด้วยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ บอกให้ทราบรายการทีป" ระสงค์จะควบ
บริษทั เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี+ผมู้ ขี อ้ คัดค้านอย่างหนึ"งอย่างใดในการควบบริษทั เข้ากันนัน+ ส่งคําคัดค้านไปภายในหก
เดือนนับแต่วนั ทีบ" อกกล่าว
ถ้าไม่มใี ครคัดค้านภายในกําหนดเวลาเช่นว่านัน+ ก็ให้พงึ ถือว่าไม่มคี ดั ค้าน
ถ้าหากมีเจ้าหนี+คดั ค้าน บริษทั จะจัดการควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ใช้หนี+หรือได้ให้ประกันเพื"อหนี+รายนัน+
มาตรา 1241 บริษทั ได้ควบเข้ากันแล้วเมื"อใด ต่างบริษทั ต้องนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสีว" นั นับแต่วนั ที"
ควบเข้ากัน และบริษทั จํากัดอันได้ตงั + ขึน+ ใหม่ดว้ ยควบเข้ากันนัน+ ก็ตอ้ งจดทะเบียนเป็ นบริษทั ใหม่
มาตรา 1242 จํานวนทุนเรือนหุน้ ของบริษทั ใหม่นนั + ต้องเท่ากับยอดรวมจํานวนทุนเรือนหุน้ ของบริษทั เดิมอัน
มาควบเข้ากัน
มาตรา 1243 บริษทั ใหม่น+ีย่อมได้ไปทัง+ สิทธิและความรับผิดบรรดามีอยูแ่ ก่บริษทั เดิมอันได้มาควบเข้ากันนัน+
ทัง+ สิน+
ส่วนที 10
หนังสือบอกกล่าว
-------มาตรา 1244 อันหนังสือบอกกล่าวซึง" บริษทั จะพึงส่งถึงผูถ้ อื หุน้ นัน+ ถ้าว่าได้สง่ มอบให้แล้วถึงตัวก็ดี หรือส่งไป
โดยทางไปรษณียส์ ลักหลังถึงสํานักอาศัยของผูถ้ อื หุน้ ดังที
" ป" รากฏในทะเบียนของบริษทั แล้วก็ดี ท่านให้ถอื ว่าเป็ นอันได้
ส่งชอบแล้ว
มาตรา 1245 หนังสือบอกกล่าวใด ๆ เมื"อได้สง่ โดยทางไปรษณียส์ ลักหลังถูกต้องแล้ว ท่านให้ถอื ว่าเป็ นอันได้
ส่งถึงมือผูร้ บั ในเวลาทีห" นังสือเช่นนัน+ จะควรไปถึงได้ตามทางการปกติแห่งไปรษณีย์

ส่วนที 11
การถอนทะเบียนบริษทั ร้าง
-------มาตรา 1246 (1) เมื"อใดนายทะเบียนบริษทั มีมลู เหตุอนั สมควรจะเชื"อว่าบริษทั ใดมิได้ทาํ การค้าขายหรือ
ประกอบการงานแล้ว ท่านให้นายทะเบียนมีจดหมายส่งทางไปรษณียไ์ ปยังบริษทั นัน+ เพื"อไต่ถามว่ายังทําการค้าขาย
หรือประกอบการงานอยูป่ ระการใด หรือหาไม่
(2) ถ้านายทะเบียนส่งจดหมายไปแล้วมิได้รบั ตอบภายในเวลาเดือนหนึ"งไซร้ เมื"อสิน+ เวลาเดือนหนึ"งนัน+
แล้ว ภายในสิบสีว" นั ต่อแต่นนั + ไปให้นายทะเบียนมีจดหมายอีกฉบับหนึ"งส่งจดทะเบียนไปรษณียไ์ ปยังบริษทั อ้าง
เท้าความถึงจดหมายฉบับแรกและแถลงว่ายังมิได้รบั ตอบหนังสือนัน+ กับว่าถ้ามิได้รบั ตอบจดหมายฉบับทีส" องนี+ภายใน
เดือนหนึ"งนับแต่วนั ทีล" งในจดหมายนัน+ แล้ว จะได้ออกแจ้งความโฆษณาเพื"อการขีดชื"อบริษทั นัน+ ออกเสียจากทะเบียน
(3) ถ้านายทะเบียนได้รบั ตอบจากบริษทั ว่า บริษทั มิได้ทาํ การค้าขายหรือประกอบการงานแล้วก็ดี หรือมิได้รบั
ตอบจดหมายฉบับทีส" องนัน+ เป็ นประการหนึ"งประการใดภายในเดือนหนึ"งนับแต่วนั ทีส" ง่ ไปก็ดี นายทะเบียนจะโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์แห่งท้องที" และให้คาํ บอกกล่าวเป็ นหนังสือจดทะเบียนไปรษณียไ์ ปยังบริษทั ก็ได้ ว่าเมื"อล่วงเวลาสามเดือน
นับแต่วนั บอกกล่าวบริษทั นัน+ จะถูกขีดชื"อออกจากทะเบียนและจะต้องเลิก เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็ นอย่างอื"น
(4) ถ้าในกรณีทก"ี าํ ลังชําระสะสางบัญชีเลิกบริษทั นายทะเบียนมีมลู เหตุอนั สมควรจะเชื"อว่าไม่มตี วั ผูช้ าํ ระบัญชี
ทําการอยู่กด็ ี หรือการงานของบริษทั ได้ชาํ ระสะสางตลอดแล้ว แต่รายงานแถลงบัญชีอนั ท่านบังคับไว้ว่า
ผูช้ าํ ระบัญชีจะพึงต้องทํานัน+ ยังมิได้ทาํ ขึน+ สําหรับระยะเวลาหกเดือนอันนับแต่วนั นายทะเบียนทําคําบอกกล่าวเรียกเอา
รายงานบัญชีและส่งทางไปรษณียไ์ ปยังบริษทั หรือส่งไปยังผูช้ าํ ระบัญชี ณ สถานทีอ" นั ปรากฏเป็นสํานักงานชัน+ ทีส" ดุ ของ
เขานัน+ ก็ดี ท่านว่านายทะเบียนจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องทีแ" ละส่งคําบอกกล่าวไปยังบริษทั เช่นอย่างทีไ" ด้กล่าว
มาในอนุมาตราก่อนนี+กไ็ ด้
(5) เมื"อสิน+ กําหนดเวลาดังจดแจ้งไปในคําบอกกล่าวนัน+ แล้ว ถ้าบริษทั มิได้แสดงมูลเหตุมาเป็ นอย่างอื"นก่อน
นัน+ ท่านว่านายทะเบียนจะขีดชื"อบริษทั ออกเสียจากทะเบียนก็ได้ และในการนี+ให้ออกแจ้งความโฆษณา
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และบริษทั นัน+ ก็ให้เป็ นอันเลิกกัน
ตัง+ แต่เมื"อโฆษณาแจ้งความในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษานัน+ แต่ว่าความรับผิดของกรรมการ ของผูจ้ ดั การและของผูถ้ อื หุน้ ทุก ๆ คนมีอยู่เท่าไร ก็ให้คงมี
อยู่อย่างนัน+ และพึงเรียกบังคับได้เสมือนดังว่
" าบริษทั ยังมิได้เลิก
(6) ถ้าบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าหนี+ใด ๆ ของบริษทั รูส้ กึ ว่าต้องเสียหายมิเป็ นธรรมเพราะการทีบ" ริษทั ถูกขีด
ชื"อจากทะเบียนนัน+ ไซร้ เมื"อบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าหนี+ย"นื คําร้องต่อศาล และศาลพิจารณาได้ความเป็ นทีพ" อแก่ใจ
ว่า ในขณะทีข" ดี ชื"อบริษทั จากทะเบียนนัน+ บริษทั ยังทําการค้าขายหรือยังประกอบการงานอยู่กด็ ี หรือมิฉะนัน+ เห็นเป็ น
การยุตธิ รรมในการทีจ" ะให้บริษทั นัน+ ได้กลับคืนขึน+ ทะเบียนก็ดี ท่านว่าศาลจะสังให้
" กลับจดชื"อบริษทั คืนเข้าสูท่ ะเบียนก็
ได้ และถ้าเช่นนัน+ ท่านให้ถอื ว่าบริษทั นัน+ ได้คงตัง+ ยืนยงตลอดมาเสมือนดังว่
" ามิได้มกี ารขีดชื"อออกเลย อนึ"งด้วยคําสังอั
" น
นัน+ ศาลจะสังและวางข้
"
อกําหนดไว้ เป็ นประการใด ๆ ตามทีเ" ห็นเป็ นยุตธิ รรมด้วยก็ได้ เพื"อจัดให้บริษทั และบรรดาบุคคล
อื"น ๆ
เข้าสูฐ่ านอันใกล้ทส"ี ดุ กับฐานเดิมเสมือนดังว่
" าบริษทั นัน+ มิได้ถูกขีดชื"อออกจากทะเบียนเลย
หมวด 5
การชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษทั จํากัด
--------

มาตรา 1247 การชําระบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือบริษทั จํากัดซึง" ล้มละลาย
นัน+ ให้จดั ทําไปตามบทกฎหมายลักษณะล้มละลายทีค" งใช้อยู่ตามแต่จะทําได้
รัฐมนตรีเจ้าหน้าทีจ" ะออกกฎกระทรวงว่าด้วยการชําระบัญชีหา้ งหุน้ ส่วนและบริษทั และกําหนดอัตราค่าฤชา
ธรรมเนียมก็ออกได้
มาตรา 1248 เมื"อกล่าวถึงประชุมใหญ่ในหมวดนี+ ท่านหมายความดังต่อไปนี+ คือ
(1) ถ้าเกีย" วกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนและห้างหุน้ ส่วนจํากัดก็คอื การประชุมหุน้ ส่วนทัง+ ปวงซึง" อาศัยคะแนน
เสียงข้างมากเป็ นใหญ่ในการวินจิ ฉัย
(2) ถ้าเกีย" วกับบริษทั จํากัด ก็คอื การประชุมใหญ่ตามทีไ" ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 1171
มาตรา 1249 ห้างหุน้ ส่วนก็ดี บริษทั ก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้วก็ให้พงึ ถือว่ายังคงตัง+ อยูต่ ราบเท่าเวลาทีจ" าํ เป็ น
เพื"อการชําระบัญชี
มาตรา 1250 หน้าทีข" องผูช้ าํ ระบัญชี คือชําระสะสางการงานของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน+ ให้เสร็จไป กับ
จัดการใช้หนี+เงินและแจกจําหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน+
มาตรา 1251 ห้างหุน้ ส่วนก็ดี บริษทั ก็ดี ในเมื"อเลิกกันเพราะเหตุอ"นื นอกจากล้มละลาย หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การห้าง
หรือกรรมการของบริษทั ย่อมเข้าเป็ นผูช้ าํ ระบัญชี เว้นไว้แต่ขอ้ สัญญาของห้าง หรือข้อบังคับของบริษทั จะมีกาํ หนด
ไว้ เป็ นสถานอื"น
ถ้าไม่มผี ชู้ าํ ระบัญชีดงว่
ั " ามานี+ และเมื"อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื"นผูม้ สี ว่ นได้เสียในการนี+รอ้ งขอ ท่านให้ศาล
ตัง+ ผูช้ าํ ระบัญชี
มาตรา 1252 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ หรือกรรมการบริษทั มีอาํ นาจโดยตําแหน่งเดิมฉันใด เมื"อเป็ นผูช้ าํ ระบัญชีกย็ งั คง
มีอาํ นาจอยูฉ่ นั นัน+
มาตรา 1253 ภายในสิบสีว" นั นับแต่ได้เลิกห้างเลิกบริษทั หรือถ้าศาลได้ตงั + ผูช้ าํ ระบัญชีนบั แต่วนั ทีศ" าลตัง+
ผูช้ าํ ระบัญชี ต้องกระทําดังจะกล่
"
าวต่อไปนี+คอื
(1) บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องทีส" องครัง+ เป็ นอย่างน้อยว่า
ห้างหุน้ ส่วนนัน+ หรือบริษทั นัน+ ได้เลิกกันแล้ว และให้ผเู้ ป็ นเจ้าหนี+ทงั + หลายยื"นคําทวงหนี+แก่ผชู้ าํ ระบัญชี
(2) ส่งคําบอกกล่าวอย่างเดียวกันเป็ นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ ไปยังเจ้าหนี+ทงั + หลายทุก ๆ คน
บรรดามีช"อื ปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารของห้างหรือบริษทั นัน+
มาตรา 1254 การเลิกหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน+ ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งนําบอกให้จดทะเบียนภายในสิบสีว" นั นับแต่วนั ที"
เลิกกัน และในการนี+ตอ้ งระบุช"อื ผูช้ าํ ระบัญชีทุก ๆ คนให้จดลงทะเบียนไว้ดว้ ย
มาตรา 1255 ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งทํางบดุลขึน+ โดยเร็วทีส" ดุ ทีเ" ป็ นวิสยั จะทําได้ ส่งให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบลงสําคัญ
ว่าถูกต้อง แล้วต้องเรียกประชุมใหญ่
มาตรา 1256 ธุรการอันทีป" ระชุมใหญ่จะพึงทํานัน+ คือ
(1) รับรองให้หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การหรือกรรมการบริษทั คงเป็นผูช้ าํ ระบัญชี
ต่อไป หรือเลือกตัง+ ผูช้ าํ ระบัญชีใหม่ขน+ึ แทนที" และ
(2) อนุมตั บิ ญ
ั ชีงบดุล
อนึ"งทีป" ระชุมใหญ่จะสังให้
" ผชู้ าํ ระบัญชีทาํ บัญชีตรี าคาทรัพย์สนิ หรือให้ทาํ การใด ๆ ก็ได้สดุ แต่ทป"ี ระชุมจะ
เห็นสมควร เพื"อชําระสะสางกิจการ ของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ให้เสร็จไป
มาตรา 1257 ผูช้ าํ ระบัญชีซง"ึ มิใช่เป็ นขึน+ เพราะศาลตัง+ นัน+ ท่านว่าจะถอนเสียจากตําแหน่งและตัง+ ผูอ้ "นื แทนที"
ก็ได้ ในเมื"อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทัง+ หลาย ออกเสียงเป็ นนํ+าหนึ"งใจเดียวกัน หรือทีป" ระชุมใหญ่ของผูถ้ อื หุน้ ได้ลงมติดงนั
ั " น+ แต่

ศาลย่อมสังถอนผู
"
ช้ าํ ระบัญชีจากตําแหน่งและตัง+ ผูอ้ "นื แทนทีไ" ด้ ไม่เลือกว่าจะ เป็ นผูช้ าํ ระบัญชี ซึง" ศาลตัง+ หรือมิใช่ศาลตัง+
ในเมื"อมีคาํ ร้องขอของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในห้างคนใดคนหนึ"งหรือของผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั มีหุน้ รวมกันนับได้ถงึ หนึ"งในยีส" บิ แห่ง
ทุนของบริษทั โดยจํานวนทีส" ง่ ใช้เงินเข้าทุนแล้วนัน+
มาตรา 1258 เมื"อมีการเปลีย" นตัวผูช้ าํ ระบัญชีใหม่ครัง+ ใด ผูช้ าํ ระ บัญชีตอ้ งนําความจดทะเบียนภายในสิบสีว" นั
นับแต่วนั ทีไ" ด้เปลีย" นตัวกันนัน+
มาตรา 1259 ผูช้ าํ ระบัญชีทงั + หลายย่อมมีอาํ นาจดังจะกล่
"
าวต่อไปนี+ คือ
(1) แก้ต่างว่าต่างในนามของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ในอรรถคดีพพิ าทอันเป็ นแพ่งหรืออาญาทัง+ ปวง และทํา
ประนีประนอมยอมความ
(2) ดําเนินกิจการของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ตามแต่จาํ เป็ น เพื"อการชําระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี
(3) ขายทรัพย์สนิ ของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั
(4) ทําการอย่างอื"น ๆ ตามแต่จาํ เป็ นเพื"อชําระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี
มาตรา 1260 ข้อจํากัดอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชีอย่างใด ๆ จะอ้างเป็ นสมบูรณ์ต่อบุคคลภายนอกหาได้ไม่
มาตรา 1261 ถ้ามีผชู้ าํ ระบัญชีหลายคน การใด ๆ ทีผ" ชู้ าํ ระบัญชี กระทําย่อมไม่เป็ นอันสมบูรณ์นอกจากผู้
ชําระบัญชีทงั + หลายจะได้ทาํ ร่วมกัน เว้นแต่ทป"ี ระชุมใหญ่หรือศาลจะได้กาํ หนดอํานาจไว้เป็ นอย่างอื"นในเวลาตัง+ ผู้
ชําระบัญชี

มาตรา 1262 ถ้ามีมติของทีป" ระชุมใหญ่หรือคําบังคับของศาล ให้อาํ นาจผูช้ าํ ระบัญชีให้ทาํ การแยกกัน
ได้ ท่านว่าต้องนําความจดทะเบียนภายใน สิบสีว" นั นับแต่วนั ลงมติหรือออกคําบังคับนัน+
มาตรา 1263 ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จา่ ย ซึง" ต้องเสียโดยควรในการชําระบัญชีนนั +
ท่านว่าผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งจัดการใช้ก่อนหนี+เงิน รายอื"น ๆ
มาตรา 1264 ถ้าเจ้าหนี+คนใดมิได้มาทวงถามให้ใช้หนี+ ผูช้ าํ ระ บัญชีตอ้ งวางเงินเท่าจํานวนหนี+นนั + ตามบทแห่ง
ประมวลกฎหมายนี+ ว่าด้วยวางทรัพย์สนิ แทนชําระหนี+
มาตรา 1265 ผูช้ าํ ระบัญชีจะเรียกให้ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ส่งใช้เงินลงหุน้ อันเป็นส่วนยังค้างชําระอยู่นนั +
ก็ได้ และเงินทีค" า้ งชําระนี+ ถึงแม้จะได้ตกลงกันไว้ก่อนโดยสัญญาเข้าหุน้ ส่วนหรือโดยข้อบังคับของบริษทั ว่าจะได้เรียก
ต่อภายหลังก็ตาม เมื"อเรียกเช่นนี+แล้ว ท่านว่าต้องส่งใช้ทนั ที
มาตรา 1266 ถ้าผูช้ าํ ระบัญชีมาพิจารณาเห็นว่า เมื"อเงินลงทุนหรือเงินค่าหุน้ ได้ใช้เสร็จหมดแล้วสินทรัพย์กย็ งั
ไม่พอกับหนี+สนิ ไซร้ ผูช้ าํ ระบัญชี ต้องร้องขอต่อศาลทันที เพื"อให้ออกคําสังว่
" าห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน+ ล้มละลาย
มาตรา 1267 ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งทํารายงานยื"นไว้ ณ หอทะเบียนทุกระยะสามเดือนครัง+ หนึ"งว่าได้จดั การไป
อย่างใดบ้าง แสดงให้เห็นความเป็ นไป ของบัญชีทช"ี าํ ระอยู่นนั + และรายงานนี+ให้เปิ ดเผยแก่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วนและผูถ้ อื
หุน้ และเจ้าหนี+ทงั + หลายตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา 1268 ถ้าการชําระบัญชีนนั + ยังคงทําอยูโ่ ดยกาลกว่าปี หนึ"งขึน+ ไปผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งเรียกประชุมใหญ่ใน
เวลาสิน+ ปี ทุกปี นบั แต่เริม" ทําการชําระบัญชี และต้องทํารายงานยืน" ทีป" ระชุมว่า ได้จดั การไปอย่างไรบ้าง ทัง+ แถลงให้
ทราบความเป็ นไปแห่งบัญชีโดยละเอียด
มาตรา 1269 อันทรัพย์สนิ ของห้างหุน้ ส่วนหรือของบริษทั นัน+ จะ แบ่งคืนให้แก่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ได้แต่
เพียงเท่าทีไ" ม่ตอ้ งเอาไว้ใช้ในการชําระหนี+ของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั เท่านัน+
มาตรา 1270 เมื"อการชําระบัญชีกจิ การของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั สําเร็จลง ผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งทํารายงานการ
ชําระบัญชีแสดงว่าการชําระบัญชีนนั + ได้ดาํ เนินไปอย่างใด และได้จดั การทรัพย์สนิ ของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน+ ไป
ประการใด แล้วให้เรียกประชุมใหญ่เพื"อเสนอรายงานนัน+ และชีแ+ จงกิจการต่อทีป" ระชุม

เมื"อทีป" ระชุมใหญ่ได้ให้อนุมตั ริ ายงานนัน+ แล้วผูช้ าํ ระบัญชีตอ้ งนําข้อความทีไ" ด้ประชุมกันนัน+ ไปจดทะเบียน
ภายในสิบสีว" นั นับแต่วนั ประชุม เมื"อได้จดทะเบียนแล้วดังนี
" +ให้ถอื ว่าเป็ นทีส" ดุ แห่งการชําระบัญชี
มาตรา 1271 เมื"อเสร็จการชําระบัญชีแล้ว ท่านให้มอบบรรดาสมุดและบัญชี และเอกสารทัง+ หลายของห้าง
หุน้ ส่วนหรือบริษทั ซึง" ได้ชาํ ระบัญชีนนั + ไว้แก่นายทะเบียนภายในกําหนดสิบสีว" นั ดังกล่
" าวไว้ในมาตราก่อน และให้ นาย
ทะเบียนรักษาสมุดและบัญชีและเอกสารเหล่านัน+ ไว้สบิ ปี นบั แต่วนั ถึงทีส" ดุ แห่งการชําระบัญชี
สมุดและบัญชีและเอกสารเหล่านี+ ให้เปิ ดให้แก่บรรดาบุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสียตรวจดูได้โดยไม่เรียกค่าธรรมเนียม
อย่างหนึ"งอย่างใด
มาตรา 1272 ในคดีฟ้องเรียกหนี+สนิ ซึง" ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั หรือ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ อื หุน้ หรือผูช้ าํ ระ
บัญชีเป็ นลูกหนี+อยู่ในฐานเช่นนัน+ ท่าน ห้ามมิให้ฟ้องเมื"อพ้นกําหนดสองปี นบั แต่วนั ถึงทีส" ดุ แห่งการชําระบัญชี
มาตรา 1273 บทบัญญัตแิ ห่งมาตรา 1172 ถึงมาตรา 1193 กับ มาตรา 1195 มาตรา 1207 เหล่านี+
ท่านให้ใช้บงั คับแก่การประชุมใหญ่ ซึง" มีขน+ึ ในระหว่างชําระบัญชีดว้ ยโดยอนุโลม

ลักษณะ 23
สมาคม
มาตรา 1274 – 1297 (1) (ยกเลิก)
บรรพ 4
ทรัพย์สิน
------ลักษณะ 1
บทเบ็ดเสร็จทัวไป

------มาตรา 1298 ทรัพย์สนิ ทัง+ หลายนัน+ ท่านว่าจะก่อตัง+ ขึน+ ได้แต่ดว้ ยอาศัยอํานาจในประมวลกฎหมายนี+หรือ
กฎหมายอื"น
มาตรา 1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายนี+หรือกฎหมายอื"น ท่านว่าการได้มาโดยนิติ
กรรมซึง" อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอนั เกีย" วกับอสังหาริมทรัพย์นนั + ไม่บริบรู ณ์ เว้นแต่นิตกิ รรมจะได้ทาํ เป็ นหนังสือ
และได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที"
ถ้ามีผไู้ ด้มาซึง" อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอนั เกีย" วกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื"นนอกจากนิตกิ รรม สิทธิ
ของผูไ้ ด้มานัน+ ถ้ายังมิได้จะทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลีย" นแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิอนั ยังมิได้จดทะเบียน
นัน+ มิให้ยกขึน+ เป็ นข้อต่อสูบ้ ุคคลภายนอกผูไ้ ด้สทิ ธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดย
(1)

ยกเลิกโดย พ ร.บ.ให้ใช้ ป.พ.พ บรรพ1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทไ"ี ด้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2535

สุจริตแล้ว
มาตรา 1300 ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอนั เกีย" วกับอสังหาริมทรัพย์เป็ นทาง
เสียบเปรียบแก่บุคคลผูอ้ ยูใ่ นฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซร้ ท่านว่าบุคคลนัน+ อาจ เรียกให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนนัน+ ได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึง" ผูร้ บั โอนกระทําการโดยสุจริตนัน+ ไม่ว่ากรณีจะเป็ นประการ
ใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้
มาตรา 1301 บทบัญญัตแิ ห่งสองมาตราก่อนนี+ ท่านให้ใช้บงั คับถึงการเปลีย" นแปลง ระงับ และกลับคืนมาแห่ง
ทรัพยสิทธิอนั เกีย" วกับอสังหาริมทรัพย์นนั + ด้วยโดยอนุโลม
ั " อเรือมีระวางตัง+ แต่
มาตรา 1302 บทบัญญัตแิ ห่งสามมาตราก่อนนี+ ท่านให้ใช้บงั คับถึงเรือกําปนหรื
หกตันขึน+ ไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มรี ะวางตัง+ แต่หา้ ตันขึน+ ไป ทัง+ แพและสัตว์พาหนะด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 1303 ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิต่N างกันไซร้
ท่านว่าทรัพย์สนิ ตกอยูใ่ นครอบครองของบุคคลใด บุคคลนนัน+ มีสทิ ธิยงิ" กว่าบุคคลอื"นๆ แต่ตอ้ งได้ทรัพย์นนั + มาโดยมี
ค่าตอบแทนและได้การครอบครองโดยสุจริต
ท่านมิให้ใช้มาตรานี+บงั คับถึงสังหาริมทรัพย์ซง"ึ ระบุไว้ในมาตราก่อนและในเรื"องทรัพย์สนิ หาย กับทรัพย์สนิ ที"
ได้มาโดยการกระทําผิด

มาตรา 1304 สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินนัน+ รวมทรัพย์สนิ ทุกชนิดของแผ่นดิน ซึง" ใช้เพื"อ
สาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื"อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
(1) ทีด" นิ รกร้างว่างเปล่า และทีด" นิ ซึง" มีผเู้ วนคืนหรือทอดทิง+ หรือกลับ มาเป็ นของแผ่นดินโดยประการอื"น ตาม
กฎหมายทีด" นิ
(2) ทรัพย์สนิ สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็ นต้นว่า ทีช" ายตลิง" ทางนํ+า ทางหลวง ทะเลสาบ
(3) ทรัพย์สนิ ใช้เพื"อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็ นต้นว่า ป้อม และโรงทหาร สํานักราชการ
บ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
มาตรา 1305 ทรัพย์สนิ ซึง" เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินนัน+ จะโอนแก่กนั มิได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจแห่งบท
กฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 1306 ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึน+ เป็ นข้อต่อสูก้ บั แผ่นดินในเรื"องทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน
มาตรา 1307 ท่านห้ามมิให้ยดึ ทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สนิ นัน+ จะเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
หรือไม่
ลักษณะ 2
กรรมสิ ทธิ8
------หมวด 1
การได้ มาซึ"งกรรมสิทธิ>
------มาตรา 1308 ทีด" นิ แปลงใดเกิดทีง" อกริมตลิง" ทีง" อกย่อมเป็ นทรัพย์สนิ ของเจ้าของทีด" นิ แปลงนัน+
มาตรา 1308 เกาะทีเ" กิดในทะเลสาป หรือในทางนํ+า หรือในเขตน่านนํ+าของประเทศก็ดี และท้องทางนํ+าทีเ" ขิน
ขึน+ ก็ดี เป็ นทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน

มาตรา 1310 บุคคลใดสร้างโรงเรือนในทีด" นิ ของผูอ้ "นื โดยสุจริตไซร้ ท่านว่าเจ้าของทีด" นิ เป็ นเจ้าของ
โรงเรือนนัน+ ๆ แต่ตอ้ งใช้ค่าแห่งทีด" นิ เพียงทีเ" พิม" ขึน+ เพราะสร้างโรงเรือนนัน+ ให้แก่ผสู้ ร้าง
แต่ถา้ เจ้าของทีด" นิ สามารถแสดงได้ว่า มิได้มคี วามประมาทเลินเล่อจะบอกปดั ไม่ยอมรับโรงเรือนนัน+ และเรียก
ให้ผสู้ ร้างรือ+ ถอนไป และทําทีด" นิ ให้เป็ นตามเดิมก็ได้ เว้นไว้แต่ถา้ การนี+จะทําไม่ได้โดยใช้เงินพอควรไซร้ ท่านว่าเจ้าของ
ทีด" นิ จะเรียกให้ผสู้ ร้างซือ+ ทีด" นิ ทัง+ หมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้
มาตรา 1311 บุคคลใดสร้างโรงเรือนในทีด" นิ ของผูอ้ "นื โดยไม่สจุ ริตไซร้ท่านว่าบุคคลนัน+ ต้องทําทีด" นิ ให้เป็ น
ตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของ เว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้สง่ คืนตามทีเ" ป็ นอยู่ ในกรณีเช่นนี+เจ้าของทีด" นิ ต้องใช้ราคา
โรงเรือน หรือใช้ค่าแห่งทีด" นิ เพียงทีเ" พิม" ขึน+ เพราะสร้างโรงเรือนนัน+ แล้วแต่จะเลือก
มาตรา 1312 บุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกลํ+าเข้าไปในทีด" นิ ของผูอ้ "นื โดยสุจริตไซร้ ท่านว่าบุคคลนัน+ เป็ นเจ้าของ
โรงเรือนทีส" ร้างขึน+ แต่ตอ้ งเสียเงินให้แก่เจ้าของทีด" นิ เป็ นค่าใช้ทด"ี นิ นัน+ และจดทะเบียนสิทธิเป็นภารจํายอม
ต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนัน+ สลายไปทัง+ หมด เจ้าของทีด" นิ จะเรียกให้เพิกถอนการาจดทะเบียนเสียก็ได้
ถ้าบุคคลผูส้ ร้างโรงเรือนนัน+ กระทําการโดยไม่สจุ ริต ท่านว่าเจ้าของทีด" นิ จะเรียกให้ผสู้ ร้างรือ+ ถอนไป และทํา
ทีด" นิ ให้เป็ นตามเดิมโดยผูส้ ร้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายก็ได้
มาตรา 1313 ถ้าผูเ้ ป็นเจ้าของทีด" นิ โดยมีเงื"อนไขสร้างโรงเรือนในทีด" นิ นัน+ และภายหลังทีด" นิ ตกเป็ นของ
บุคคลอื"นตามเงื"อนไขไซร้ ท่านให้นําบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนี+ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บงั คับ
มาตรา 1314 ท่านให้ใช้บทบัญญัตมิ าตรา 1310, 1311 และ 1313 บังคับตลอดถึงการก่อสร้างใดๆ ซึง" ติด
ทีด" นิ และการเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญชาติดว้ ยโดยอนุโลม
แต่ขา้ วหรือธัญชาติอย่างอื"นอันจะเก็บเกีย" วรวงผลไม้คราวหนึ"งหรือหลายคราวต่อปี เจ้าของทีด" นิ ต้องยอมให้
บุคคลผูก้ ระทําการโดยสุจริต หรือผูเ้ ป็ นเจ้าของทีด" นิ โดยมีเงื"อนไขซึง" ได้เพาะปลูกลงไว้นนั + คงครองทีด" นิ จนกว่าจะเสร็จ
การเก็บเกีย" วโดยใช้เงินคํานวณตามเกณฑ์ค่าเช่าทีด" นิ นัน+ หรือเจ้าของทีด" นิ จะเข้าครอบครองในทันทีโดยใช้ค่าทดแทน
ให้แก่อกี ฝา่ ยหนึ"งก็ได้
มาตรา 1315 บุคคลใดสร้างโรงเรือน หรือทําการก่อสร้างอย่างอื"น ซึง" ติดทีด" นิ หรือเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญ
ชาติในทีด" นิ ของตนด้วยสัมภาระของผูอ้ "นื ท่านว่าบุคคลนัน+ เป็ นเจ้าของสัมภาระ แต่ตอ้ งใช้ค่าสัมภาระ
มาตรา 1316 ถ้าเอาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้ากัน จนเป็ นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้
ไซร้ ท่านว่าบุคคลเหล่านัน+ เป็ นเจ้าของรวมแห่งทรัพย์ทร"ี วมเข้ากัน แต่ละคนมีสว่ นตามค่าแห่งทรัพย์ของตนในเวลาที"
รวมเข้ากับทรัพย์อ"นื
ถ้าทรัพย์อนั หนึ"งอาจถือได้ว่าเป็ นทรัพย์ประธานไซร้ ท่านว่าเจ้าของทรัพย์นนั + เป็ นเจ้าของทรัพย์ทร"ี วมเข้ากัน
แต่ผเู้ ดียว แต่ตอ้ งใช้ค่าแห่งทรัพย์อ"นื ๆให้แก่เจ้าของทรัพย์นนั + ๆ
มาตรา 1317 บุคคลใดใช้สมั ภาระของบุคคลอื"นทําสิง" ใดขึน+ ใหม่ไซร้ท่านว่าเจ้าของสัมภาระเป็ นเจ้าของสิง" นัน+
โดยมิตอ้ งคํานึงว่าสัมภาระนัน+ จะกลับคืนตามเดิมได้หรือไม่ แต่ตอ้ งใช้ค่าแรงงาน
แต่ถา้ ค่าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระทีใ" ช้นนั + มากไซร้ ท่านว่าผูท้ าํ เป็ นเจ้าของทรัพย์ทท"ี าํ ขึน+ แต่ตอ้ งใช้ค่า
สัมภาระ
มาตรา 1318 บุคคลอาจได้มาซึง" กรรมสิทธิแห่
N งทรัพย์สนิ อันไม่มเี จ้าของโดยเข้าถือเอา เว้นแต่การเข้าถือเอา
นัน+ ต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝา่ ฝืนสิทธิของบุคคลอื"นทีจ" ะเข้าถือเอาสังหาริมทรัพย์นนั +
มาตรา 1319 ถ้าเจ้าของสังหาริมทรัพย์เลิกครอบครองทรัพย์ดว้ ยเจตนาสละกรรมสิทธิไซร้
N ท่านว่า
สังหาริมทรัพย์นนั + ไม่มเี จ้าของ
มาตรา 1320 ภายในบังคับแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื"องนัน+ ท่านว่าสัตว์ปา่ ไม่มเี จ้าของตราบ
เท่าทีย" งั อยู่อสิ ระ สัตว์ปา่ ในสวนสัตว์และปลาในบ่อ หรือในทีน" +ําซึง" เจ้าของกัน+ ไว้นนั + ท่านว่าไม่ใช่สตั ว์ไม่มเี จ้าของ
สัตว์ปา่ ทีค" นจับได้นนั + ถ้ามันกลับคืนอิสระและเจ้าของไม่ตดิ ตามโดยพลันหรือเลิกติดตามเสียแล้ว ฉะนี+ท่านว่า

ไม่มเี จ้าของ
สัตว์ซง"ึ เลีย+ งเชื"องแล้ว ถ้ามันทิง+ ทีไ" ปเลย ท่านว่าไม่มเี จ้าของ
มาตรา 1321 ภายในบังคับแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื"องนัน+ ผูใ้ ดจับสัตว์ปา่ ได้ในทีร" กร้างว่าง
เปล่า หรือในทีน" +ําสาธารณะก็ดี หรือจับได้ในทีด" นิ หรือทีน" +ํามีเจ้าของโดยเจ้าของมิได้แสดงความหวงห้ามก็ดี ท่านว่าผู้
นัน+ เป็ นเจ้าของสัตว์
มาตรา 1322 บุคคลใดทําให้สตั ว์ปา่ บาดเจ็บแล้วติดตามไปและบุคคลอื"นจับสัตว์นนั + ได้กด็ ี หรือสัตว์นนั + ตายลง
ในทีด" นิ ของบุคคลอื"นก็ดที ่านว่าบุคคลแรกเป็ นเจ้าของสัตว์
มาตรา 1323 บุคคลเก็บได้ซง"ึ ทรัพย์สนิ หาย ต้องทําอย่างหนึ"งอย่างใดดังต่
" อไปนี+
(1) ส่งมอบทรัพย์สนิ นัน+ แก่ผขู้ องหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื"นผูม้ สี ทิ ธิจะรับทรัพย์สนิ นัน+ หรือ
(2) แจ้งแก่ผขู้ องหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื"นผูม้ สี ทิ ธิจะรับทรัพย์สนิ นัน+ โดยมิชกั ช้า หรือ
(3) ส่งมอบทรัพย์สนิ นัน+ แก่ตํารวจนครบาล หรือพนักงานเจ้าหน้าทีอ" "นื ภายในสามวัน และแจ้งพฤติการณ์
ตามทีท" ราบอันอาจเป็ นเครื"องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผูม้ สี ทิ ธิจะรับทรัพย์สนิ นัน+
แต่ถา้ ไม่ทราบตัวผูข้ องหาย เจ้าของ หรือบุคคลอื"นผูม้ สี ทิ ธิจะรับทรัพย์สนิ ก็ดี หรือบุคคลดังระบุ
" นนั + ไม่รบั มอบ
ทรัพย์สนิ ก็ดี ท่านให้ดาํ เนินการตามวิธอี นั บัญญัตไิ ว้ในอนุมาตรา (3)

ทัง+ นี+ ท่านว่าผูเ้ ก็บได้ซง"ึ ทรัพย์สนิ หายต้องรักษาทรัพย์สนิ นัน+ ไว้ดว้ ยความระมัดระวังอันสมควรจนกว่าจะส่ง
มอบ
มาตรา 1324 ผูเ้ ก็บได้ซง"ึ ทรัพย์สนิ หาย อาจเรียกร้องเอารางวัลจากบุคคลผูม้ สี ทิ ธิจะรับทรัพย์สนิ นัน+ เป็ น
จํานวนร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สนิ ภายในราคาพันบาทและถ้าราคาสูงกว่านัน+ ขึน+ ไป ให้คดิ ให้อกี ร้อยละห้าในจํานวนที"
เพิม" ขึน+ แต่ถา้ ผูเ้ ก็บได้ซง"ึ ทรัพย์สนิ หาย ได้สง่ มอบทรัพย์สนิ แก่ตาํ รวจนครบาล หรือพนักงานเจ้าหน้าทีอ" "นื ไซร้ท่านว่าให้
เสียเงินอีกร้อยละสองครึง" แห่งค่าทรัพย์สนิ เป็ นค่าธรรมเนียมแก่ทบวงการนัน+ ๆ เพิม" ขึน+ เป็ นส่วนหนึ"งต่างหากจากรางวัล
ซึง" ให้แก่ผเู้ ก็บได้แต่ค่าธรรมเนียมนี+ท่านจํากัดไว้ไม่ให้เกินร้อยบาท
ถ้าผูเ้ ก็บได้ซง"ึ ทรัพย์สนิ หายมิได้ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นมาตราก่อนไซร้ท่านว่าผูน้ นั + ไม่มสี ทิ ธิจะรับรางวัล
มาตรา 1325 ถ้าผูเ้ ก็บได้ซง"ึ ทรัพย์สนิ หายได้ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตมิ าตรา 1323 แล้ว และผูม้ สี ทิ ธิจะรับ
ทรัพย์สนิ นัน+ มิได้เรียกเอาภายในหนึ"งปี นบั แต่วนั ทีเ" ก็บได้ไซร้ ท่านว่ากรรมสิทธิตกแก่
ผเู้ ก็บได้
N
แต่ถา้ ทรัพย์สนิ ซึง" ไม่มผี เู้ รียกเอานัน+ เป็ นโบราณวัตถุไซร้ กรรมสิทธิแห่
N งทรัพย์สนิ นัน+ ตกแก่แผ่นดิน แต่ผเู้ ก็บ
ได้มสี ทิ ธิจะได้รบั รางวัลร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สนิ นัน+
ั " น+ ท่านให้บงั คับตาม
มาตรา 1326 การเก็บได้ซง"ึ ทรัพย์สนิ อันตกหรือทิง+ ทะเล หรือทางนํ+าหรือนํ+าซัดขึน+ ฝงนั
กฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนัน+
มาตรา 1327 ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาญา กรรมสิทธิแห่
N งสิง" ใด ๆ ซึง" ได้ใช้ในการกระทําผิด หรือได้มา
โดยการกระทําผิด หรือเกีย" วกับการกระทําผิดโดยประการอื"น และได้สง่ ไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาลนัน+ ท่านว่า
ตกเป็ นของแผ่นดิน ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาภายในหนึ"งปี นบั แต่วนั ส่ง หรือถ้าได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วนับแต่วนั ทีค" าํ
พิพากษาถึงทีส" ดุ แต่ถา้ ไม่ทราบตัวเจ้าของ ท่านให้ผ่อนเวลาออกไปเป็ นห้าปี
ถ้าทรัพย์สนิ เป็ นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วยช้าไว้จะเป็นการเสีย" งความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่า
ของทรัพย์สนิ นัน+ ไซร้ ท่านว่ากรมในรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายทอดตลาดก่อนถึงกําหนดก็ได้ แต่ก่อนทีจ" ะขายให้
จัดการตามควรเพื"อบันทึกรายการอันเป็ นเครื"องให้บคุ คลผูม้ สี ทิ ธิจะรับทรัพย์สนิ นัน+ อาจทราบว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของตน
และพิสจู น์สทิ ธิได้เมื"อขายแล้วได้เงินเป็ นจํานวนสุทธิเท่าใดให้ถอื ไว้แทนตัวทรัพย์สนิ
มาตรา 1328 สังหาริมทรัพย์มคี ่าซึง" ซ่อนหรือฝงั ไว้นนั + ถ้ามีผเู้ ก็บได้โดยพฤติการณ์ซง"ึ ไม่มผี ใู้ ดสามารถอ้าง

ว่าเป็ นเจ้าของได้ไซร้ ท่านว่ากรรมนสิทธิตกเป็
N นของแผ่นดิน ผูเ้ ก็บได้ตอ้ งส่งมอบทรัพย์นนั + แก่ตาํ รวจนครบาล หรือ
พนักงานเจ้าหน้าทีอ" "นื แล้วมีสทิ ธิจะได้รบั รางวัลหนึ"งในสามแห่งค่าทรัพย์นนั +
มาตรา 1329 สิทธิของบุคคลผูไ้ ด้มาซึง" ทรัพย์สนิ โดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตนัน+ ท่านว่ามิเสีย
ไป ถึงแม้ว่าผูโ้ อนทรัพย์สนิ ให้จะได้ทรัพย์สนิ นัน+ มาโดยนิตกิ รรมอันเป็ นโมฆียะ และนิตกิ รรมนัน+ ได้ถูกบอกล้างภายหลัง
มาตรา 1330 สิทธิของบุคคลผูซ้ อ+ื ทรัพย์สนิ โดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคําสังศาล
"
หรือคําสังเจ้
" า
พนักงานรักษาทรัพย์ในคดีลม้ ละลายนัน+ ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสจู น์ได้ว่าทรัพย์สนิ นัน+ มิใช่ของจําเลย หรือ
ลูกหนี+โดย คําพิพากษา หรือผูล้ ม้ ละลาย
มาตรา 1331 สิทธิของบุคคลผูไ้ ด้เงินตรามาโดยสุจริตนัน+ ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม่ภายหลังจะพิสจู น์ได้ว่าเงิน
นัน+ มิใช่ของบุคคลซึง" ได้โอนให้มา
มาตรา 1332 บุคคลผูซ้ อ+ื ทรัพย์สนิ มาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาด หรือจากพ่อค้าซึง"
ขายของชนิดนัน+ ไม่จาํ ต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริงเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาทีซ" อ+ื มา
มาตรา 1333 ท่านว่ากรรมสิทธินัN น+ อาจได้มารโดยอายุความตามทีบ" ญ
ั ญัตไิ ว้ในลักษณะ 3 แห่งบรรพนี+
มาตรา 1334 ทีด" นิ รกร้างว่างเปล่า และทีด" นิ ซึง" มีผเู้ วนคืนหรือทอดทิง+ หรือกลับมาเป็ นของแผ่นดินโดย
ประการอื"นตามกฏไมายทีด" นิ นัน+ ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตามกฎหมายทีด" นิ
หมวด 2
แดนแห่งกรรมสิ ทธิ8 และการใช้กรรมสิ ทธิ8
------มาตรา 1335 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายนี+หรือกฎหมายอื"น ท่านว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ N
ทีด" นิ นัน+ กินทัง+ เหนือพ้นพืน+ ดินและใต้พน+ื ดินด้วย
มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สนิ มีสทิ ธิใช้สอยและจําหน่ายทรัพย์สนิ ของตนและได้
ซึง" ดอกผลแห่งทรัพย์สนิ นัน+ กับทัง+ มีสทิ ธิตดิ ตามและเอาคืนซึง" ทรัพย์สนิ ของตนจากบุคคลผูไ้ ม่มสี ทิ ธิจะยึดถือไว้ และมี
สิทธิขดั ขวางมิให้ผอู้ "นื สอดเข้าเกีย" วข้องกับทรัพย์สนิ นัน+ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สทิ ธิของตนเป็ นเหตุให้เจข้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รบั ความเสียหาย หรือเดือดร้อน
เกินทีค" วรคิดหรือคาดหมายได้วา่ จะเป็ นไปตามปกติและเหตุอนั ควรในเมื"อเอาสภาพและตําแหน่งทีอ" ยู่แห่งทรัพย์สนิ นัน+
มาคํานึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิจะปฏิบตั กิ ารเพื"อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนัน+ ให้สน+ิ ไป
ทัง+ นี+ไม่ลบล้างสิทธิทจ"ี ะเรียกเอาค่าทดแทน
มาตรา 1338 ข้อจํากัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซง"ึ กฎหมายกําหนดไว้นนั + ท่านว่าไม่จาํ ต้องจด
ทะเบียน
ข้อจํากัดเช่นนี+ ท่านว่าจะถอนหรือแก้ให้หย่อนลงโดยนิตกิ รรมไม่ได้นอกจากจะได้ทาํ นิตกิ รรมเป็ นหนังสือและ
จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที"
ข้อจํากัดซึง" กําหนดไว้เพื"อสาธารณะประโยชน์นนั + ท่านว่าจะถอนหรือแก้ให้หย่อนลงมิได้เลย
มาตรา 1339 เจ้าของทีด" นิ จําต้องรับนํ+าซึง" ไหลตามธรรมดาจากทีด" นิ สูงมาในทีด" นิ ของตน
นํ+าไหลตามธรรมดามายังทีด" นิ ตํ"า และจําเป็ นแก่ทด"ี นิ นัน+ ไซร้ ท่านว่าเจ้าของทีด" นิ ซึง" อยู่สงู กว่าจะกันเอาไว้ได้
เพียงทีจ" าํ เป็ นแก่ทด"ี นิ ของตน
มาตรา 1340 เจ้าของทีด" นิ จําต้องรับนํ+าซึง" ไหลเพราะระบายจากทีด" นิ สูงมาในทีด" นิ ของตน ถ้าก่อนทีร" ะบาย
นัน+ นํ+าได้ไหลเข้ามาในทีด" นิ ของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว

ถ้าได้รบั ความเสียหายเพราะการระบายนํ+า ท่านว่าเจ้าของทีด" นิ ตํ"าอาจเรียกร้องให้เจ้าของทีด" นิ สูงทําทาง
ระบายนํ+าและออกค่าใช้จ่ายในการนัน+ เพื"อระบายนํ+าไปให้ตลอดทีด" นิ ตํ"าจนถึงทางนํ+า หรือท่อนํ+าสาธารณะทัง+ นี+ไม่ลบล้าง
สิทธิแห่งเจ้าของทีด" นิ ตํ"าในอันจะเรียกเอาค่าทดแทน
มาตรา 1341 ท่านมิให้เข้าของอสังหาริมทรัพย์ทาํ หลังคาหรือการปลูกสร้างอย่างอื"น ซึง" ทําให้น+ําฝนตกลงยัง
ทรัพย์สนิ ซึง" อยูต่ ดิ ต่อกัน
มาตรา 1342 บ่อ สระ หลุมรับนํ+าโสโครก หรือหลุมรับปุ๋ยหรือขยะมูลฝอยนัน+ ท่านว่าจะขุดในระยะสองเมตร
จากแนวเขตทีด" นิ ไม่ได้
คูหรือการจุดร่องเพื"อวางท่อนํ+าใต้ดนิ หรือสิง" อื"นซึง" คล้ายกันนัน+ ท่านว่าจะทําใกล้แนวเขตทีด" นิ กว่าครึง" หนึ"งแห่ง
ส่วนลึกของคูหรือร่องนัน+ ไม่ได้ แต่ถา้ ทําห่างแนวเขตหนึ"งเมตรหรือกว่านัน+ ท่านว่าทําได้
ถ้ากระทําการดังกล่
" าวไว้ในสองวรรคก่อนใกล้แนวเขตไซร้ ท่านว่าต้องใช้ความระมัดระวังตามควร เพื"อ
ป้องกันมิให้ดนิ หรือทรายพังลงหรือมิให้น+ําหรือสิง" โสโครกซึมเข้าไป
มาตรา 1343 ห้ามมิให้ขดุ ดินหรือบรรทุกนํ+าหนักบนทีด" นิ เกินควรจนอาจเป็ นเหตุอนั ตรายแก่ความอยู่มนแห่
ั" ง
้
ทีด" นิ ติดต่อ เว้นแต่จะจัดการเพียงพอเพื"อปองกันความเสียหาย

มาตรา 1344 รัว+ กําแพง รัว+ ต้นไม้ คู ซึง" หมายเขตทีด" นิ นัน+ ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของทีด" นิ ทัง+ สอง
ข้างเป็ นเจ้าของรวมกัน
มาตรา 1345 เมื"อรัว+ ต้นไม้ หรือคูซง"ึ มิได้ใช้เป็ นทางระบายนํ+าเป็ นของเจ้าของทีด" นิ ทัง+ สองข้างรวมกัน ท่านว่า
เจ้าของข้างใดข้างหนึ"งมีสทิ ธิทจ"ี ะตัดรัว+ ต้นไม้หรือถมคูนนั + ได้ถงึ แนวเขตทีด" นิ ของตน แต่ตอ้ งก่อกําแพง หรือทํารัว+ ตาม
แนวเขตนัน+
มาตรา 1346 ถ้ามีตน้ ไม้อยู่บนแนวเขตทีด" นิ ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของทีด" นิ ทัง+ สองข้างเป็ นเจ้าของ
ต้นไม้รวมกัน ดอกผลเป็ นของทีด" นิ คนละส่วนเสมอกันและถ้าตัดต้นลงไซร้ ไม้นนั + เป็ นของเจ้าของทีด" นิ คนละส่วนดุจกัน
เจ้าของแต่ละฝา่ ยจะต้องการให้ขดุ หรือตัดต้นไม้กไ็ ด้ ค่าใช้จ่ายในการนัน+ ต้องเสียเท่ากันทัง+ สองฝา่ ย แต่ถา้
เจ้าของอีกฝา่ ยหนึ"งสละสิทธิในต้นไม้ไซร้ ฝา่ ยทีต" อ้ งการขุดหรือตัดต้องเสียค่าใช้จ่ายฝา่ ยเดียว ถ้าต้นไม้นนั + เป็ นหลักเขต
และจะหาหลักเขตอื"นไม่เหมาะเหมือน ท่านว่าฝา่ ยหนึ"งฝา่ ยใดจะต้องการให้ขดุ หรือตัดไม่ได้
มาตรา 1347 เจ้าของทีด" นิ อาจตัดรากไม้ซง"ึ รุกเข้ามาจากทีด" นิ ติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิง" ไม้ย"นื ลํ+าเข้ามา เมื"อ
เจ้าของทีด" นิ ได้บอกผูค้ รอบครองทีด" นิ ติดต่อให้ตดั ภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผนู้ นั + ไม่ตดั ท่านว่าเจ้าของทีด" นิ ตัดเอา
เสียได้
มาตรา 1348 ดอกผลแห่งต้นไม้ทห"ี ล่นตามธรรมดาลงในทีด" นิ ติดต่อแปลงใด ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเป็ น
ดอกผลของทีด" นิ แปลงนัน+
มาตรา 1349 ทีด" นิ แปลงใดมีทด"ี นิ แปลงอื"นล้อมอยู่จนไม่มที างออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของ
ทีด" นิ แปลงนัน+ จะผ่านทีด" นิ ซึง" ล้อมอยู่ไปสูท่ างสาธารณะได้
ทีด" นิ แปลงใดมีทางออกได้แต่เมื"อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเลหรือมีทช"ี นั อันระดับทีด" นิ กับทางสาธารณะสูงกว่า
กันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ
ทีแ" ละวิธที าํ ทางผ่านนัน+ ต้องเลือกให้พอควรแก่ความจําเป็ นของผูม้ สี ทิ ธิจะผ่าน กับทัง+ ให้คาํ นึงถึงทีด" นิ ทีล" อ้ ม
อยู่ให้เสียหายแต่น้อยทีส" ดุ ทีจ" ะเป็ นไปได้ถา้ จําเป็ น ผูม้ สี ทิ ธิจะผ่านจะสร้างถนนเป็ นทางผ่านก็ได้
ผูม้ สี ทิ ธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทีด" นิ ทีล" อ้ มอยู่เพื"อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุทม"ี ที างผ่านนัน+

ค่าทดแทนนัน+ นอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนน ท่านว่าจะกําหนดเป็ นเงินรายปี กไ็ ด้
มาตรา 1350 ถ้าทีด" นิ แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็ นเหตุให้แปลงหนึ"งไม่มที างออกไปสูท่ างสาธารณะไซร้ ท่าน
ว่าเจ้าของทีด" นิ แปลงนัน+ มีสทิ ธิเรียกร้องเอาทางเดินตามมาตราก่อนได้เฉพาะบนทีด" นิ แปลงทีไ" ด้แบ่งแยกหรือแบ่งโอน
กันและไม่ตอ้ งเสียค่าทดแทน
มาตรา 1351 เจ้าของทีด" นิ เมื"อบอกล่วงหน้าตามสมควรแล้วอาจใช้ทด"ี นิ ติดต่อเพียงทีจ" าํ เป็ นในการปลูกสร้าง
หรือซ่อมแซมรัว+ กําแพง หรือโรงเรือนตรงหรือใกล้แนวเขตของตน แต่จะเข้าไปในเรือนทีอ" ยูข่ องเพื"อนบ้านข้างเคียง
ไม่ได้เว้นแต่ได้รบั ความยินยอม
ถ้าได้ก่อความเสียหายให้เกิดขึน+ ไซร้ ท่านว่าเพื"อนบ้านข้างเคียงจะเรียกเอาค่าทดแทนก็ได้
มาตรา 1352 ท่านว่าถ้าเจ้าของทีด" นิ ได้รบั ค่าทดแทนตามสมควรแล้วต้องยอมให้ผอู้ "นื วางท่อนํ+า ท่อระบายนํ+า
สายไฟฟ้า หรือสิง" อื"นซึง" คล้ายกันผ่านทีด" นิ ของตน เพื"อประโยชน์แก่ทด"ี นิ ติดต่อ ซึง" ถ้าไม่ยอมให้ผ่านก็ไม่มที างจะวาง
ได้
หรือถ้าจะวางได้กเ็ ปลืองเงินมากเกินควร แต่เจ้าของทีด" นิ อาจให้ยกเอาประโยชน์ของตนขึน+ พิจารณาด้วย
เมื"อมีเหตุผลพิเศษ ถ้าจะต้องวางเหนือพืน+ ดินไซร้ ท่านว่าเจ้าของทีด" นิ อาจเรียกให้ซอ+ื ทีด" นิ ของตนบางส่วน
ตามควรทีจ" ะใช้ในการนัน+ โดยราคาคุม้ ค่าทีด" นิ และค่าทดแทนความเสียหาย ซึง" อาจมีเพราะการขายนัน+ ด้วย
ถ้าพฤติการณ์เปลีย" นไป เจ้าของทีด" นิ อาจเรียกให้ยา้ ยถอนสิง" ทีว" างนัน+ ไปไว้ ณ ส่วนอื"นแห่งทีด" นิ ของตน
ตามแต่จะเหมาะแก่ประโยชน์แห่งเจ้าของทีด" นิ
ค่าย้ายถอนนัน+ เจ้าของทีด" นิ ติดต่อเป็ นผูเ้ สีย แต่ถา้ มีพฤติการณ์พเิ ศษไซร้ท่านว่าจะให้เจ้าของทีด" นิ อีกฝา่ ย
หนึ"งช่วยเสียค่าย้านถอนตามส่วนอันควรก็ได้
มาตรา 1353 บุคคลอาจพาปศุสตั ว์ของตนผ่านหรือเข้าไปในทีด" นิ ของผูอ้ "นื ซึง" มิได้กนั + เพื"อไปเลีย+ ง และอาจเข้า
ไปเอานํ+าในบ่อหรือสระในทีเ" ช่นว่านัน+ มาใช้ได้ เว้นแต่ทด"ี นิ เป็ นทีเ" พาะปลูก หรือเตรียมเพื"อเพาะปลูกหว่าน หรือมีธญ
ั
ชาติขน+ึ อยู่แล้วแต่ท่านว่าเจ้าของทีด" นิ ย่อมห้ามได้เสมอ
มาตรา 1354 ถ้ามีจารีตประเพณีแห่งท้องถิน" ให้ทาํ ได้ และถ้าเจ้าของไม่หา้ ม บุคคลอาจเข้าไปในทีป" า่ ที"
ดง หรือในทีม" หี ญ้าเลีย+ งสัตว์ซง"ึ เป็ นทีด" นิ ของผูอ้ "นื เพื"อเก็บฟืน หรือผลไม้ปา่ ผัก เห็ด และสิง" เช่นกัน
มาตรา 1355 เจ้าของทีด" นิ ริมทางนํ+า หรือมีทางนํ+าผ่าน ไม่มสี ทิ ธิจะชักเอานํ+าไว้กนิ เกินกว่าทีจ" าํ เป็ นแก่
ประโยชน์ของตนตามควร ให้เป็นเหตุเสือ" มเสียแก่ทด"ี นิ แปลงอื"นซึง" อยู่ตามทางนํ+านัน+
หมวด 3
กรรมสิ ทธิ8 รวม
------มาตรา 1356 ถ้าทรัพย์สนิ เป็ นของบุคคลหลายคนรวมกันท่านให้ใช้บทบัญญัตใิ นหมวดนี+บงั คับ เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื"น
มาตรา 1357 ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าผูเ้ ป็ นเจ้าของรวมกันมีสว่ นเท่ากัน
มาตรา 1358 ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสทิ ธิจดั การทรัพย์สนิ รวมกัน
ในเรื"องจัดการตามธรรมดา ท่านว่าพึงตกลงโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม แต่เจ้าของรวมคนหนึ"งๆ
อาจทําสิง" ใดสิง" หนึ"งในทางจัดการตามธรรมดาได้ เว้นแต่ฝา่ ยข้างมากได้ตกลงไว้เป็ นอย่างอื"น แต่เจ้าของรวม
คนหนึ"ง ๆ อาจทําการเพื"อรักษาทรัพย์สนิ ได้เสมอ
ในเรื"องจัดการอันเป็ นสารสําคัญ ท่านว่าต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม และคะแนนข้าง
มากนัน+ ต้องมีสว่ นไม่ต"ํากว่าครึง" หนึ"งแห่งค่าทรัพย์สนิ

การเปลีย" นแปลงวัตถุทป"ี ระสงค์นนั + ท่านว่าจะตกลงกันได้กแ็ ต่เมื"อเจ้าของรวมเห็นชอบทุกคน
มาตรา 1359 เจ้าของรวมคนหนึ"ง ๆ อาจใช้สทิ ธิอนั เกิดแต่กรรมสิทธิครอบไปถึ
งทรัพย์สนิ ทัง+ หมดเพื"อต่อสู้
N
บุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สนิ คืนนัน+ ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื"อนไขทีร" ะบุไว้ในมาตรา 302 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี+
มาตรา 1360 เจ้าของรวมคนหนึ"งๆ มีสทิ ธิใช้ทรัพย์สนิ ได้แต่การใช้นนั + ต้องไม่ขดั ต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคน
อื"นๆ
ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมคนหนึ"ง ๆ มีสทิ ธิได้ดอกผลตามส่วนของตนทีม" ใี นทรัพย์สนิ นัน+
มาตรา 1361 เจ้าของรวมคนหนึ"งๆ จะจําหน่ ายส่วนของตนหรือจํานอง หรือก่อให้เกิดภารติดพันก็ได้
แต่ตวั ทรัพย์สนิ นัน+ จะจําหน่าย จํานํา จํานอง หรือก่อให้เกิดภารติดพันได้ ก็แต่ดว้ ยความยินยอมแห่งเจ้าของ
รวมทุกคน
ถ้าเจ้าของรวมคนใดจําหน่าย จํานํา จํานอง หรือก่อให้เกิดภารติดพันทรัพย์สนิ โดยมิได้รบั ความยินยอมแห่ง
เจ้าของรวมทุกคน แต่ภายหลังเจ้าของรวมคนนัน+ ได้เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ แต่ผเู้ ดียวไซร้ ท่านว่านิตกิ รรมนัน+ เป็ นอัน
สมบูรณ์
มาตรา 1362 เจ้าของรวมคนหนึ"งๆ จําต้องช่วยเจ้าของรวมคนอื"น ๆ ตามส่วนของตนในการออกค่าจัดการ
ค่าภาษีอากร และค่ารักษา กับทัง+ ค่าใช้ทรัพย์สนิ รวมกันด้วย

มาตรา 1363 เจ้าของรวมคนหนึ"งๆ มีสทิ ธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สนิ ได้เว้นแต่จะมีนติ กิ รรมขัดอยู่ หรือถ้าวัตถุท"ี
ประสงค์ทเ"ี ป็ นเจ้าของรวมกันนัน+ มีลกั ษณะเป็ นการถาวร ก็เรียกให้แบ่งไม่ได้
สิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สนิ นัน+ ท่านว่าจะตัดโดยนิตกิ รรมเกินคราวละสิบปี ไม่ได้
ท่านว่าเจ้าของรวมจะเรียกให้แบ่งทรัพย์สนิ ในเวลาทีไ" ม่เป็ นโอกาสอันควรไม่ได้
มาตรา 1364 การแบ่งทรัพย์สนิ พึงกระทําโดยแบ่งทรัพย์สนิ นัน+ เองระหว่างเจ้าของรวม หรือโดยขายทรัพย์สนิ
แล้วเอาเงินทีข" ายได้แบ่งกัน
ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สนิ อย่างไรไซร้ เมื"อเจ้าของรวมคนหนึ"งคนใดขอ ศาลอาจสังให้
" เอา
ทรัพย์สนิ นัน+ ออกแบ่งถ้าส่วนทีแ" บ่งให้ไม่เท่ากันไซร้ จะสังให้
" ทดแทนกันเป็ นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี+ไม่อาจทําได้
หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสังให้
" ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้
มาตรา 1365 ถ้าเจ้าของรวมต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อบุคคลภายนอกในหนี+อนั เกีย" วกับทรัพย์สนิ รวม หรือใน
หนี+ซง"ึ ได้ก่อขึน+ ใหม่เพื"อชําระหนี+เดิมดังว่
" านัน+ ก็ดใี นเวลาแบ่ง เจ้าของรวมคนหนึ"งๆ จะเรียกให้เอาทรัพย์สนิ รวมนัน+ ชําระ
หนี+เสียก่อนหรือให้เอาเป็ นประกันก็ได้
ถ้าเจ้าของรวมคนหนึ"งต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของรวมคนอื"นในหนี+ซง"ึ เกิดจากการเป็ นเจ้าของรวม หรือในหนี+
ซึง" ได้ก่อขึน+ ใหม่เพื"อชําระหนี+เดิมดังว่
" านัน+ ก็ดใี นเวลาแบ่ง เจ้าของรวมผูเ้ ป็ นเจ้าหนี+จะเรียกให้เอาส่วนซึง" จะได้แก่ลกู หนี+
ของตน ในทรัพย์สนิ รวมนัน+ ชําระหนี+เสียก่อน หรือให้เอาเป็ นประกันก็ได้
สิทธิทก"ี ล่าวมาข้างต้นนี+อาจใช้แก่ผรู้ บั โอน หรือผูม้ กี รรมสิทธิในส่
N วนของเจ้าของรวมนัน+
ถ้าจําเป็ นจะต้องขยายทรัพย์สนิ รวมไซร้ ท่านให้นําบทบัญญัตมิ าตราก่อนมาใช้บงั คับ
มาตรา 1366 เจ้าของรวมคนหนึ"งๆ ต้องรับผิดตามส่วนของตนเช่นเดียวกับผูข้ ายในทรัพย์สนิ ซึง" เจ้าของรวม
คนอื"นๆ ได้รบั ไปในการแบ่ง

ลักษณะ 3
ครอบครอง
------มาตรา 1367 บุคคลใดยึดถือทรัพย์สนิ โดยเจตนาจะยึดถือเพื"อตน ท่านว่าบุคคลนัน+ ได้ซง"ึ สิทธิครอบครอง
มาตรา 1368 บุคคลอาจได้มาซึง" สิทธิครอบครองโดยผูอ้ "นื ยึดถือไว้ให้
มาตรา 1369 บุคคลใดยึดถือทรัพย์สนิ ไว้ ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนัน+ ยึดถือเพื"อตน
มาตรา 1370 ผูค้ รอบครองนัน+ ท่านให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าครอบครองโดยสุจริต โดยความสงบและโดย
เปิ ดเผย
มาตรา 1371 ถ้าพิสจู น์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สนิ เดียวกันสองคราว ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่า
บุคคลนัน+ ได้ครอบครองติดต่อกันตลอดเวลา
มาตรา 1372 สิทธิซง"ึ ผูค้ รอบครองใช้ในทรัพย์สนิ ทีค" รอบครองนัน+ ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเป็ นสิทธิซง"ึ ผู้
ครอบครองมีตามกฎหมาย
มาตรา 1373 ถ้าทรัพย์สนิ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ทไ"ี ด้จดไว้ในทะเบียนทีด" นิ ท่านให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้
มีช"อื ในทะเบียนเป็ นผูม้ สี ทิ ธิครอบครอง

มาตรา 1374 ถ้าผูค้ รอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพย์สนิ เพราะมีผสู้ อดเข้าเกีย" วข้องโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผูค้ รอบครองมีสทิ ธิจะให้ปลดเปลือ+ งการรบกวนนัน+ ได้ ถ้าเป็ นทีน" ่าวิตกว่าจะยังมีการรบกวน
อีก ผูค้ รอบครอง จะขอต่อศาลให้สงห้
ั " ามก็ได้
การฟ้องคดีเพื"อปลดเปลือ+ งการรบกวนนัน+ ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ"งนับแต่เวลาถูกรบกวน
มาตรา 1375 ถ้าผูค้ รอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผูค้ รอบครองมีสทิ ธิ
จะได้คนื ซึง" การครอบครองเว้นแต่อกี ฝา่ ยหนึ"งมีสทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ ดีกว่าซึง" จะเป็ นเหตุให้เรียกคืนจากผูค้ รอบครองได้
การฟ้องคดีเพื"อเอาคืนซึง" การครอบครองนัน+ ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ"งนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง
มาตรา 1376 ถ้าจะต้องส่งทรัพย์สนิ คืนแก่บุคคลผูม้ สี ทิ ธิเอาคืนไซร้ท่านให้นําบทบัญญัตมิ าตรา 412 ถึง 418
แห่งประมวลกฎหมายนี+วา่ ด้วยลาภมิควรได้มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1377 ถ้าผูค้ รอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยดึ ถือทรัพย์สนิ ต่อไปไซร้ การครอบครองย่อม
สุดสิน+ ลง
ถ้าเหตุอนั มีสภาพเป็นเหตุชวคราวมี
ั"
มาขัดขวางมิให้ผคู้ รอบครองยึดถือทรัพย์สนิ ไซร้ ท่านว่าการครอบครอง
ไม่สดุ สิน+ ลง
มาตรา 1378 การโอนไปซึง" การครอบครองนัน+ ย่อมทําได้โดยส่งมอบทรัพย์สนิ ทีค" รอบครอง
มาตรา 1379 ถ้าผูร้ บั โอนหรือผูแ้ ทนยึดถือทรัพย์สนิ อยู่แล้วท่านว่าการโอนไปซึง" การครอบครองจะทําเพียง
แสดงเจตนาก็ได้
มาตรา 1380 การโอนไปซึง" การครอบครองย่อมเป็ นผล แม้ผโู้ อนยังยึดถือทรัพย์สนิ อยู่ ถ้าผูโ้ อนแสดงเจตนา
ว่าต่อไปจะยึดถือทรัพย์สนิ นัน+ แทนผูร้ บั โอน
ถ้าทรัพย์สนิ นัน+ ผูแ้ ทนของผูโ้ อนยึดถืออยู่ การโอนไปซึง" การครอบครองจะทําโดยผูโ้ อนสังผู
" แ้ ทนว่า ต่อไปให้
ยึดถือทรัพย์สนิ ไว้แทนผูร้ บั โอนก็ได้

มาตรา 1381 บุคคลใดยึดถือทรัพย์สนิ อยูใ่ นฐานะเป็ นผูแ้ ทนผูค้ รอบครองบุคคลนัน+ จะเปลีย" นลักษณะแห่งการ
ยึดถือได้ ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังผูค้ รอบครองว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สนิ แทนผูค้ รอบครองต่อไป หรือตนเองเป็ นผู้
ครอบครองโดยสุจริตอาศัยอํานาจใหม่อนั ได้จากบุคคลภายนอก
มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สนิ ของผูอ้ "นื ไว้โดยความสงบและโดยเปิ ดเผยด้วยเจตนาเป็ น
เจ้าของ ถ้าเป็ นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็ นเวลาสิบปี ถ้าเป็ นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็ น
เวลา
ห้าปี ไซร้ท่านว่าบุคคลนัน+ ได้กรรมสิทธิ N
มาตรา 1383 ทรัพย์สนิ อันได้มาโดยการกระทําผิดนัน+ ท่านว่าผูก้ ระทําผิดหรือผูร้ บั โอนไม่สจุ ริตจะได้
กรรมสิทธิโดยอายุ
ความก็แต่เมือ" พ้นกําหนดอายุความอาญาหรือพ้นเวลาทีก" าํ หนดไว้ในมาตราก่อน ถ้ากําหนดไหนยาว
N
กว่า ท่านให้ใช้กาํ หนดนัน+
มาตรา 1384 ถ้าผูค้ รอบครองขาดยึดถือทรัพย์สนิ โดยไม่สมัครและได้คนื ภายในเวลาปีหนึ"งนับแต่วนั ขาด
ยึดถือ หรือได้คนื โดยฟ้องคดีภายในกําหนดนัน+ ไซร้ท่านมิให้ถอื ว่าการครอบครองสะดุดหยุดลง
มาตรา 1385 ถ้าโอนการครอบครองแก่กนั ผูร้ บั โอนจะนับเวลาซึง" ผูโ้ อนครอบครองอยูก่ ่อนนัน+ รวมเข้ากับ
เวลาครอบครองของตนก็ได้ถา้ ผูร้ บั โอนนับรวมเช่นนัน+ และถ้ามีขอ้ บกพร่องในระหว่างครอบครองของผูโ้ อนไซร้ ท่านว่า
ข้อบกพร่องนัน+ อาจยกขึน+ เป็ นข้อต่อสูผ้ รู้ บั โอนได้
มาตรา 1386 บทบัญญัตวิ ่าด้วยอายุความในประมวลกฎหมายนี+ท่านให้ใช้บงั คับในเรือ" งอายุความได้สทิ ธิอนั
กล่าวไว้ในลักษณะนี+โดยอนุโลม

ลักษณะ 4
ภารจํายอม
------มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยูใ่ นภารจํายอมอันเป็ นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่าง
ซึง" กระทบถึงทรัพย์สนิ ของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สทิ ธิบางอย่างอันมีอยูใ่ นกรรมสิทธิทรั
N พย์สนิ นัน+ เพื"อประโยชน์แก่
อสังหาริมทรัพย์อ"นื
มาตรา 1388 เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มสี ทิ ธิทาํ การเปลีย" นแปลงในภารยทรัพย์หรือในสามยทรัพย์ซง"ึ ทําให้เกิด
ภาระเพิม" ขึน+ แก่ภารยทรัพย์
มาตรา 1389 ถ้าความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลีย" นแปลงไปท่านว่าความเปลีย" นแปลงนัน+ ไม่ให้
สิทธิแก้เจ้าของสมายทรัพย์ทจ"ี ะทําให้เกิดภาระเพิม" ขึน+ แก่ภารยทรัพย์ได้
มาตรา 1390 ท่านมิให้เจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใดๆ อันจะเป็ นเหตุให้ประโยชน์แห่งภารจํายอมลด
ไปหรือเสือ" มความสะดวก
มาตรา 1391 เจ้าของสามยทรัพย์มสี ทิ ธิทาํ การทุกอย่างอันจําเป็ นเพื"อรักษาและใช้ภารจํายอม แต่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการนี+เจ้าของสามยทรัพย์จะก่อให้เกิดความเสียหาแก่ภารยทรัพย์ได้กแ็ ต่น้อยทีส" ดุ ตาม
พฤติการณ์
เจ้าของสามยทรัพย์ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายของตนเองรักษาซ่อมแซมการทีไ" ด้ทาํ ไปแล้วให้เป็ นไปด้วยดี แต่ถา้
เจ้าของภารยทรัพย์ได้รบั ประโยชน์ดว้ ยไซร้ ท่านว่าต้องออกค่าใช้จ่ายตามส่วนแห่งประโยชน์ทไ"ี ด้รบั

มาตรา 1392 ถ้าภารจํายอมแตะต้องเพียงส่วนหนึ"งแห่งภารยทรัพย์เจ้าของทรัพย์นนั + อาจเรียกให้ยา้ ยไปยัง
ส่วนอื"นก็ได้ แต่ตอ้ งแสดงได้วา่ การย้ายนัน+ เป็ นประโยชน์แก่ตนและรับเสียค่าใช้จ่าย ทัง+ นี+ตอ้ งไม่ทาํ ให้ความสะดวกของ
เจ้าของสามยทรัพย์ลดน้อยลง
มาตรา 1393 ถ้ามิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื"นในนิตกิ รรมอันก่อให้เกิดภารจํายอมไซร้ ท่านว่าภารจํายอมย่อม
ติดไปกับสามยทรัพย์ซง"ึ ได้จาํ หน่าย หรือตกไปในบังคับแห่งสิทธิอ"นื
ท่านว่าจะจําหน่าย หรือทําให้ภารจํายอมตกไปในบังคับแห่งสิทธิอ"นื ต่างหากจากสามยทรัพย์ไม่ได้
มาตรา 1394 ถ้ามีการแบ่งแยกภารยทรัพย์ ท่านว่าภารจํายอมยังคงมีอยู่ทุกส่วนทีแ" ยกออก แต่ถา้ ในส่วนใด
ภารจํายอมนัน+ ไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการท่านว่าเจ้าของส่วนนัน+ จะเรียกให้พน้ จากภารจํายอมก็ได้
มาตรา 1395 ถ้ามีการแบ่งแยกสามยทรัพย์ ท่านว่าภารจํายอมยังคงมีอยู่เพื"อประโยชน์แก่ทุกส่วนทีแ" ยกออก
นัน+ แต่ถา้ ภารจํายอมนัน+ ไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการเพื"อประโยชน์แก่สว่ นใดไซร้ ท่านว่าเจ้าของภารยทรัพย์จะเรียกให้
พ้นจากภารจํายอมอันเกีย" วกับทรัพย์สว่ นนัน+ ก็ได้
มาตรา 1396 ภารจํายอมซึง" เจ้าของรวมแห่งสามยทรัพย์คนหนึ"งได้มาหรือใช้อยู่นนั + ท่านให้ถอื ว่าเจ้าของรวม
ได้มาหรือใช้อยู่ดว้ ยกันทุกคน
มาตรา 1397 ถ้าภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทัง+ หมดท่านว่าภารจํายอมสิน+ ไป
มาตรา 1398 ถ้าภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็ นของเจ้าของคนเดียวกัน ท่านว่าเจ้าของจะให้เพิกถอน
การจดทะเบียนภารจํายอมก็ได้ แต่ถา้ ยังมิได้เพิกถอนทะเบียนไซร้ ภารจํายอมยังคงมีอยู่ในส่วนบุคคลภายนอก
มาตรา 1399 ภารจํายอมนัน+ ถ้ามิได้ใช้สบิ ปี ท่านว่าย่อมสิน+ ไป
มาตรา 1340 ถ้าภารจํายอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ไซร้ ท่านว่าภารจํายอมนัน+ สิน+ ไป แต่ถา้ ความ
เป็ นไปมีทางให้กลับใช้ภารจํายอมได้ไซร้ ท่านว่าภารจํายอมนัน+ กลับมีขน+ึ อีก แต่ตอ้ งยังไม่พน้ อายุความทีร" ะบุไว้ใน
มาตราก่อน

ถ้าภารจํายอมยังเป็ นประโยชน์แก่สามยทรัพย์อยู่บา้ ง แต่เมื"อเทียบกับภาระอันตกอยูแ่ ก่ภารยทรัพย์แล้ว
ประโยชน์นนั + น้อยนักไซร้ ท่านว่าเจ้าของภารยทรัพย์จะขอให้พน้ จากภารจํายอมทัง+ หมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ตอ้ งใช้
ค่าทดแทน
มาตรา 1401 ภารจํายอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้นําบทบัญญัตวิ ่าด้วยอายุความได้สทิ ธิอนั กล่าวไว้ใน
ลักษณะ 3 แห่งบรรพนี+มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ลักษณะ 5
อาศัย
------มาตรา 1402 บุคคลใดได้รบั สิทธิอาศัยในโรงเรือน บุคคลนัน+ ย่อมมีสทิ ธิอยูใ่ นโรงเรือนนัน+ โดยไม่ตอ้ งเสียค่า
เช่า
มาตรา 1403 สิทธิอาศัยนัน+ ทานว่าจะก่อให้เกิดโดยมีกาํ หนดเวลาหรือตลอดชีวติ ของผูอ้ าศัยก็ได้
ถ้าไม่มกี าํ หนดเวลา ท่านว่าสิทธินนั + จะเลิกเสียในเวลาใดๆ ก็ได้แต่ตอ้ งบอกล่วงหน้าแก่ผอู้ าศัยตามสมควร
ถ้าให้สทิ ธิอาศัยโดยมีกาํ หนดเวลา กําหนดนัน+ ท่านมิให้เกินสามสิบปี ถา้ กําหนดไว้นานกว่านัน+ ให้ลดลงมา
เป็ นสามสิบปี การให้สทิ ธิอาศัยจะต่ออายุกไ็ ด้แต่ตอ้ งกําหนดเวลาไม่เกินสามสิบปี นบั แต่วนั ทําต่อ
มาตรา 1404 สิทธิอาศัยนัน+ จะโอนกันไม่ได้แม้โดยทางมรดก

มาตรา 1405 สิทธิอาศัยนัน+ ถ้ามิได้จาํ กัดไว้ชดั แจ้งว่าให้เพื"อประโยชน์แก่ผอู้ าศัยเฉพาะตัวไซร้ บุคคลใน
ครอบครัวและในครัวเรือนของผูอ้ าศัยจะอยู่ดว้ ยก็ได้
มาตรา 1406 ถ้าผูใ้ ห้อาศัยมิได้หา้ มไว้ชดั แจ้ง ผูอ้ าศัยจะเก็บเอาดอกผลธรรมดาหรือผลแห่งทีด" นิ มาใช้เพียง
ทีจ" าํ เป็ นแก่ความต้องการของครัวเรือนก็ได้
มาตรา 1407 ผูใ้ ห้อาศัยไม่จาํ ต้องบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้อยูใ่ นความซ่อมแซมอันดี
ผูอ้ าศัยจะเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย ซึง" ได้ออกไปในการทําให้ทรัพย์สนิ ดีขน+ึ หาได้ไม่
มาตรา 1408 เมื"อสิทธิอาศัยสิน+ ลง ผูอ้ าศัยต้องส่งทรัพย์สนิ คืนแก่ผใู้ ห้อาศัย
มาตรา 1409 ท่านให้นําบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนี+ว่าด้วยหน้าทีแ" ละความรับผิดของผูเ้ ช่าอันกล่าวไว้
ในมาตรา 552 ถึง 555,มาตรา 558,562 และ 563 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ลักษณะ 6
สิ ทธิ เหนื อพืน< ดิ น
------มาตรา 1410 เจ้าของทีด" นิ อาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน+ ดินเป็ นคุณแก่บุคคลอื"น โดยให้บุคคลนัน+ มีสทิ ธิเป็ น
เจ้าของโรงเรือน สิง" ปลูกสร้าง หรือสิง" เพาะปลูก บนดินหรือใต้ดนิ นัน+
มาตรา 1411 ถ้ามิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื"นในนิตกิ รรมอันก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน+ ดินไซร้ ท่านว่าสิทธินนั +
อาจโอนได้และรับมรดกกันได้

มาตรา 1412 สิทธิเหนือพืน+ ดินนัน+ จะก่อให้เกิดโดยมีกาํ หนดเวลาหรือตลอดชีวติ เจ้าของทีด" นิ หรือตลอดชีวติ
ผูท้ รงสิทธิเหนือพืน+ ดินนัน+ ก็ได้
ถ้าก่อให้เกิดสิทธิพน+ื ดินโดยมีกาํ หนดเวลาไซร้ ท่านให้นําบทบัญญัตมิ าตรา 1403 วรรค 3 มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
มาตรา 1413 ถ้าสิทธิเหนือพืน+ ดินนัน+ ไม่มกี าํ หนดเวลาไซร้ท่านว่าคู่กรณีฝา่ ยใดจะบอกเลิกเสียในเวลาใดก็
ได้ แต่ตอ้ งบอกล่วงหน้าแก่อกี ฝา่ ยหนึ"งตามสมควร ถ้ามีค่าเช่าซึง" จําต้องให้แก่กนั ไซร้ ท่านว่าต้องบอกล่วงหน้าปี
หนึ"ง หรือให้ค่าเช่าปีหนึ"ง
มาตรา 1414 ถ้าผูท้ รงสิทธิเหนือพืน+ ดินละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามเงื"อนไขอันเป็ นสารสําคัญซึง" ระบุไว้ในนิตกิ รรม
ก่อตัง+ สิทธินนั + ก็ดี หรือถ้ามีค่าเช่าซึง" จะต้องให้แก่กนั แต่ผทู้ รงสิทธิเหนือพืน+ ดินละเลยไม่ชาํ ระถึงสองปี ตดิ ๆ กันก็ดี ท่าน
ว่าคู่กรณีอกี ฝา่ ยหนึ"งจะบอกเลิกสิทธิเหนือพืน+ ดินก็ได้
มาตรา 1415 สิทธิเหนือพืน+ ดินไม่สน+ิ ไปโดยเหตุทโ"ี รงเรือนสิง" ปลูกสร้างหรือสิง" เพาะปลูกสลายไป แม้การ
สลายนัน+ จะเป็ นเพราะเหตุสดุ วิสยั
มาตรา 1416 เมื"อสิทธิเหนือพืน+ ดินสิน+ ไป ผูท้ รงสิทธิจะรือ+ ถอนโรงเรือนสิง" ปลูกสร้าง สิง" เพาะปลูกของตนไปก็
ได้ แต่ตอ้ งทําให้ทด"ี นิ เป็ นตามเดิม

แต่ถา้ เจ้าของทีด" นิ จะไม่ยอมให้รอ+ื ถอนไป และบอกเจตนาจะซือ+ ตามราคาท้องตลาดไซร้ ท่าน
ว่าผูท้ รงสิทธิเหนือพืน+ ดินจะไม่ยอมขายไม่ได้เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควร

ลักษณะ 7
สิ ทธิ เก็บกิ น
------มาตรา 1417 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยูใ่ นบังคับสิทธิเก็บกินอันเป็ นเหตุให้ผทู้ รงสิทธินนั + มีสทิ ธิ
ครอบครอง ใช้ และถือเอาซึง" ประโยชน์แห่งทรัพย์สนิ นัน+
ผูท้ รงสิทธิเก็บกินมีอาํ นาจจัดการทรัพย์สนิ
ผูท้ รงสิทธิเก็บกินในปา่ ไม้ เหมืองแร่ หรือทีข" ดุ หิน มีสทิ ธิทาํ การแสวงประโยชน์จากปา่ ไม้ เหมืองแร่ หรือทีข" ดุ
หินนัน+
มาตรา 1418 สิทธิเก็บกินนัน+ จะก่อให้เกิดโดยมีกาํ หนดเวลาหรือตลอดชีวติ แห่งผูท้ รงสิทธิกไ็ ด้
ถ้าไม่มกี าํ หนดเวลา ท่านในสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิทธิเก็บกินมีอยู่ตลอดชีวติ ผูท้ รงสิทธิกไ็ ด้
ถ้าผูท้ รงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตาย ท่านว่าสิทธินนั + ย่อมสิน+ ไปเสมอ
มาตรา 1419 ถ้ าทรัพย์สนิ สลายไปโดยไม่ได้ คา่ ทดแทนไซร้ ท่านว่าเจ้ าของไม่จําต้ องทําให้ คืนดี แต่ถ้าเจ้ าของทํา
ให้ ทรัพย์สนิ คืนดีขนเพี
ึ ยงใด ท่านว่าสิทธิเก็บกินก็กลับมีขนเพี
ึ ยงนัน
ถ้ าได้ คา่ ทดแทนไซร้ ท่านว่าเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ต้ องทําให้ ทรัพย์สนิ คืนดีเพียงทีสามารถทําได้ ตาม
จํานวนเงินค่าทดแทนทีได้ รับและสิทธิเก็บกินกลับมีขนเพี
ึ ยงทีทรัพย์สนิ กลับคืนดี แต่ถ้าพ้ นวิสยั ทีจะทําให้ กลับคืนดีได้ สิทธิ
เก็บกินก็เป็ นอันสินไป และค่าทดแทนนันต้ องแบ่งกันระหว่างเจ้ าของทรัพย์สนิ และผู้ทรงสิทธิเก็บกินตามส่วนแห่งความ
เสียหายของตน
วิธีนีให้ ใช้ บงั คับโดยอนุโลมถึงกรณีซงทรั
ึ พย์สนิ ถูกบังคับซือ และกรณีซงทรั
ึ พย์สนิ สลายไปแต่บางส่วน หรื อการทํา
ให้ คืนดีนนพ้
ั นวิสยั ในบางส่วน
มาตรา 1420 เมือสิทธิเก็บกินสินลง ผู้ทรงสิทธิต้องส่งทรัพย์สนิ คืนแก่เจ้ าของ
ถ้ าทรัพย์สนิ สลายไป หรื อเสือมราคาลง ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้ องรับผิดเว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ความเสียหานันมิได้
เกิดขึนเพราะความผิดของตน
ถ้ าผู้ทรงสิทธิเก็บกินใช้ ทรัพย์สนิ สินเปลืองไปโดยมิชอบ ท่านว่าต้ องทําให้ มีมาแทน
ถ้ าทรัพย์สนิ เสือมราคาเพราะการใช้ ตามควรไซร้ ท่านว่าผู้ทรงสิทธิเก็บกินไม่จําเป็ นต้ องให้ คา่ ทดแทน
มาตรา 1421 ในการใช้ สทิ ธิเก็บกินนัน ผู้ทรงสิทธิต้องรักษาทรัพย์สนิ เสมอกับทีวิญUูชนพึงรักษาทรัพย์สนิ ของ
ตนเอง
มาตรา 1422 ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในนิติกรรมอันก่อให้ เกิดสิทธิเก็บกินไซร้ ท่านว่าผู้ทรงสิทธินนจะโอน
ั
การใช้ สทิ ธิของตนให้ บคุ คลภายนอกก็ได้ ในกรณีเช่นนันเจ้ าของทรัพย์สนิ อาจฟ้ องร้ องผู้รับโอนโดยตรง
มาตรา 1423 เจ้ าของทรัพย์สนิ จะคัดค้ านมิให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ในทางอันมิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อมิสมควรก็ได้
ถ้ าเจ้ าของพิสจู น์ได้ วา่ สิทธิของตนตกอยูใ่ นภยันตราย ท่านว่าจะเรี ยกให้ ผ้ ทู รงสิทธิเก็บกินหาประกันให้ ก็ได้ เว้ นแต่
ในกรณีซงผู
ึ ้ ให้ ทรัพย์สนิ สงวนสิทธิเก็บกินในทรัพย์สนิ นันไว้ เพือตนเอง
ถ้ าผู้ทรงสิทธิเก็บกินละเลยไม่หาประกันมาให้ ภายในเวลาอันสมควรซึงกําหนดให้ เพือการนัน หรื อถ้ าผู้ทรงสิทธิ
เก็บกินมินาํ พาต่อคําคัดค้ านแห่งเจ้ าของยังคงใช้ ทรัพย์สนิ นันในทางอันมิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อมิสมควรไซร้ ทา่ นว่าศาล

จะตังผู้รักษาทรัพย์เพือจัดการทรัพย์สนิ แทนผู้ทรงสิทธิเก็บกินก็ได้ แต่เมือหาประกันมาให้ แล้ วศาลจะถอนผู้รักษาทรัพย์ที
ตังขึนไว้ นนก็
ั ได้
มาตรา 1424 ผู้ทรงสิทธิเก็บกินจําต้ องสงวนภาวะแห่งทรัพย์สนิ มิให้ เปลียนไปในสารสําคัญ กับต้ องบํารุงรักษา
ปกติและซ่อมแซมเล็กน้ อยด้ วย
ถ้ าจําเป็ นต้ องซ่อมแซมใหญ่ หรื อมีการสําคัญอันต้ องทําเพือรักษาทรัพย์สนิ ไซร้ ท่านว่าผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้ องแจ้ ง
แก่เจ้ าของทรัพย์สนิ โดยพลันและต้ องยอมให้ จดั ทําการนันๆ ไป ถ้ าเจ้ าของทรัพย์สนิ ละเลยเสียท่านว่าผุ้ทรงสิทธิเก็บกินจะ
จัดทําการนันไปโดยให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ออกค่าใช้ จ่ายก็ได้
มาตรา 1425 ค่าใช้ จา่ ยอันเป็ นการจรนัน ท่านว่าเจ้ าของต้ องเป็ นผู้ออก แต่เพือจะออกค่าใช้ จา่ ยเช่นว่านี หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยตามความในมาตราก่อนเจ้ าของจะจําหน่ายทรัพย์สนิ บางส่วนก็ได้ เว้ นแต่ผ้ ทู รงสิทธิเก็บกินจะเต็มใจทดรองเงิน
ตามทีจําเป็ นโดยไม่คดิ ดอกเบีย
มาตรา 1426 ในระหว่างทีสิทธิเก็บกินยังมีอยู่ ผู้ทรงสิทธิต้องออกค่าใช้ จ่ายในการจัดการทรัพย์สนิ ตลอดจนเสีย
ภาษี อากร กับทังต้ องใช้ ดอกเบียหนีสินซึงติดพันทรัพย์สนิ นัน
มาตรา 1427 ถ้ าเจ้ าของทรัพย์สนิ ต้ องการ ผู้ทรงสิทธิเก็บกินจําต้ องเอาทรัพย์สนิ ประกันวินาศภัยเพือประโยชน์แก่
เจ้ าของทรัพย์สนิ และถ้ าทรัพย์สนิ นันได้ เอาประกันภัยไว้ แล้ ว ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้ องต่อสัญญาประกันนันเมือถึงคราวต่อ
ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้ องเสียเบียประกันระหว่างทีสิทธิของตนยังมีอยู่
มาตรา 1428 คดีอนั เกียวกับสิทธิเก็บกินในระหว่างเจ้ าของทรัพย์สนิ กับผู้ทรงสิทธิเก็บกิน หรื อผู้รับโอนนัน ท่าน
ห้ ามมิให้ ฟ้องเมือเกินปี หนึงนับแต่วนั สิทธิเก็บกินสุดสินลง แต่ในคดีทีเจ้ าของทรัพย์สนิ เป็ นโจทก์นนั ถ้ าเจ้ าของไม่อาจรู้
ว่า สิทธิเก็บกินสุดสินลงเมือใด ท่านให้ นบั อายุความปี หนึงนันตังแต่เวลาทีเจ้ าของทรัพย์สนิ ได้ ร้ ู หรื อควรรู้วา่ สิทธิเก็บกิน
สุดสินลง
ลักษณะ 8
ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 1429 อสังหาริ มทรัพย์อาจต้ องตกอยูใ่ นภารติดพันอันเป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับประโยชน์มีสทิ ธิได้ รับการชําระหนี
เป็ นคราวๆ จากทรัพย์สนิ นัน หรื อได้ ใช้ และถือเอาซึงประโยชน์แห่งทรัพย์สนิ ตามทีระบุไว้
มาตรา 1430 ภารติดพันในอสังหาริ มทรัพย์นนั จะก่อให้ เกิดโดยมีกําหนดเวลา หรื อตลอดชีวติ แห่งผู้รับประโยชน์ก็
ได้
ถ้ าไม่มกี ําหนดเวลา ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าภารติดพันในอสังหาริ มทรัพย์มีอยูต่ ลอดชีวิตผู้รับประโยชน์
ถ้ ามีกําหนดเวลา ท่านให้ นําบทบัญญัติมาตรา 1403 วรรค 3 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1431 ถ้ ามิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในนิติกรรมอันก่อให้ เกิดภารติดพันไซร้ ท่านว่าภารติดพันใน
อสังหาริ มทรัพย์นนจะโอนกั
ั
นไม่ได้ แม้ โดยทางมรดก
มาตรา 1432 ถ้ าผู้รับประโยชน์ละเลยไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขอันเป็ นสารสําคัญซึงระบุไว้ ในนิติกรรมก่อตังภารติด
พันนันไซร้ ท่านว่าคูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกสิทธิของผู้รับประโยชน์เสียก็ได้
มาตรา 1433 ถ้ าเจ้ าของทรัพย์สนิ มิได้ ชําระหนีตามภารติดพันไซร้ ทา่ นว่านอกจากทางแก้ สาํ หรับการไม่ชําระหนี
ผู้รับประโยชน์อาจขอให้ ศาลตังผู้รักษาทรัพย์เพือจัดการทรัพย์สนิ และชําระหนีแทนเจ้ าของ หรื อสังให้ เอาทรัพย์สนิ ออกขาย

ทอดตลาด และเอาเงินทีขายได้ จา่ ยให้ ผ้ รู ับประโยชน์ตามจํานวนทีควรได้ เพราะเจ้ าของทรัพย์สนิ ไม่ชําระหนี กับทังค่าแห่ง
ภารติดพันด้ วย
ถ้ าเจ้ าของทรัพย์สนิ หาประกันมาให้ แล้ ว ศาลจะไม่ออกคําสังตังผู้รักษาทรัพย์ หรื อคําสังขายทอดตลาด หรื อจะ
ถอนผู้รักษาทรัพย์ทีตังขึนไว้ นนั ก็ได้
มาตรา 1434 ท่านให้ นํามาตรา 1388 ถึง 1395 และมาตรา 1397 ถึง 1400 มาใช้ บงั คับถึงภารติดพันใน
อสังหาริ มทรัพย์โดยอนุโลม

พระราชบัญญัติ
ให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิชย์ ที"ได้ ตรวจชําระใหม่
พ.ศ. 2519
-------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519
เป็ นปี ที 31 ในรัชกาลปั จจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เสียใหม่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขนไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2519"

มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา 3 ให้ ยกเลิกบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึงได้ ใช้ บงั คับโดย
พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บทบัญญัตบิ รรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 และให้ ใช้ บทบัญญัติ
บรรพ 5
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินีแทนเว้ นแต่ในกรณีทีพระราชบัญญัตินี
บัญญัติเป็ นอย่างอืน
มาตรา 4 บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินี
ไม่กระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477
มาตรา 5 บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินี
ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการหมัน การสมรส สัญญาก่อนสมรส การเป็ นบิดามารดากับบุตร การเป็ น
ผู้ปกครอง การเป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ และการรับบุตรบุญธรรมทีได้ มีอยูแ่ ล้ วในวันใช้ บงั คับบทบัญญัติบรรพ 5 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินี
มาตรา 6 การเปลียนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรส ซึงสัญญาก่อนสมรสนันได้ ทําขึนไว้ ก่อนวันใช้ บงั คับ
บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี ให้ กระทําได้ โดยคู่
สมรสนําหนังสือสัญญาก่อนสมรสพร้ อมด้ วยข้ อตกลงการเปลียนแปลงเพิกถอนไปยืนต่อนายทะเบียนสมรส ณ ท้ องทีทีตน
ทําการสมรสและให้ นายทะเบียนสมรสจดการเปลียนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสไว้ ในทะเบียนสมรส และแนบหนังสือ
สัญญาก่อนสมรส พร้ อมด้ วยข้ อตกลงเปลียนแปลงเพิกถอนไว้ ท้ายทะเบียนสมรสด้ วย
การเปลียนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสจะกระทําได้ ตอ่ เมือได้ รับอนุญาตจากศาลตามเงือนไขและกรณีทีระบุ
ไว้ ในมาตรา 1467 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี
มาตรา 7 บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี
ไม่กระทบกระเทือนถึงอํานาจการจัดการสินบริ คณห์ทีคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงได้ มีอยูแ่ ล้ วในวันใช้ บงั คับบทบัญญัติ
บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินี แต่ให้ ถือว่าสินเดิมตาม
บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมของฝ่ ายใดเป็ นสินส่วนตัวตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่ง
ประมวล-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินีของฝ่ ายนัน
เพือประโยชน์แห่งมาตรานี ถ้ าคูส่ มรสฝ่ ายใดเป็ นผู้จดั การสินบริ คณห์แต่ฝ่ายเดียว ให้ ถือว่าคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงได้
ยินยอมให้ คสู่ มรสฝ่ ายนันจัดการสินสมรสและสินส่วนตัวตามวรรคหนึงของตนด้ วย
ในกรณีทีคูส่ มรสฝ่ ายใดประสงค์จะใช้ อาํ นาจจัดการสินส่วนตัวตามวรรคหนึงทีเป็ นส่วนของตน ถ้ าคูส่ มรสนันมิได้
เป็ นผู้จดั การสินบริ คณหฺ์ให้ แจ้ งให้ คสู่ มรสอีกฝ่ ายหนึงทราบ และให้ คสู่ มรสทังสองฝ่ ายร่วมกันจัดการแบ่งสินส่วนตัว
ดังกล่าวทีอยูใ่ นสภาพทีแบ่งได้ ให้ แก่ฝ่ายทีประสงค์จะจัดการ แต่ถ้าสินส่วนตัวนันไม่อยูใ่ นสภาพทีแบ่งได้ ให้ ทงสองฝ่
ั
าย
จัดการร่วมกัน
มาตรา 8 บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินี
ไม่กระทบกระเทือนถึงการจัดการสินเดิมทีเปลียนเป็ นสินส่วนตัวตามมาตรา 7 ซึงได้ กระทําไปแล้ วก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บงั คับ
(1)
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มาตรา 9 บรรดาอายุความหรื อระยะเวลาทีบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ ก่อน
วันใช้ บงั คับบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี ถ้ าหาก
ยังไม่สดุ สินลงในวันทีใช้ บงั คับบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี และอายุความหรื อระยะเวลาทีกําหนดขึนใหม่นนั แตกต่างกับอายุความหรื อระยะเวลาทีกําหนดไว้ แต่
เดิมก็ให้ นําอายุความหรื อระยะเวลาทียาวกว่ามาบังคับ
มาตรา 10 คําว่า "ค่าอุปการะเลียงดู" ในบรรดาบทกฎหมายซึงมีความหมายถึงค่าอุปการะเลียงดูตามนัยของ
บทบัญญัติมาตรา 1506 และมาตรา 1507 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมนัน ให้ ใช้ คําว่า "ค่าเลียงชีพ" แทน
มาตรา 11 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้ างถึงบรรพ 5 หรื อบทบัญญัติในบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เดิม ให้ ถือว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนันอ้ างถึงบรรพ 5 หรื อบทบัญญัติในบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ทีได้ ตรวจชําระใหม่ ท้ ายพระราชบัญญัตินี ในบทมาตราทีมีนยั เช่นเดียวกัน แล้ วแต่กรณี
มาตรา 12 ให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรี

ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
บรรพ 5
ครอบครัว
ลักษณะ 1
การสมรส
หมวด 1
การหมัน
มาตรา 1435 การหมันจะทําได้ ตอ่ เมือชายและหญิงมีอายุสบิ เจ็ดปี บริ บรู ณ์แล้ ว
การหมันทีฝ่ าฝื นบทบัญญัติวรรคหนึงเป็ นโมฆะ
มาตรา 1436(1) ผู้เยาว์จะทําการหมันได้ ต้องได้ รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี
(1) – (3)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(1) บิดาและมารดา ในกรณีทีมีทงบิ
ั ดามารดา
(2) บิดาหรื อมารดา ในกรณีทีมารดาหรื อบิดาตายหรื อถูกถอนอํานาจปกครองหรื อไม่อยูใ่ นสภาพหรื อฐานะทีอาจ
ให้ ความยินยอม หรื อโดยพฤติการณ์ผ้ เู ยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรื อบิดาได้
(3) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีทีผู้เยาว์เป็ นบุตรบุญธรรม
(4) ผู้ปกครอง ในกรณีทไม่
ี มีบคุ คลซึงอาจให้ ความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรื อมีแต่บคุ คลดังกล่าวถูกถอน
อํานาจปกครอง
การหมันทีผู้เยาว์ทาํ โดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็ นโมฆียะ
มาตรา 1437(2) การหมันจะสมบูรณ์เมือฝ่ ายชายได้ สง่ มอบหรื อโอนทรัพย์สนิ อันเป็ นของหมันให้ แก่หญิงเพือเป็ น
หลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนัน
เมือหมันแล้ วให้ ของหมันตกเป็ นสิทธิแก่หญิง
สินสอด เป็ นทรัพย์สนิ ซึงฝ่ ายชายให้ แก่บดิ ามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรื อผู้ปกครองฝ่ ายหญิง แล้ วแต่กรณี เพือ
ตอบแทนการทีหญิงยอมสมรส ถ้ าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสาํ คัญอันเกิดแก่หญิงหรื อโดยมีพฤติการณ์ซงฝ่
ึ ายหญิงต้ อง
รับผิดชอบทําให้ ชายไม่สมควรหรื อไม่อาจสมรสกับหญิงนัน ฝ่ ายชายเรี ยกสินสอดคืนได้
ถ้ าจะต้ องคืนของหมันหรื อสินสอดตามหมวดนี ให้ นําบทบัญญัติมาตรา 412 ถึงมาตรา 418 แห่งประมวลกฎหมายนี ว่าด้ วยลาภมิควรได้ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1438 การหมันไม่เป็ นเหตุทีจะร้ องขอให้ ศาลบังคับให้ สมรสได้ ถ้ าได้ มีข้อตกลงกันไว้ วา่ จะให้ เบียปรับใน
เมือผิดสัญญาหมัน ข้ อตกลงนันเป็ นโมฆะ
มาตรา 1439(3) เมือมีการหมันแล้ ว ถ้ าฝ่ ายใดผิดสัญญาหมันอีกฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิเรี ยกให้ รับผิดใช้ คา่ ทดแทน ใน
กรณีทีฝ่ ายหญิงเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหมันให้ คืนของหมันแก่ฝ่ายชายด้ วย
มาตรา 1440 ค่าทดแทนนันอาจเรี ยกได้ ดังต่อไปนี
(1) ทดแทนความเสียหายต่อกายหรื อชือเสียงแห่งชายหรือหญิงนัน
(2) ทดแทนความเสียหายเนืองจากการทีคูห่ มัน บิดามารดา หรื อบุคคลผู้กระทําการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ ใช้
จ่ายหรื อต้ องตกเป็ นลูกหนีเนืองในการเตรียมการสมรสโดยสุจริ ตและตามสมควร
(3) ทดแทนความเสียหายเนืองจากการทีคูห่ มันได้ จดั การทรัพย์สนิ หรื อการอืนอันเกียวแก่อาชีพหรื อทางทํามาหา
ได้ ของตนไปโดยสมควรด้ วยการคาดหมายว่าจะได้ มกี ารสมรส
ในกรณีทีหญิงเป็ นผู้มีสทิ ธิได้ คา่ ทดแทน ศาลอาจชีขาดว่าของหมันทีตกเป็ นสิทธิแก่หญิงนันเป็ นค่าทดแทน
ทังหมดหรื อเป็ นส่วนหนึงของค่าทดแทนทีหญิงพึงได้ รับ หรื อศาลอาจให้ คา่ ทดแทนโดยไม่คาํ นึงถึงของหมันทีตกเป็ นสิทธิ
แก่หญิงนันก็ได้
มาตรา 1441(1) ถ้ าคูห่ มันฝ่ ายหนึงตายก่อนสมรส อีกฝ่ ายหนึงจะเรี ยกร้ องค่าทดแทนมิได้ ส่วนของหมันหรื อ
สินสอดนัน ไม่วา่ ชายหรื อหญิงตายหญิงหรื อฝ่ ายหญิงไม่ต้องคืนให้ แก่ฝ่ายชาย
มาตรา 1442 ในกรณีมเี หตุสาํ คัญอันเกิดแก่หญิงคูห่ มัน ทําให้ ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนัน ชายมีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญาหมันได้ และให้ หญิงคืนของหมันแก่ชาย
(1) – (3)
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มาตรา 1443 ในกรณีมเี หตุสาํ คัญอันเกิดแก่ชายคูห่ มัน ทําให้ หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนัน หญิงมีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญาหมันได้ โดยมิต้องคืนของหมันแก่ชาย
มาตรา 1444 ถ้ าเหตุอนั ทําให้ คหู่ มันบอกเลิกสัญญาหมัน เป็ นเพราะการกระทําชัวอย่างร้ ายแรงของคูห่ มันอีก
ฝ่ ายหนึงซึงได้ กระทําภายหลังการหมันคูห่ มันผู้กระทําชัวอย่างร้ ายแรงนันต้ องรับผิดใช้ คา่ ทดแทนแก่คหู่ มันผู้ใช้ สทิ ธิบอก
เลิกสัญญาหมันเสมือนเป็ นผู้ผิดสัญญาหมัน
มาตรา 1445 ชายคูห่ มันอาจเรียกค่าทดแทนจากชายอืนซึงได้ ร่วมประเวณีกบั หญิงคูห่ มันโดยรู้หรื อควรจะรู้วา่
หญิงได้ หมันกับชายคูห่ มันนันแล้ วได้ เมือชายคูห่ มันได้ บอกเลิกสัญญาหมันตามมาตรา 1442 แล้ ว
มาตรา 1446 ชายคูห่ มันอาจเรียกค่าทดแทนจากชายอืน ซึงได้ ขม่ ขืนกระทําชําเราหรื อพยายามข่มขืนกระทํา
ชําเราหญิงคูห่ มันโดยรู้หรื อควรจะรู้วา่ หญิงได้ หมันแล้ วได้ โดยไม่จําต้ องบอกเลิกสัญญาหมัน
มาตรา 1447(2) ค่าทดแทนอันจะพึงชดใช้ แก่กนั ตามหมวดนีให้ ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์
สิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนตามหมวดนี นอกจากค่าทดแทนตามมาตรา 1440 (2) ไม่อาจโอนกันได้ และไม่ตกทอดไป
ถึงทายาท เว้ นแต่สทิ ธินนจะได้
ั
รับสภาพกันไว้ เป็ นหนังสือหรื อผู้เสียหายได้ เริ มฟ้ องคดีตามสิทธินนแล้
ั ว
(3)
มาตรา 1447/1 สิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนตามมาตรา 1439 ให้ มีอายุความหกเดือนนับแต่วนั ทีผิดสัญญาหมัน
สิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนตามมาตรา 1444 ให้ มีอายุความหกเดือนนับแต่วนั รู้หรื อควรรู้ถึงการกระทําชัวอย่าง
ร้ ายแรง อันเป็ นเหตุให้ บอกเลิกสัญญาหมันแต่ต้องไม่เกินห้ าปี นับแต่วนั กระทําการดังกล่าว
สิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนตามมาตรา 1445 และมาตรา 1446 ให้ มีอายุความหกเดือนนับแต่วนั ทีชายคูห่ มันรู้หรื อ
ควรรู้ถึงการกระทําของชายอืนอันจะเป็ นเหตุให้ เรี ยกค่าทดแทนและรู้ตวั ผู้จะพึงใช้ คา่ ทดแทนนัน แต่ต้องไม่เกินห้ าปี นับแต่
วันทีชายอืนได้ กระทําการดังกล่าว

มาตรา 1447/2(1) สิทธิเรี ยกคืนของหมันตามมาตรา 1439 ให้ มีอายุความหกเดือนนับแต่วนั ทีผิดสัญญาหมัน
สิทธิเรี ยกคืนของหมันตามมาตรา 1442 ให้ มีอายุความหกเดือนนับแต่วนั ทีได้ บอกเลิกสัญญาหมัน
หมวด 2
เงื"อนไขแห่ งการสมรส
-------มาตรา 1448 การสมรสจะทําได้ ตอ่ เมือชายและหญิงมีอายุสบิ เจ็ดปี บริ บรู ณ์แล้ ว แต่ในกรณีทีมีเหตุอนั สมควร
ศาลอาจอนุญาตให้ ทําการสมรสก่อนนันได้
มาตรา 1449 การสมรสจะกระทํามิได้ ถ้าชายหรื อหญิงเป็ นบุคคลวิกลจริตหรื อเป็ นบุคคลซึงศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถ

(1)
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มาตรา 1450 ชายหญิงซึงเป็ นญาติสบื สายโลหิตโดยตรงขึนไปหรื อลงมาก็ดี เป็ นพีน้ องร่วมบิดามารดาหรื อร่วม
แต่บิดาหรื อมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไม่ได้ ความเป็ นญาติดงั กล่าวมานีให้ ถือตามสายโลหิต โดยไม่คาํ นึงว่าจะเป็ น
ญาติโดยชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่
มาตรา 1451 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้
มาตรา 1452 ชายหรื อหญิงจะทําการสมรสในขณะทีตนมีคสู่ มรสอยูไ่ ม่ได้
มาตรา 1453 หญิงทีสามีตายหรื อทีการสมรสสินสุดลงด้ วยประการอืนจะทําการสมรสใหม่ได้ ตอ่ เมือการสินสุด
แห่งการสมรสได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ วไม่น้อยกว่าสามร้ อยสิบวัน เว้ นแต่
(1) คลอดบุตรแล้ วในระหว่างนัน
(2) สมรสกับคูส่ มรสเดิม
(3) มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาซึงเป็ นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ ตาม
กฎหมายว่ามิได้ มีครรภ์ หรื อ
(4) มีคําสังของศาลให้ สมรสได้
มาตรา 1454 ผู้เยาว์จะทําการสมรสให้ นาํ ความในมาตรา 1436 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1455 การให้ ความยินยอมให้ ทาํ การสมรสจะกระทําได้ แต่โดย
(1) ลงลายมือชือในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส
(2) ทําเป็ นหนังสือแสดงความยินยอม โดยระบุชือผู้จะสมรสทังสองฝ่ ายและลงลายมือชือของผู้ให้ ความยินยอม
(3) ถ้ ามีเหตุจําเป็ น จะให้ ความยินยอมด้ วยวาจาต่อหน้ าพยานอย่างน้ อยสองคนก็ได้
ความยินยอมนัน เมือให้ แล้ วถอนไม่ได้
มาตรา 1456 ถ้ าไม่มีผ้ ทู ีมีอํานาจให้ ความยินยอมตามมาตรา 1454 หรื อมีแต่ไม่ให้ ความยินยอมหรื อไม่อยูใ่ น
สภาพทีอาจให้ ความยินยอม หรื อโดยพฤติการณ์ผ้ เู ยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ ผู้เยาว์อาจร้ องขอต่อศาลเพืออนุญาต
ให้ ทําการสมรส
มาตรา 1457 การสมรสตามประมวลกฎหมายนีจะมีได้ เฉพาะเมือ ได้ จดทะเบียนแล้ วเท่านัน
มาตรา 1458 การสมรสจะทําได้ ตอ่ เมือชายหญิงยินยอมเป็ นสามีภริ ยากันและต้ องแสดงการยินยอมนันให้
ปรากฎโดยเปิ ดเผยต่อหน้ านายทะเบียนและให้ นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนันไว้ ด้วย
มาตรา 1459 การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนทีมีสญ
ั ชาติไทยด้ วยกันหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมีสญ
ั ชาติไทย จะ
ทําตามแบบทีกําหนดไว้ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายแห่งประเทศนันก็ได้
ในกรณีทีคูส่ มรสประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยให้ พนักงานทูตหรื อกงสุลไทยเป็ นผู้รับจดทะเบียน
มาตรา 1460 เมือมีพฤติการณ์พเิ ศษซึงไม่อาจทําการจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนได้ เพราะชายหรื อหญิง
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหรื อทังสองฝ่ ายตกอยูใ่ นอันตรายใกล้ ความตาย หรื ออยูใ่ นภาวะการรบหรื อสงคราม ถ้ าชายและหญิงนันได้
แสดงเจตนาจะสมรสกันต่อหน้ าบุคคลซึงบรรลุนิติภาวะทีอยู่ ณ ทีนัน แล้ วให้ บคุ คลดังกล่าวจดแจ้ งการแสดงเจตนาขอทํา
การสมรสของชายและหญิงนันไว้ เป็ นหลักฐานและต่อมาชายหญิงได้ จดทะเบียนสมรสกันภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ทีอาจ
ทําการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้ โดยแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนและให้ นายทะเบียนจดแจ้ งวัน เดือน ปี สถานทีที
แสดงเจตนาขอทําการสมรส และพฤติการณ์พิเศษนันไว้ ในทะเบียนสมรส ให้ ถือว่าวันแสดงเจตนาขอทําการสมรสต่อ
บุคคลดังกล่าวเป็ นวันจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนแล้ ว

ความในมาตรานีมิให้ ใช้ บงั คับถ้ าหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทําการสมรส การสมรสนันจะตกเป็ น
โมฆะ
หมวด 3
ความสัมพันธ์ ระหว่ างสามีภริยา
-------มาตรา 1461 สามีภริ ยาต้ องอยูก่ ินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา
สามีภริ ยาต้ องช่วยเหลืออุปการะเลียงดูกนั ตามความสามารถและฐานะของตน
มาตรา 1462 ถ้ าการอยูร่ ่วมกันจะเป็ นอันตรายแก่กายหรื อจิตใจหรื อทําลายความผาสุกอย่างมากของสามีหรื อ
ภริ ยา ฝ่ ายทีจะต้ องรับอันตรายหรื อความเสียหายอาจร้ องต่อศาลขอให้ สงอนุ
ั ญาตให้ ตนอยูต่ า่ งหากในระหว่างทีเหตุนนั ๆ
ยังมีอยูก่ ็ได้ ในกรณีเช่นนีศาลจะกําหนดจํานวนค่าอุปการะเลียงดูให้ ฝ่ายหนึงเสียให้ แก่อีกฝ่ ายหนึงตามควรแก่พฤติการณ์
ก็ได้
มาตรา 1463 ในกรณีทีศาลสังให้ สามีหรื อภริ ยาเป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ ภริ ยาหรื อ
สามียอ่ มเป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ แต่เมือผู้มีสว่ นร่วมได้ เสียหรื ออัยการร้ องขอ และถ้ ามีเหตุสาํ คัญ ศาลจะตังผู้อืนเป็ น
ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ก็ได้
มาตรา 1464(1) ในกรณีทีคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นคนวิกลจริ ตไม่วา่ ศาลจะได้ สงให้
ั เป็ นคนไร้ ความสามารถ
หรื อไม่ ถ้ าคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงไม่อปุ การะเลียงดูฝ่ายทีวิกลจริ ตตามมาตรา 1461 วรรคสอง หรื อกระทําการหรื อไม่กระทํา
การอย่างใด อันเป็ นเหตุให้ ฝ่ายทีวิกลจริ ตตกอยูใ่ นภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ หรื อตกอยูใ่ นภาวะอัน
น่าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย์สนิ ถึงขนาด บุคคลตามทีระบุไว้ ในมาตรา 28 หรื อผู้อนุบาล อาจฟ้ องคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึง
เรี ยกค่าอุปการะเลียงดูให้ แก่ฝ่ายทีวิกลจริ ต หรื อขอให้ ศาลมีคําสังใดๆเพือคุ้มครองฝ่ ายทีวิกลจริ ตนันได้
ในกรณีฟ้องเรี ยกค่าอุปการะเลียงดูตามวรรคหนึง ถ้ ายังมิได้ มีคาํ สังของศาลว่าคูส่ มรสซึงวิกลจริ ตเป็ นคนไร้
ความสามารถก็ให้ ขอต่อศาลในคดีเดียวกันให้ ศาลมีคาํ สังว่าคูส่ มรสซึงวิกลจริ ตนันเป็ นคนไร้ ความสามารถ โดยขอให้ ตงั
ตนเอง
หรื อผู้อืนทีศาลเห็นสมควรเป็ นผู้อนุบาล หรื อถ้ าได้ มีคาํ สังของศาลแสดงว่าคูส่ มรสซึงวิกลจริ ตเป็ นคนไร้ ความสามารถอยู่
แล้ ว จะขอให้ ถอดถอนผู้อนุบาลคนเดิม และแต่งตังผู้อนุบาลคนใหม่ก็ได้
ในการขอให้ ศาลมีคาํ สังใดๆ เพือคุ้มครองคูส่ มรสฝ่ ายทีวิกลจริ ตโดยมิได้ เรี ยกค่าอุปการะเลียงดูด้วยนัน จะไม่
ขอให้ ศาลมีคาํ สังให้ คสู่ มรสฝ่ ายทีวิกลจริ ตนันเป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อจะไม่ขอเปลียนผู้อนุบาลก็ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า
วิธีการคุ้มครองทีขอนันจําต้ องมีผ้ อู นุบาลหรื อเปลียนผู้อนุบาล ให้ ศาลมีคาํ สังให้ จดั การทํานองเดียวกับทีบัญญัติไว้ ใน
วรรคสอง แล้ วจึงมีคําสังคุ้มครองตามทีเห็นสมควร
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มาตรา 1464/1(1) ในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา 1464 ถ้ ามีคาํ ขอศาลอาจกําหนดวิธีการชัวคราว
เกียวกับการอุปการะเลียงดูหรื อการคุ้มครองคูส่ มรสฝ่ ายทีวิกลจริตได้ ตามทีเห็นสมควร และหากเป็ นกรณีฉกุ เฉินให้ นํา
บทบัญญัติเรื องคําขอในเหตุฉกุ เฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับ
หมวด 4
ทรัพย์ สินระหว่ างสามีภริยา
-------มาตรา 1465 ถ้ าสามีภริ ยามิได้ ทาํ สัญญากันไว้ ในเรื องทรัพย์สนิ เป็ นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภริ ยาในเรื องทรัพย์สนิ นัน ให้ บงั คับตามบทบัญญัติในหมวดนี
ถ้ าข้ อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อระบุให้ ใช้
กฎหมายประเทศอืนบังคับเรื องทรัพย์สนิ นัน ข้ อความนันๆ เป็ นโมฆะ
มาตรา 1466 สัญญาก่อนสมรสเป็ นโมฆะ ถ้ ามิได้ จดแจ้ งข้ อตกลงกันเป็ นสัญญาก่อนสมรสนันไว้ ในทะเบียน
สมรสพร้ อมกับการจดทะเบียนสมรส หรื อมิได้ ทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือคูส่ มรสและพยานอย่างน้ อยสองคนแนบไว้ ท้าย
ทะเบียนสมรส และได้ จดไว้ ในทะเบียนสมรสพร้ อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้ มีสญ
ั ญานันแนบไว้
มาตรา 1467 เมือสมรสแล้ วจะเปลียนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนันไม่ได้
นอกจากจะได้ รับอนุญาต
จากศาล
เมือได้ มคี ําสังของศาลถึงทีสุดให้ เปลียนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ ว ให้ ศาลแจ้ งไปยังนายทะเบียนสมรส
เพือจดแจ้ งไว้ ในทะเบียนสมรส
มาตรา 1468 ข้ อความในสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทําการโดย
สุจริ ต ไม่วา่ จะได้ เปลียนแปลงเพิกถอนโดยคําสังของศาลหรื อไม่ก็ตาม
มาตรา 1469 สัญญาทีเกียวกับทรัพย์สนิ ใดทีสามีภริ ยาได้ ทําไว้ ตอ่ กันในระหว่างเป็ นสามีภริ ยากันนัน ฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงจะบอกล้ างเสียในเวลาใดทีเป็ นสามีภริ ยากันอยูห่ รื อภายในกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีขาดจากการเป็ นสามีภริ ยา
กันก็ได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริ ต
มาตรา 1470 ทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริ ยา นอกจากทีได้ แยกไว้ เป็ นสินส่วนตัวย่อมเป็ นสินสมรส
มาตรา 1471 สินส่วนตัวได้ แก่ทรัพย์สนิ
(1) ทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมีอยูก่ ่อนสมรส
(2) ทีเป็ นเครื องใช้ สอยส่วนตัว เครื องแต่งกาย หรื อเครื องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรื อเครื องมือเครื องใช้ ที
จําเป็ นในการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
(3) ทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงได้ มาระหว่างสมรส โดยการรับมรดกหรื อโดยการให้ โดยเสน่หา
(4) ทีเป็ นของหมัน
มาตรา 1472 สินส่วนตัวนัน ถ้ าได้ แลกเปลียนเป็ นทรัพย์สนิ อืนก็ดีซือทรัพย์สนิ อืนมาก็ดี หรื อขายได้ เป็ นเงินมาก็
ดี ทรัพย์สนิ อืนหรื อเงินทีได้ มานันเป็ นสินส่วนตัว
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สินส่วนตัวทีถูกทําลายไปทังหมดหรื อแต่บางส่วน แต่ได้ ทรัพย์สนิ อืนหรื อเงินมาทดแทน ทรัพย์สนิ อืนหรื อเงินที
ได้ มานันเป็ นสินส่วนตัว
มาตรา 1473 สินส่วนตัวของคูส่ มรสฝ่ ายใดให้ ฝ่ายนันเป็ นผู้จดั การ
มาตรา 1474 สินสมรสได้ แก่ทรัพย์สนิ
(1) ทีคูส่ มรสได้ มาระหว่างสมรส
(2) ทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงได้ มาระหว่างสมรสโดยพินยั กรรมหรื อโดยการให้ เป็ นหนังสือเมือพินยั กรรมหรื อหนังสือยกให้
ระบุวา่ เป็ นสินสมรส
(3) ทีเป็ นดอกผลของสินส่วนตัว
ถ้ ากรณีเป็ นทีสงสัยว่าทรัพย์สนิ อย่างหนึงเป็ นสินสมรสหรื อมิใช่ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็ นสินสมรส
มาตรา 1475 ถ้ าสินสมรสใดเป็ นจําพวกทีระบุไวัในมาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายนี หรื อทีมีเอกสารเป็ น
สําคัญ สามีหรื อภริ ยาจะร้ องขอให้ ลงชือตนเป็ นเจ้ าของรวมกันในเอกสารนันก็ได้
มาตรา 1476(1) สามีและภริ ยาต้ องจัดการสินสมรสร่วมกันหรื อได้ รับความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึงในกรณี
ดังต่อไปนี
(1) ขาย แลกเปลียน ขายฝาก ให้ เช่าซือ จํานอง ปลดจํานอง หรื อโอนสิทธิจํานอง ซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สังหาริ มทรัพย์ทีอาจจํานองได้
(2) ก่อตังหรื อกระทําให้ สดุ สินลงทังหมดหรื อบางส่วนซึงภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพืนดิน สิทธิเก็บกิน
หรื อภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์
(3) ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์เกินสามปี
(4) ให้ ก้ ยู มื เงิน
(5) ให้ โดยเสน่หา เว้ นแต่การให้ ทีพอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพือการกุศล เพือการสังคม หรื อตามหน้ าที
ธรรมจรรยา
(6) ประนีประนอมยอมความ
(7) มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการวินจิ ฉัย
(8) นําทรัพย์สนิ ไปเป็ นประกันหรื อหลักประกันต่อเจ้ าพนักงานหรื อศาล
การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีทีบัญญัติไว้ ในวรรคหนึง สามีหรื อภริ ยาจัดการได้ โดยมิต้องได้ รับความยินยอม
จากอีกฝ่ ายหนึง
มาตรา 1476/1(1) สามีและภริ ยาจะจัดการสินสมรสให้ แตกต่างไปจากทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 1476 ทังหมดหรื อ
บางส่วนได้ ก็ตอ่ เมือได้ ทําสัญญาก่อนสมรสไว้ ตามทีบัญญัติในมาตรา 1465 และมาตรา 1466 ในกรณีดงั กล่าวนี การ
จัดการสินสมรสให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อนสมรส
ในกรณีทีสัญญาก่อนสมรสระบุการจัดการทรัพย์สนิ ไว้ แต่เพียงบางส่วนของมาตรา 1476 การจัดการสินสมรส
นอกจากทีระบุไว้ ในสัญญาก่อนสมรสให้ เป็ นไปตามมาตรา 1476
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มาตรา 1477(2) สามีภริ ยาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิฟ้อง ต่อสู้ หรื อดําเนินคดีเกียวกับการสงวนบํารุงรักษาสินสมรส
หรื อเพือประโยชน์แก่สนิ สมรสหนีอันเกิดแต่การฟ้ อง ต่อสู้ หรื อดําเนินคดีดงั กล่าว ให้ ถือว่าเป็ นหนีทีสามีภริ ยาเป็ นลูกหนี
ร่วมกัน
มาตรา 1478 เมือฝ่ ายใดต้ องให้ ความยินยอมหรื อลงชือกับอีกฝ่ ายหนึงในเรื องจัดการทรัพย์สนิ แต่ไม่ให้ ความ
ยินยอม หรื อไม่ยอมลงชือโดยปราศจากเหตุผล หรื อไม่อยูใ่ นสภาพทีอาจให้ ความยินยอมได้ อีกฝ่ ายหนึงอาจร้ องขอต่อศาล
ให้ สงอนุ
ั ญาตแทนได้
มาตรา 1479 การใดทีสามีหรื อภริ ยากระทํา ซึงต้ องรับความยินยอมร่วมกัน และถ้ าการนันมีกฏหมายบัญญัติให้
ทําเป็ นหนังสือหรื อให้ จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ความยินยอมนันต้ องทําเป็ นหนังสือ
มาตรา 1480(3) การจัดการสินสมรสซึงต้ องจัดการร่วมกันหรื อต้ องได้ รับความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึงตาม
มาตรา 1476 ถ้ าคูส่ มรสฝ่ ายหนึงได้ ทํานิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ ายเดียว หรื อโดยปราศจากความยินยอมของคูส่ มรสอีกฝ่ าย
หนึง
คูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงอาจฟ้ องให้ ศาลเพิกถอนนิติกรรมนันได้ เว้ นแต่คสู่ มรสอีกฝ่ ายหนึงได้ ให้ สตั ยาบันแก่นิติกรรมนันแล้ ว
หรื อในขณะทีทํานิตกิ รรมนันบุคคลภายนอกได้ กระทําโดยสุจริ ตและเสียค่าตอบแทน
การฟ้ องให้ ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึง ห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นหนึงปี นับแต่วนั ทีได้ ร้ ูเหตุอนั เป็ นมูลให้
เพิกถอนหรื อเมือพ้ นสิบปี นับแต่วนั ทีได้ ทํานิติกรรมนัน
มาตรา 1481 สามีหรื อภริ ยาไม่มีอํานาจทําพินยั กรรมยกสินสมรสทีเกินกว่าส่วนของตนให้ แก่บคุ คลใดได้
มาตรา 1482(4) ในกรณีทีสามีหรื อภริ ยามีอาํ นาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียวคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงก็ยงั มีอํานาจ
จัดการบ้ านเรื อนและจัดหาสิงจําเป็ นสําหรับครอบครัวตามสมควรแก่อตั ภาพได้ ค่าใช้ จา่ ยในการนีย่อมผูกพันสินสมรสและ
สินส่วนตัวของทังสองฝ่ าย
ถ้ าสามีหรื อภริ ยาจัดการบ้ านเรื อนหรื อจัดหาสิงจําเป็ นสําหรับครอบครัวเป็ นทีเสียหายถึงขนาด อีกฝ่ ายหนึงอาจ
ร้ องขอให้ ศาลสังห้ ามหรื อจํากัดอํานาจนีเสียได้
มาตรา 1483(5) ในกรณีทีสามีหรื อภริ ยามีอาํ นาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียว ถ้ าสามีหรือภริ ยาจะกระทํา หรื อ
กําลังกระทําการอย่างใดอย่างหนึงในการจัดการสินสมรสอันพึงเห็นได้ วา่ จะเกิดความเสียหายถึงขนาด อีกฝ่ ายหนึง
อาจร้ องขอให้ ศาลสังห้ ามมิให้ กระทําการนันได้
มาตรา 1484(6) ถ้ าสามีหรื อภริ ยาฝ่ ายซึงมีอาํ นาจจัดการสินสมรส
(1) จัดการสินสมรสเป็ นทีเสียหายถึงขนาด
(2) ไม่อปุ การะเลียงดูอกี ฝ่ ายหนึง
(3) มีหนีสินล้ นพ้ นตัว หรื อทําหนีเกินกึงหนึงของสินสมรส
(4) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝ่ ายหนึงโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(5) มีพฤติการณ์ปรากฎว่าจะทําความหายนะให้ แก่สนิ สมรส
อีกฝ่ ายหนึงอาจร้ องขอให้ ศาลสังอนุญาตให้ ตนเป็ นผู้จดั การสินสมรสแต่ผ้ เู ดียวหรื อสังให้ แยกสินสมรสได้
ในกรณีตามวรรคหนึง ถ้ ามีคาํ ขอ ศาลอาจกําหนดวิธีค้ มุ ครองชัวคราวเพือจัดการสินสมรสได้ ตามทีเห็นสมควร
และหากเป็ นกรณีฉกุ เฉินให้ นาํ บทบัญญัติเรื องคําขอในเหตุฉกุ เฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับ

มาตรา 1484/1(1) ในกรณีทีศาลได้ มีคาํ สังห้ ามหรื อจํากัดอํานาจในการจัดการสินสมรสของสามีหรื อภริ ยาตาม
มาตรา 1482 มาตรา 1483 หรื อมาตรา 1484 ถ้ าต่อมาเหตุแห่งการนันหรื อพฤติการณ์ได้ เปลียนแปลงไป สามีหรื อภริ ยา
อาจร้ องขอต่อศาลให้ ยกเลิกหรื อเปลียนแปลงคําสังทีห้ ามหรื อจํากัดอํานาจจัดการสินสมรสนันได้ ในการนีศาลจะมีคาํ สัง
ใดๆ ตามทีเห็นสมควรก็ได้
มาตรา 1485 สามีหรื อภริ ยาอาจร้ องขอต่อศาลให้ ตนเป็ นผู้จดั การสินสมรสโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึงหรื อเข้ า
ร่วมจัดการในการนันได้ ถ้ าการทีจะทําเช่นนันจะเป็ นประโยชน์ยงกว่
ิ า
(2)
มาตรา 1486 เมือศาลได้ มีคําพิพากษาหรื อคําสังถึงทีสุดตามความในมาตรา 1482 วรรคสอง มาตรา 1483
มาตรา 1484 มาตรา 1484/1 หรื อมาตรา 1485 อันเป็ นคุณแก่ผ้ รู ้ องขอหรื อตามมาตรา 1491 มาตรา 1492/1 หรื อ
มาตรา 1598/17 หรื อเมือสามีหรือภริ ยาพ้ นจากการเป็ นบุคคลล้ มละลายให้ ศาลแจ้ งไปยังนายทะเบียนเพือจดแจ้ งไว้ ใน
ทะเบียนสมรส
มาตรา 1487(3) ในระหว่างทีเป็ นสามีภริ ยากัน ฝ่ ายใดจะยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ ของอีกฝ่ ายหนึงไม่ได้ เว้ นแต่
เป็ นการยึด หรื ออายัดทรัพย์สนิ ในคดีทีฟ้ องร้ องเพือการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อรักษาสิทธิระหว่างสามีภริ ยาตามทีบัญญัติไว้
โดยฉพาะในประมวลกฎหมายนีหรื อทีประมวลกฎหมายนีบัญญัติไว้ โดยเฉพาะให้ สามีภริ ยาฟ้ องร้ องกันเองได้ หรื อ
เป็ นการยึด หรื ออายัดทรัพย์สนิ สําหรับค่าอุปการะเลียงดูและค่าฤชาธรรมเนียมทียังมิได้ ชําระตามคําพิพากษาของศาล
มาตรา 1488 ถ้ าสามีหรื อภริ ยาต้ องรับผิดเป็ นส่วนตัวเพือชําระหนีทีก่อไว้ ก่อนหรื อระหว่างสมรส ให้ ชําระหนีนัน
ด้ วยสินส่วนตัวของฝ่ ายนันก่อน เมือไม่พอจึงให้ ชําระด้ วยสินสมรสทีเป็ นส่วนของฝ่ ายนัน
มาตรา 1489 ถ้ าสามีภริ ยาเป็ นลูกหนีร่วมกัน ให้ ชําระหนีนันจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทังสองฝ่ าย
มาตรา 1490 หนีทีสามีภริ ยาเป็ นลูกหนีร่วมกันนันให้ รวมถึงหนีทีสามีหรื อภริ ยาก่อให้ เกิดขึนในระหว่างสมรส
ดังต่อไปนี
(4)
(1) หนีเกียวแก่การจัดการบ้ านเรื อนและจัดหาสิงจําเป็ นสําหรับครอบครัว การอุปการะเลียงดูตลอดถึงการ
รักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อตั ภาพ
(2) หนีทีเกียวข้ องกับสินสมรส
(3) หนีทีเกิดขึนเนืองจากการงานซึงสามีภริ ยาทําด้ วยกัน
(4) หนีทีสามีหรื อภริ ยาก่อขึนเพือประโยชน์ตนฝ่ ายเดียวแต่อีกฝ่ ายหนึงได้ ให้ สตั ยาบัน
มาตรา 1491 ถ้ าสามีหรื อภริ ยาต้ องคําพิพากษาให้ ล้มละลายสินสมรสย่อมแยกจากกันโดยอํานาจกฎหมายนับ
แต่วนั ทีศาลพิพากษาให้ ล้มละลายนัน
มาตรา 1492(1) เมือได้ แยกสินสมรส ตามมาตรา 1484 วรรคสองมาตรา 1491 หรื อมาตรา 1598/17 วรรสองแล้ ว
ให้ สว่ นทีแยกออกตกเป็ นสินส่วนตัวของสามีหรื อภริ ยา และบรรดาทรัพย์สนิ ทีฝายใดได้ มาในภายหลังไม่ให้ ถือเป็ น

(1) – (3)
(4)

แก้ ไข เพิมความโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
(1) แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(1) – (7)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

สินสมรส แต่ให้ เป็ นสินส่วนตัวของฝ่ ายนัน และสินสมรสทีคูส่ มรสได้ มาโดยพินยั กรรมหรื อโดยการให้ เป็ นหนังสือตาม
มาตรา 1474
(2) ในภายหลัง ให้ ตกเป็ นสินส่วนตัวของสามีและภริ ยาฝ่ ายละครึง
ดอกผลของสินส่วนตัวทีได้ มาหลังจากทีได้ แยกสินสมรสแล้ วให้ เป็ นสินส่วนตัว
มาตรา 1492/1(2) ในกรณีทีมีการแยกสินสมรสโดยคําสังศาลการยกเลิกการแยกสินสมรสให้ กระทําได้ เมือสามี
หรื อภริ ยาร้ องขอต่อศาล และศาลได้ มีคําสังให้ ยกเลิก แต่ถ้าภริ ยาหรื อสามีคดั ค้ านศาลจะสังยกเลิกการแยกสินสมรสได้
ต่อเมือเหตุแห่งการแยกสินสมรสได้ สนสุ
ิ ดลงแล้ ว
เมือมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหนึง หรื อการแยกสินสมรสสินสุดลงเพราะสามีหรื อภริ ยาพ้ นจากการ
เป็ นบุคคลล้ มละลาย ให้ ทรัพย์สนิ ทีเป็ นสินส่วนตัวอยูใ่ นวันทีศาลมีคําสังหรื อในวันทีพ้ นจากการเป็ นบุคคลล้ มละลาย
ยังคงเป็ นสินส่วนตัวต่อไปตามเดิม
มาตรา 1493 ในกรณีทีไม่มีสนิ สมรสแล้ ว สามีและภริ ยาต้ องช่วยกันออกค่าใช้ สอยสําหรับการบ้ านเรื อนตาม
ส่วนมากและน้ อยแห่งสินส่วนตัวของตน
หมวด 5
ความเป็ นโมฆะของการสมรส
-------มาตรา 1494 การสมรสจะเป็ นโมฆะก็แต่เฉพาะทีบัญญัติไว้ ในหมวดนี
มาตรา 1495(3) การสมรสทีฝ่ าฝื นมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และมาตรา 1458 เป็ นโมฆะ
มาตรา 1496(4) คําพิพากษาของศาลเท่านันทีจะแสดงว่า การสมรสทีฝ่ าฝื นมาตรา 1449 มาตรา 1450 และ
มาตรา 1458 เป็ นโมฆะ
คูส่ มรส บิดามารดา หรื อผู้สบื สันดานของคูส่ มรสอาจร้ องขอให้ ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็ นโมฆะได้ ถ้ าไม่มี
บุคคลดังกล่าว ผู้มีสว่ นได้ เสียจะร้ องขอให้ อยั การเป็ นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้
มาตรา 1497(5) การสมรสทีเป็ นโมฆะ เพราะฝ่ าฝื นมาตรา 1452 บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนใดคนหนึงจะกล่าวอ้ าง
ขึน หรื อจะร้ องขอให้ ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็ นโมฆะก็ได้
มาตรา 1497/1(6) ในกรณีทีศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีสุดว่าการสมรสใดเป็ นโมฆะให้ ศาลแจ้ งไปยังนายทะเบียนเพือ
บันทึกความเป็ นโมฆะไว้ ในทะเบียนสมรส
มาตรา 1498(7) การสมรสทีเป็ นโมฆะ ไม่ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริ ยา
ในกรณีทีการสมรสเป็ นโมฆะ ทรัพย์สนิ ทีฝ่ ายใดมีหรื อได้ มาไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการสมรสรวมทังดอกผลคงเป็ นของ
ฝ่ ายนัน ส่วนบรรดาทรัพย์สนิ ทีทํามาหาได้ ร่วมกันให้ แบ่งคนละครึง เว้ นแต่ศาลจะเห็นสมควรสังเป็ นประการอืน เมือได้
พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลียงชีพ และฐานะของคูก่ รณีทงสองฝ่
ั
าย ตลอดจนพฤติการณ์อืนทังปวง
แล้ ว
มาตรา 1499 การสมรสทีเป็ นโมฆะ เพราะฝ่ าฝื นมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรื อมาตรา 1458 ไม่ทําให้ ชายหรื อ
หญิงผู้สมรสโดยสุจริ ตเสือมสิทธิทีได้ มาเพราะการสมรสก่อนมีคาํ พิพากษาถึงทีสุดให้ เป็ นโมฆะ

(1)

การสมรสทีเป็ นโมฆะเพราะฝ่ าฝื นมาตรา 1452 ไม่ทําให้ ชายหรื อหญิงผู้สมรสโดยสุจริ ตเสือมสิทธิทีได้ มา เพราะ
การสมรสก่อนทีชายหรื อหญิงนันรู้ถึงเหตุทีทําให้ การสมรสเป็ นโมฆะ แต่การสมรสทีเป็ นโมฆะดังกล่าว ไม่ทําให้ คสู่ มรส
เกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึง
การสมรสทีเป็ นโมฆะเพราะฝ่ าฝื น
มาตรา 1449 มาตรา 1450 หรื อมาตรา 1458 หรื อฝ่ าฝื นมาตรา 1452 ถ้ า
คูส่ มรสฝ่ ายใดได้ สมรสโดยสุจริ ตฝ่ ายนันมีสทิ ธิเรี ยกค่าทดแทนได้ และถ้ าการสมรสทีเป็ นโมฆะนันทําให้ ฝ่ายทีได้
สมรสโดยสุจริ ตต้ องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้ พอจากทรัพย์สนิ หรื อจากการงานทีเคยทําอยูก่ ่อนมีคําพิพากษาถึงทีสุด
หรื อก่อนทีจะได้ ร้ ูวา่ การสมรสของตนเป็ นโมฆะแล้ วแต่กรณี ฝ่ ายนันมีสทิ ธิเรี ยกค่าเลียงชีพได้ ด้วย สิทธิเรี ยกค่าเลียงชีพ
ในกรณีนีให้ นาํ มาตรา 1526 วรรคหนึง และมาตรา 1528 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
สิทธิเรี ยกร้ องค่าทดแทน หรื อค่าเลียงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายุความสองปี นับแต่วนั ทีมีคําพิพากษาถึง
ทีสุด สําหรับกรณีการสมรสเป็ นโมฆะเพราะฝ่ าฝื นมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรื อมาตรา 1458 หรื อนับแต่วนั ทีรู้ถงึ เหตุที
ทําให้ การสมรสเป็ นโมฆะ สําหรับกรณีการสมรสเป็ นโมฆะเพราะฝ่ าฝื นมาตรา 1452
มาตรา 1499/1(2) ในกรณีทีการสมรสเป็ นโมฆะ ข้ อตกลงระหว่างคูส่ มรสว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผู้ใช้ อํานาจปกครอง
บุตรคนใดหรื อฝ่ ายใดหรื อทังสองฝ่ ายจะเป็ นผู้ออกเงินค่าอุปการะเลียงดูบตุ รเป็ นจํานวนเท่าใด ให้ ทาํ เป็ นหนังสือ หาก
ตกลงกันไม่ได้ ให้ ศาลเป็ นผู้ชีขาด ในการพิจารณาชีขาดถ้ าศาลเห็นว่ามีเหตุทีถอนอํานาจปกครองของคูส่ มรสนันได้ ตาม
มาตรา 1582 ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูส่ มรสและสังให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้ปกครองก็ได้ ทังนี ให้ ศาลคํานึงถึง
ความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนันเป็ นสําคัญ และให้ นําความในมาตรา 1521 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1500(3)การสมรสทีเป็ นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริ ตซึงได้ มาก่อน
มีการบันทึกความเป็ นโมฆะไว้ ในทะเบียนสมรสตามมาตรา 1497/1
หมวด 6
การสิน สุดแห่ งการสมรส
-------มาตรา 1501 การสมรสย่อมสินสุดลงด้ วยความตาย การหย่า หรื อศาลพิพากษาให้ เพิกถอน
มาตรา 1502 การสมรสทีเป็ นโมฆียะสินสุดลงเมือศาลพิพากษาให้ เพิกถอน
มาตรา 1503 เหตุทีจะขอให้ ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุวา่ เป็ นโมฆียะ มีเฉพาะในกรณีทีคูส่ มรส
ทําการฝ่ าฝื นมาตรา 1448 มาตรา 1505 มาตรา 1506 มาตรา 1507 และมาตรา 1509
มาตรา 1504 การสมรสทีเป็ นโมฆียะเพราะฝ่ าฝื นมาตรา 1448 ผู้มีสว่ นได้ เสียขอให้ เพิกถอนการสมรสได้ แต่
บิดามารดาหรื อผู้ปกครองทีให้ ความยินยอมแล้ วจะขอให้ เพิกถอนการสมรสไม่ได้
ถ้ าศาลมิได้ สงให้
ั เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา 1448 หรื อเมือหญิงมีครรภ์ก่อนอายุครบ
ตามมาตรา 1448 ให้ ถือว่าการสมรสสมบูรณ์มาตังแต่เวลาสมรส
มาตรา 1505 การสมรสทีได้ กระทําไปโดยคูส่ มรสฝ่ ายหนึงสําคัญผิดตัวคูส่ มรส การสมรสนันเป็ นโมฆียะ
(1)

วรรคสอง แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(2) (3)

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะสําคัญผิดตัวคูส่ มรสเป็ นอันระงับเมือเวลาได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ วเก้ าสิบวันนับแต่วนั
สมรส
มาตรา 1506 ถ้ าคูส่ มรสได้ ทําการสมรสโดยถูกกลฉ้ อฉลอันถึงขนาดซึงถ้ ามิได้ มกี ลฉ้ อฉลนันจะไม่ทําการ
สมรส การสมรสนันเป็ นโมฆียะ
ความในวรรคหนึง ไม่ใช้ บงั คับในกรณีทีกลฉ้ อฉลนันเกิดขึนโดยบุคคลทีสามโดยคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงมิได้ ร้ ูเห็นด้ วย
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ้ อฉลเป็ นอันระงับเมือเวลาได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ วเก้ าสิบวันนับแต่วนั ทีรู้หรื อ
ควรได้ ร้ ูถึงกลฉ้ อฉล หรื อเมือเวลาได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ วหนึงปี นับแต่วนั สมรส
มาตรา 1507 ถ้ าคูส่ มรสได้ ทําการสมรสโดยถูกข่มขูอ่ นั ถึงขนาดซึงถ้ ามิได้ มีการข่มขูน่ นจะไม่
ั
ทําการสมรส การ
สมรสนันเป็ นโมฆียะ
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข่มขูเ่ ป็ นอันระงับ เมือเวลาได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ วหนึงปี นับแต่วนั ทีพ้ นจากการข่มขู่
มาตรา 1508 การสมรสทีเป็ นโมฆียะเพราะคูส่ มรสสําคัญผิดตัวหรื อถูกกลฉ้ อฉลหรื อถูกข่มขู่ เฉพาะแต่คสู่ มรสที
สําคัญผิดตัวหรื อถูกกลฉ้ อฉล หรื อถูกข่มขูเ่ ท่านันขอเพิกถอนการสมรสได้
ในกรณีทีผู้มีสทิ ธิขอเพิกถอนการสมรสเป็ นบุคคลทีถูกศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถ ให้ บคุ คลซึงอาจร้ องขอ
ต่อศาลให้ สงให้
ั บคุ คลวิกลจริ ตเป็ นคนไร้ ความสามารถ ตามมาตรา 28 ขอเพิกถอนการสมรสได้ ด้วย แต่ถ้าผู้มีสทิ ธิขอ
เพิกถอนการสมรสเป็ นคนวิกลจริตทีศาลยังไม่ได้ สงให้
ั เป็ นคนไร้ ความสามารถบุคคลดังกล่าวจะร้ องขอเพิกถอนการสมรส
ก็ได้ แต่ต้องขอให้ ศาลสังให้ คนวิกลจริ ตเป็ นคนไร้ ความสามารถพร้ อมกันด้ วย ในกรณีทีศาลมีคําสังให้ ยกคําขอให้ ศาล
สัง เป็ นคนไร้ ความสามารถ ก็ให้ ศาลมีคาํ สังยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวนันเสียด้ วย
คําสังศาลให้ ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิการขอเพิกถอนการ
สมรสของคูส่ มรส แต่คสู่ มรสจะต้ องใช้ สทิ ธินนภายในกํ
ั
าหนดระยะเวลาทีคูส่ มรสมีอยู่ ถ้ าระยะเวลาดังกล่าวเหลืออยู่
ไม่ถึงหกเดือนนับแต่วนั ทีศาลมีคาํ สังให้ ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวหรื อไม่มีเหลืออยูเ่ ลย ก็ให้ ขยาย
ระยะเวลานันออกไปได้ ให้ ครบหกเดือนหรื ออีกหกเดือนนับแต่วนั ทีศาลมีคาํ สังให้ ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคล
ดังกล่าวแล้ วแต่กรณี
มาตรา 1509 การสมรสทีมิได้ รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวในมาตรา 1454 การสมรสนันเป็ นโมฆียะ
มาตรา 1510 การสมรสทีเป็ นโมฆียะเพราะมิได้ รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวในมาตรา 1454 เฉพาะบุคคล
ทีอาจให้ ความยินยอมตามมาตรา 1454 เท่านัน ขอให้ เพิกถอนการสมรสได้
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานีเป็ นอันระงับเมือคูส่ มรสนันมีอายุครบยีสิบปี บริ บรู ณ์หรื อเมือหญิงมีครรภ์
การฟ้ องขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานีให้ มีอายุความหนึงปี นับแต่วนั ทราบการสมรส
มาตรา 1511 การสมรสทีได้ มีคําพิพากษาให้ เพิกถอนนัน ให้ ถือว่าสินสุดลงในวันทีคําพิพากษาถึงทีสุด แต่จะอ้ าง
เป็ นเหตุเสือมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริ ตไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ จดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนันแล้ ว
มาตรา 1512 ให้ นําบทบัญญัติวา่ ด้ วยผลของการหย่าโดยคําพิพากษามาใช้ บงั คับแก่ผลของการเพิกถอนการ
สมรสโดยอนุโลม
มาตรา 1513 ถ้ าปรากฎว่าคูส่ มรสทีถูกฟ้ องเพิกถอนการสมรสได้ ร้ ูเห็นเป็ นใจในเหตุแห่งโมฆียะกรรม คูส่ มรสนัน
จะต้ องรับผิดใช้ คา่ ทดแทนความเสียหายซึงคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงได้ รับต่อกาย ชือเสียงหรื อทรัพย์สนิ เนืองจากการสมรส
นัน และให้ นํามาตรา 1525 มาใชับงั คับโดยอนุโลม

ถ้ าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึงทําให้ อีกฝ่ ายหนึงยากจนลง และไม่มีรายได้ พอจากทรัพย์สนิ หรื อจาก
การงานตามทีเคยทําอยูร่ ะหว่างสมรส คูส่ มรสทีถูกฟ้ องร้ องนันจะต้ องรับผิดในค่าเลียงชีพดังทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 1526
ด้ วย
มาตรา 1514 การหย่านันจะทําได้ แต่โดยความยินยอมของทังสองฝ่ ายหรื อโดยคําพิพากษาของศาล
การหย่าโดยความยินยอมต้ องทําเป็ นหนังสือและมีพยานลงลายมือชืออย่างน้ อยสองคน
มาตรา 1515 เมือได้ จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนีการหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ตอ่ เมือสามี
และภริ ยาได้ จดทะเบียนการหย่านันแล้ ว
มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดงั ต่อไปนี
(1) สามีอปุ การะเลียงดูหรื อยกย่องหญิงอืนฉันภริ ยาหรื อภริ ยามีช้ อู กี ฝ่ ายหนึงฟ้ องหย่าได้
(2) สามีหรื อภริ ยาประพฤติชวั ไม่วา่ ความประพฤติชวนั
ั นจะเป็ นความผิดอาญาหรื อไม่ ถ้ าเป็ นเหตุให้ อีกฝ่ ายหนึง
(ก) ได้ รับความอับอายขายหน้ าอย่างร้ ายแรง
(ข) ได้ รับความดูถกู เกลียดชังเพราะเหตุทคงเป็
ี นสามีหรื อภริ ยาของฝ่ ายทีประพฤติชวอยู
ั ต่ อ่ ไป หรื อ
(ค) ได้ รับความเสียหายหรื อเดือดร้ อนเกินควร ในเมือเอาสภาพ ฐานะและความเป็ นอยูร่ ่วมกันฉันสามีภริ ยามา
คํานึงประกอบ
อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องหย่าได้
(3) สามีหรื อภริ ยาทําร้ าย หรื อทรมานร่างกายหรื อจิตใจ หรื อหมินประมาทหรื อเหยียดหยามอีกฝ่ ายหนึงหรื อ
บุพการี ของอีกฝ่ ายหนึง ทังนีถ้ าเป็ นการร้ ายแรง อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องหย่าได้
(4) สามีหรื อภริ ยาจงใจละทิงร้ างอีกฝ่ ายหนึงไปเกินหนึงปี อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องหย่าได้
(1)
(4/1) สามีหรื อภริ ยาต้ องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุก และได้ ถกู จําคุกเกินหนึงปี ในความผิดทีอีกฝ่ ายหนึงมิได้ มี
ส่วนก่อให้ เกิดการกระทําความผิดหรื อยินยอมหรื อรู้เห็นเป็ นใจในการกระทําความผิดนันด้ วย และการเป็ นสามีภริ ยา
กันต่อไปจะเป็ นเหตุให้ อกี ฝ่ ายหนึงได้ รับความเสียหายหรื อเดือนร้ อนเกินควรอีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องหย่าได้
(2)
(4/2) สามีและภริ ยาสมัครใจแยกกันอยูเ่ พราะเหตุทีไม่อาจอยูร่ ่วมกันฉันสามีภริ ยาได้ โดยปกติสขุ ตลอดมาเกิน
สามปี หรื อแยกกันอยูต่ ามคําสังของศาลเป็ นเวลาเกินสามปี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงฟ้ องหย่าได้
(5) สามีหรื อภริ ยาถูกศาลสังให้ เป็ นคนสาบสูญ หรื อไปจากภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยูเ่ ป็ นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใคร
ทราบแน่วา่ เป็ นตายร้ ายดีอย่างไร อีกฝ่ ายหนึงฟ้ องหย่าได้ (3)
(6) สามีหรื อภริ ยาไม่ให้ ความช่วยเหลืออุปการะเลียงดูอกี ฝ่ ายหนึงตามสมควรหรื อทําการเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ การที
เป็ นสามีหรื อภริ ยากันอย่างร้ ายแรง ทังนี ถ้ าการกระทํานันถึงขนาดทีอีกฝ่ ายหนึงเดือดร้ อนเกินควรในเมือเอาสภาพ ฐานะ
และความเป็ นอยูร่ ่วมกันฉันสามีภริ ยามาคํานึงประกอบ อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องหย่าได้
(7) สามีหรื อภริ ยาวิกลจริ ตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริ ตนันมีลกั ษณะยากจะหายได้ กับทังความ
วิกลจริ ตถึงขนาดทีจะทนอยูร่ ่วมกันฉันสามีภริ ยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ ายหนึงฟ้ องหย่าได้
(8) สามีหรื อภริ ยาผิดทัณฑ์บนทีทําให้ ไว้ เป็ นหนังสือในเรืองความประพฤติอีกฝ่ ายหนึงฟ้ องหย่าได้
(9) สามีหรื อภริ ยาเป็ นโรคติดต่ออย่างร้ ายแรงอันอาจเป็ นภัยแก่อีกฝ่ ายหนึงและโรคมีลกั ษณะเรื อรังไม่มีทางทีจะ
หายได้ อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องหย่าได้
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(10) สามีหรื อภริ ยามีสภาพแห่งกาย ทําให้ สามีหรื อภริ ยานันไม่อาจร่วมประเวณีได้ ตลอดกาล อีกฝ่ ายหนึงฟ้ อง
หย่าได้
มาตรา 1517 เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(1) และ (2) ถ้ าสามีหรื อภริ ยาแล้ วแต่กรณี ได้ ยินยอมหรื อรู้เห็นเป็ น
ใจในการกระทําทีเป็ นเหตุหย่านัน ฝ่ ายทียินยอมหรื อรู้เห็นเป็ นใจนันจะยกเป็ นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้
เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (10) ถ้ าเกิดเพราะการกระทําของอีกฝ่ ายหนึง อีกฝ่ ายหนึงนันจะยกเป็ นเหตุฟ้อง
หย่าไม่ได้
ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา 1516 (8) นัน ถ้ าศาลเห็นว่าความประพฤติของ
สามีหรื อภริ ยาอันเป็ นเหตุให้ ทาํ ทัณฑ์บนเป็ นเหตุเล็กน้ อยหรื อไม่สาํ คัญเกียวแก่การอยูร่ ่วมกันฉันสามีภริ ยาโดยปกติสขุ
ศาลจะไม่พิพากษาให้ หย่าก็ได้
มาตรา 1518 สิทธิฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมือฝ่ ายทีมีสทิ ธิฟ้องหย่าได้ กระทําการอันแสดงให้ เห็นว่าได้ ให้ อภัยใน
การกระทําของอีกฝ่ ายหนึงซึงเป็ นเหตุให้ เกิดสิทธิฟ้องหย่านันแล้ ว
มาตรา 1519 ในกรณีทีคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นคนวิกลจริ ตและมีเหตุหย่าเกิดขึนไม่วา่ เหตุนนจะได้
ั
เกิดขึน
ก่อนหรื อภายหลังการเป็ นคนวิกลจริ ตให้ บคุ คลซึงอาจร้ องขอต่อศาลให้ สงให้
ั บคุ คลวิกลจริ ตเป็ นคนไร้ ความสามารถตาม
มาตรา 28 มีอํานาจฟ้ องคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงขอให้ ศาลพิพากษาให้ หย่าขาดจากกันและแบ่งทรัพย์สนิ ได้ ในกรณีเช่นว่านี
ถ้ ายังมิได้ มคี ําสังของศาลแสดงว่าคูส่ มรสซึงวิกลจริ ตเป็ นคนไร้ ความสามารถก็ให้ บคุ คลดังกล่าวขอร้ องขอต่อศาลในคดี
เดียวกันนันให้ ศาลมีคําสังว่าคูส่ มรสซึงวิกลจริ ตนันเป็ นคนไร้ ความสามารถ
เมือบุคคลดังกล่าวเห็นสมควร จะร้ องขอต่อศาลให้ มีคําสังตามมาตรา 1526 หรื อมาตรา 1530 ด้ วยก็ได้
ในกรณีทีคูส่ มรสซึงถูกอ้ างว่าเป็ นคนวิกลจริ ตยังไม่ได้ ถกู สังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถ หากศาลเห็นว่าคูส่ มรสนัน
ยังไม่เป็ นคนทีควรสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถก็ให้ ยกฟ้ องคดีนนเสี
ั ย ถ้ าเห็นว่าเป็ นบุคคลทีควรสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถ แต่ยงั ไม่สมควรจะให้ มกี ารหย่า ก็ให้ ศาลสังให้ คสู่ มรสนันเป็ นคนไร้ ความสามารถโดยไม่จะสังเรื องผู้อนุบาลหรื อ
จะตังผู้อืนเป็ นผู้อนุบาลตามมาตรา 1463 ก็ได้ คงพิพากษายกแต่เฉพาะข้ อหย่า ในกรณีเช่นนีศาลจะสังกําหนดค่าเลียงชีพ
ด้ วยก็ได้ ในกรณีทีศาลเห็นว่าคูส่ มรสนันวิกลจริ ตอันควรสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถและทังมีเหตุควรให้ หย่าด้ วย ก็ให้
ศาลสังในคําพิพากษาให้ คสู่ มรสนันเป็ นคนไร้ ความสามารถตังผู้อนุบาลและให้ หย่า
ในกรณีนี ถ้ าศาลเห็นว่าเหตุหย่าทียกขึนอ้ างในการฟ้ องร้ องนันไม่เหมาะสมแก่สภาพของคูส่ มรสซึงเป็ นคนไร้
ความสามารถทีจะหย่าจากคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงก็ดี ตามพฤติการณ์ไม่สมควรทีจะให้ มกี ารหย่าขาดจากกันก็ดี ศาลจะ
พิพากษาไม่ให้ หย่าก็ได้
มาตรา 1520(1) ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้ สามีภริ ยาทําความตกลงเป็ นหนังสือว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผู้ใช้ อาํ นาจ
ปกครองบุตรคนใด ถ้ ามิได้ ตกลงกันหรื อตกลงกันไม่ได้ ให้ ศาลเป็ นผู้ชีขาด
ในกรณีหย่าโดยคําพิพากษาของศาล ให้ ศาลซึงพิจารณาคดีฟ้องหย่านันชีขาดด้ วยว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผู้ใช้ อํานาจ
ปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชีขาดถ้ าศาลเห็นว่ามีเหตุทีจะถอนอํานาจปกครองของคูส่ มรสนันได้ ตามมาตรา 1582
ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูส่ มรสและสังให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้ปกครองก็ได้ ทังนี ให้ ศาลคํานึงถึงความผาสุกและ
ประโยชน์ของบุตรนันเป็ นสําคัญ
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มาตรา 1521(1) ถ้ าปรากฎว่าผู้ใช้ อาํ นาจปกครองหรื อผู้ปกครองตามมาตรา 1520 ประพฤติตนไม่สมควร หรื อ
ภายหลังพฤติการณ์ได้ เปลียนแปลงไปศาลมีอํานาจสังเปลียนตัวผู้ใช้ อาํ นาจปกครองหรื อผู้ปกครองโดยคํานึงถึงความ
ผาสุก
และประโยชน์ของบุตรเป็ นสําคัญ
มาตรา 1522 ถ้ าสามีภริ ยาหย่าโดยความยินยอม ให้ ทําความตกลงกันไว้ ในสัญญาหย่าว่าสามีภริ ยาทังสอง
ฝ่ าย หรื อสามีหรื อภริ ยาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะออกเงินค่าอุปการะเลียงดูบตุ รเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
ถ้ าหย่าโดยคําพิพากษาของศาลหรื อในกรณีทีสัญญาหย่ามิได้ กําหนดเรื องค่าอุปการะเลียงดูบตุ รไว้ ให้ ศาลเป็ น
ผู้กําหนด
มาตรา 1523 เมือศาลพิพากษาให้ หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516(1) ภริ ยาหรื อสามีมีสทิ ธิได้ รับค่า
ทดแทน จากสามีหรื อภริ ยาและจากหญิงอืนหรื อชู้ แล้ วแต่กรณี
สามีจะเรี ยกค่าทดแทนจากผู้ซงล่
ึ วงเกินภริ ยาไปในทํานองชู้สาวก็ได้ และภริ ยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอืนที
แสดงตนโดยเปิ ดเผยเพือแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กบั สามีในทํานองชู้สาวก็ได้
ถ้ าสามีหรื อภริ ยายินยอมหรื อรู้เห็นเป็ นใจให้ อกี ฝ่ ายหนึงกระทําการตามมาตรา 1516(1) หรื อให้ ผ้ อู ืนกระทําการ
ตามวรรคสอง สามีหรื อภริ ยานันจะเรี ยกค่าทดแทนไม่ได้
มาตรา 1524 ถ้ าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา 1516(3)(4) หรื อ(6) เกิดขึนเพราะฝ่ ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้ เกิดขึน
โดยมุง่ ประสงค์ให้ อกี ฝ่ ายหนึงไม่อาจทนได้ จึงต้ องฟ้ องหย่า อีกฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิได้ รับค่าทดแทนจากฝ่ ายทีต้ องรับผิด
มาตรา 1525 ค่าทดแทนตามมาตรา 1523 และมาตรา 1524 นันให้ ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ โดยศาล
จะสังให้ ชําระครังเดียวหรื อแบ่งชําระเป็ นงวดๆ มีกําหนดเวลาตามทีศาลจะเห็นสมควรก็ได้
ในกรณีทีผู้จะต้ องชําระค่าทดแทนเป็ นคูส่ มรสของอีกฝ่ ายหนึง ให้ ศาลคํานึงถึงจํานวนทรัพย์สนิ ทีคูส่ มรสนันได้ รับ
ไปจากการแบ่งสินสมรสเพราะการหย่านันด้ วย
มาตรา 1526 ในคดีหย่า ถ้ าเหตุแห่งการหย่าเป็ นความผิดของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่ฝ่ายเดียว และการหย่า
นันจะทําให้ อกี ฝ่ ายหนึงยากจนลงเพราะไม่มีรายได้ พอจากทรัพย์สนิ หรื อจากการงานตามทีเคยทําอยูร่ ะหว่างสมรส
อีกฝ่ ายหนึงนันจะขอให้ ฝ่ายทีต้ องรับผิดจ่ายค่าเลียงชีพให้ ได้ ค่าเลียงชีพนีศาลอาจให้ เพียงใดหรื อไม่ให้ ก็ได้ โดยคํานึงถึง
ความสามารถของผู้ให้ และฐานะของผู้รับและให้ นําบทบัญญัติมาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และมาตรา 1598/41
มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
สิทธิเรี ยกร้ องค่าเลียงชีพเป็ นอันสินสุด ถ้ ามิได้ ฟ้องหรื อฟ้ องแย้ งในคดีหย่านัน
มาตรา 1527 ถ้ าหย่าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริ ตตามมาตรา 1516(7) หรื อเพราะเหตุเป็ นโรคติดต่ออย่าง
ร้ ายแรงตามมาตรา 1516 (9) คูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงต้ องออกค่าเลียงชีพให้ แก่ฝ่ายทีวิกลจริ ตหรื อฝ่ ายทีเป็ นโรคติดต่อนันโดย
คํานวณค่าเลียงชีพอนุโลมตามมาตรา 1526
มาตรา 1528 ถ้ าฝ่ ายทีรับค่าเลียงชีพสมรสใหม่ สิทธิรับค่าเลียงชีพย่อมหมดไป
มาตรา 1529 สิทธิฟ้องร้ องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516(1)(2)(3) หรื อ(6) หรื อมาตรา 1523 ย่อมระงับไปเมือ
พ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ผู้กล่าวอ้ างรู้หรื อควรรู้ความจริ งซึงตนอาจยกขึนกล่าวอ้ าง
เหตุอนั จะยกขึนฟ้ องหย่าไม่ได้ แล้ วนัน อาจนําสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึงอาศัยเหตุอย่างอืน
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มาตรา 1530 ขณะคดีฟ้องหย่าอยูใ่ นระหว่างพิจารณา ถ้ าฝ่ ายใดร้ องขอ ศาลอาจสังชัวคราวให้ จดั การตามที
เห็นสมควร เช่น ในเรื องสินสมรสทีพักอาศัย การอุปการะเลียงดูสามีภริ ยาและการพิทกั ษ์ อปุ การะเลียงดูบตุ ร
มาตรา 1531 การสมรสทีจดทะเบียนตามกฎหมายนัน การหย่าโดยความยินยอมของคูส่ มรสทังสองฝ่ ายมีผล
นับแต่เวลาจดทะเบียนการหย่าเป็ นต้ นไป
การหย่าโดยคําพิพากษามีผลแต่เวลาทีคําพิพากษาถึงทีสุด แต่จะอ้ างเป็ นเหตุเสือมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทํา
การโดยสุจริ ตไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ จดทะเบียนการหย่านันแล้ ว
มาตรา 1532 เมือหย่ากันแล้ วให้ จดั การแบ่งทรัพย์สนิ ของสามีภริ ยา
แต่ในระหว่างสามีภริ ยา
(ก) ถ้ าเป็ นการหย่าโดยความยินยอมของทังสองฝ่ าย ให้ จดั การแบ่งทรัพย์สนิ ของสามีภริยาตามทีมีอยูใ่ นเวลาจด
ทะเบียนการหย่า
(ข) ถ้ าเป็ นการหย่าโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาส่วนทีบังคับทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริ ยานัน มีผล
ย้ อนหลังไปถึงวันฟ้ องหย่า
มาตรา 1533 เมือหย่ากันให้ แบ่งสินสมรสให้ ชายและหญิงได้ สว่ นเท่ากัน
มาตรา 1534 สินสมรสทีคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจําหน่ายไปเพือประโยชน์ตนฝ่ ายเดียวก็ดี จําหน่ายไปโดยเจตนา
ทําให้ คสู่ มรสอีกฝ่ ายหนึงเสียหายก็ดี จําหน่ายไปโดยมิได้ รับความยินยอมของคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงในกรณีทีกฎหมายบังคับ
ว่าการจําหน่ายนันจะต้ องได้ รับความยินยอมของอีกฝ่ ายหนึงด้ วยก็ดี จงใจทําลายให้ สญ
ู หายไปก็ดี ให้ ถือเสมือนว่า
ทรัพย์สนิ นันยังคงมีอยูเ่ พือจัดแบ่งสินสมรสตามมาตรา 1533 และถ้ าคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงได้ รับส่วนแบ่งสินสมรสไม่ครบ
ตามจํานวนทีควรจะได้ ให้ คสู่ มรสฝ่ ายทีได้ จําหน่ายหรื อจงใจทําลายสินสมรสนันชดใช้ จากสินสมรสส่วนของตนหรื อสิน
ส่วนตัว
มาตรา 1535 เมือการสมรสสินสุดลง ให้ แบ่งความรับผิดในหนีทีจะต้ องรับผิดด้ วยกันตามส่วนเท่ากัน
ลักษณะ 2
บิดามารดากับบุตร
-------หมวด 1
บิดามารดา
-------มาตรา 1536 เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็ นภริ ยาชายหรื อภายในสามร้ อยสิบวัน นับแต่วนั ทีการสมรสสินสุดลง ให้
สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของชายผู้เป็ นสามี หรื อเคยเป็ นสามี แล้ วแต่กรณี
ให้ นําความในวรรคหนึงมาใช้ บงั คับแก่บตุ รทีเกิดจากหญิงก่อนทีได้ มีคาํ พิพากษาถึงทีสุดของศาลแสดงว่าการ
สมรสเป็ นโมฆะ หรื อภายในระยะเวลาสามร้ อยสิบวันนับแต่วนั นัน
มาตรา 1537 ในกรณีทีหญิงทําการสมรสใหม่นนเป็
ั นการฝ่ าฝื นมาตรา 1453 และคลอดบุตรภายในสามร้ อยสิบ
วันนับแต่วนั ทีการสมรสสินสุดลงให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเด็กทีเกิดแต่หญิงนันเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของชายผู้เป็ นสามี
คนใหม่ และห้ ามมิให้ นําข้ อสันนิษฐานในมาตรา 1536 ทีว่าเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของสามีเดิมมาใชับงั คับ ทังนี
เว้ นแต่มีคาํ พิพากษาของศาล แสดงว่าเด็กมิใช่บตุ รชอบด้ วยกฎหมายของชายผู้เป็ นสามีคนใหม่นนั

มาตรา 1538(1) ในกรณีทีชายหรื อหญิงสมรสฝ่ าฝื นมาตรา 1452 เด็กทีเกิดในระหว่างการสมรสทีฝ่ าฝื นนัน ให้
สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของชายผู้เป็ นสามีซงได้
ึ จดทะเบียนสมรสครังหลัง
ในกรณีทีหญิงสมรสฝ่ าฝื นมาตรา 1452 ถ้ ามีคาํ พิพากษาถึงทีสุดแสดงว่าเด็กมิใช่บตุ รชอบด้ วยกฎหมายของชาย
ผู้เป็ นสามีซงได้
ึ จดทะเบียนสมรสครังหลัง ให้ นําข้ อสันนิษฐานในมาตรา 1536 มาใช้ บงั คับ
ให้ นําความในวรรคหนึงมาใช้ บงั คับแก่เด็กทีเกิดภายในสามร้ อยสิบวันนับแต่วนั ทีศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีสุดให้ การ
สมรสเป็ นโมฆะเพราะฝ่ าฝื นมาตรา 1452 ด้ วย
มาตรา 1539(2) ในกรณีทีสันนิษฐานว่าเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีตามมาตรา
1536 มาตรา 1537 หรื อมาตรา 1538 ชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีจะไม่รับเด็กเป็ นบุตรของตนก็ได้ โดยฟ้ องเด็กกับมารดา
เด็กร่วมกันเป็ นจําเลยและพิสจู น์ได้ วา่ ตนไม่ได้ อยูร่ ่วมกับมารดาเด็กในระยะเวลาตังครรภ์คือระหว่างหนึงร้ อยแปดสิบวันถึง
สามร้ อยสิบวันก่อนเด็กเกิด หรื อตนไม่สามารถเป็ นบิดาของเด็กได้ เพราะเหตุอย่างอืน
แต่ถ้าในขณะยืนฟ้ องมารดาเด็กไม่มชี ีวติ อยู่ จะฟ้ องเด็กแต่ผ้ เู ดียวเป็ นจําเลยก็ได้ ถ้ าเด็กไม่มีชีวติ อยูไ่ ม่วา่ มารดา
ของเด็กจะมีชีวิตอยูห่ รื อไม่ จะยืนคําร้ องขอให้ ศาลแสดงว่าเด็กนันไม่เป็ นบุตรก็ได้ ในกรณีทีมารดาของเด็กหรื อทายาทของ
เด็กยังมีชีวติ อยู่ ให้ ศาลส่งสําเนาคําร้ องนีไปให้ ด้วย และถ้ าศาลเห็นสมควรจะส่งสําเนาคําร้ องไปให้ อยั การพิจารณาเพือ
ดําเนินคดีแทนเด็กด้ วยก็ได้
มาตรา 1540(3) (ยกเลิก)
มาตรา 1541 ชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีจะฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตรตามมาตรา 1539 ไม่ได้ ถ้ าปรากฎว่าตน
เป็ นผู้แจ้ งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดเองว่าเป็ นบุตรของตน หรื อจัดหรื อยอมให้ มีการแจ้ งดังกล่าว
มาตรา 1542(4) การฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตร ชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีต้องฟ้ องภายในหนึงปี นับแต่วนั รู้ถงึ การ
เกิดของเด็ก แต่ห้ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นสิบปี นับแต่วนั เกิดของเด็ก
ในกรณีทีมีคาํ พิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บตุ รชอบด้ วยกฎหมายของชายผู้เป็ นสามีคนใหม่ตามมาตรา
1537 หรื อชายผู้เป็ นสามีในการสมรสครังหลังตามมาตรา 1538 ถ้ าชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีซงต้
ึ องด้ วยบทสันนิษฐาน
ว่าเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของตนตามมาตรา 1536 ประสงค์จะฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตร ให้ ฟ้องคดีภายในหนึงปี
นับแต่วนั ทีรู้วา่ มีคาํ พิพากษาถึงทีสุด
มาตรา 1543(5) ในกรณีทีชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีได้ ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตรแล้ ว และตายก่อนคดีนนถึ
ั งทีสุด
ผู้มีสทิ ธิได้ รับมรดกร่วมกับเด็กหรือผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กนันจะขอเข้ าเป็ นคูค่ วามแทนที หรื ออาจ
ถูกเรี ยกให้ เข้ ามาเป็ นคูค่ วามแทนทีชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีก็ได้
มาตรา 1544(1) การฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตร ผู้มีสทิ ธิได้ รับมรดกร่วมกับเด็กหรื อผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการ
เกิดของเด็กอาจฟ้ องได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี

(1) (4) (5)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
วรรคหนึง แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
(3)
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
(2)

(1) – (3)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(1) ชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีตายก่อนพ้ นระยะเวลาทีชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามีจะพึงฟ้ องได้
(2) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผู้เป็ นหรื อเคยเป็ นสามี
การฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตรในกรณี (1) ต้ องฟ้ องภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีรู้ถึงการตายของชายผู้เป็ นหรื อเคย
เป็ นสามี การฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตรในกรณี (2) ต้ องฟ้ องภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีรู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ไม่วา่
เป็ นกรณีใด ห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นสิบปี นับแต่วนั เกิดของเด็ก
ให้ นํามาตรา 1539 มาใชับงั คับแก่การฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตรตามวรรคหนึงโดยอนุโลม
มาตรา 1545(2) เมือปรากฎข้ อเท็จจริงต่อเด็กว่าตนมิได้ เป็ นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู้เป็ นสามีของมารดา
ตน เด็กจะร้ องขอต่ออัยการให้ ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของชายนันก็ได้
การฟ้ องคดีตามวรรคหนึง ถ้ าเด็กได้ ร้ ูข้อเท็จจริงก่อนบรรลุนิติภาวะว่าตนมิได้ เป็ นบุตรของชายผู้เป็ นสามีของ
มารดา ห้ ามอัยการฟ้ องคดีเมือพ้ นหนึงปี นับแต่วนั ทีเด็กบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าเด็กรู้ข้อเท็จจริ งดังกล่าวหลังจากบรรลุ
นิติภาวะแล้ ว ห้ ามอัยการฟ้ องคดีเมือพ้ นหนึงปี นับแต่วนั ทีเด็กรู้เหตุนนั
ไม่วา่ กรณีใดๆ ห้ ามมิให้ ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็ นบุตรเมือพ้ นสิบปี นับแต่วนั ทีเด็กบรรลุนิติภาวะ
มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงทีมิได้ มีการสมรสกับชายให้ ถือว่าเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของหญิงนัน
มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาทีมิได้ สมรสกัน จะเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายต่อเมือบิดามารดาได้ สมรส
กันในภายหลังหรื อบิดาได้ จดทะเบียนว่าเป็ นบุตรหรื อศาลพิพากษาว่าเป็ นบุตร
มาตรา 1548(3) บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายได้ ตอ่ เมือได้ รับความยินยอมของเด็กและ
มารดาเด็ก
ในกรณีทีเด็กและมารดาเด็กไม่ได้ มาให้ ความยินยอมต่อหน้ านายทะเบียนให้ นายทะเบียนแจ้ งการขอจดทะเบียน
ของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก
ถ้ าเด็กหรื อมารดาเด็กไม่คดั ค้ านหรื อไม่ให้ ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่
การแจ้ งนันถึงเด็กหรื อมารดาเด็ก
ให้ สนั นิษฐานว่าเด็กหรื อมารดาเด็กไม่ให้ ความยินยอม ถ้ าเด็กหรื อมารดาเด็กอยู่
นอกประเทศไทยให้ ขยายเวลานันเป็ นหนึงร้ อยแปดสิบวัน
ในกรณีทีเด็กหรื อมารดาเด็กคัดค้ านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บดิ าหรื อไม่ให้ ความยินยอม หรื อไม่อาจให้ ความ
ยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรต้ องมีคําพิพากษาของศาล
เมือศาลได้ พิพากษาให้ บิดาจดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรได้ และบิดาได้ นําคําพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียน ให้ นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให้
มาตรา 1549 เมือนายทะเบียนได้ แจ้ งการขอจดทะเบียนขอรับเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายไปยังเด็กและ
มารดาเด็กตามมาตรา 1548 แล้ ว ไม่วา่ เด็กหรื อมารดาเด็กจะคัดค้ านการจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรตามมาตรา 1548
หรื อไม่ ภายในกําหนดเวลาไม่เกินเก้ าสิบวันนับแต่วนั แจ้ งการขอจดทะเบียนถึงเด็กหรื อมารดาเด็ก เด็กหรื อมารดาเด็กอาจ
แจ้ งให้ นายทะเบียนจดบันทึกไว้ ได้ วา่ ผู้ขอจดทะเบียนไม่สมควรเป็ นผู้ใช้ อํานาจปกครองบางส่วนหรือทังหมด
เมือได้ มคี ําแจ้ งของเด็กหรื อมารดาเด็กดังกล่าวในวรรคหนึงแล้ วแม้ จะได้ มกี ารจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรตาม
มาตรา 1548 บิดาของเด็กก็ยงั ใช้ อํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมดตามทีเด็กหรื อมารดาเด็กแจ้ งว่าบิดาไม่สมควร

เป็ นผู้ใช้ อาํ นาจปกครองนันไม่ได้ จนกว่าศาลจะพิพากษาให้ บดิ าของเด็กใช้ อํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมด หรื อ
กําหนดเวลาเก้ าสิบวันนับแต่วนั ทีเด็กหรื อมารดาเด็กแจ้ งต่อนายทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรไม่สมควรใช้
อํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมดนันได้ ลว่ งพ้ นไปโดยเด็กหรื อมารดาเด็กมิได้ ร้องขอต่อศาลให้ พพิ ากษาว่าผู้ขอ
จดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรไม่เป็ นผู้สมควรใช้ อํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมด
ในคดีทีศาลพิพากษาว่าผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรเป็ นผู้ไม่สมควรใช้ อํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมด
ศาลจะพิพากษาในคดีเดียวกันนันให้ ผ้ ใู ดเป็ นผู้ใช้ อาํ นาจปกครองหรื อเป็ นผู้ปกครองเพือการปกครองบางส่วนหรื อทังหมด
ก็ได้
มาตรา 1550(1) (ยกเลิก)
มาตรา 1551 ในกรณีทีมีการคัดค้ านว่าผู้ซงขอจดทะเบี
ึ
ยนรับเด็กเป็ นบุตรมิใช่บิดาของเด็ก เมือผู้ซงขอจด
ึ
ทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรนําคดีไปสูศ่ าลขอให้ ศาลพิพากษาว่าผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรเป็ นบิดาของเด็ก เด็กหรื อ
มารดาเด็กจะขอให้ ศาลพิพากษาในคดีเดียวกันนันก็ได้ วา่ ผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรแม้ จะเป็ นบิดาของเด็ก ก็เป็ น
ผู้ไม่สมควรใช้ อํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมด ในกรณีเช่นว่านีให้ นําความในวรรคสามของมาตรา 1549 มาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา 1552(2) ในกรณีทีเด็กไม่มมี ารดาหรื อมีมารดาแต่มารดาถูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมดและ
ศาลได้ ตงผู
ั ้ อืนเป็ นผู้ปกครองบางส่วนหรื อทังหมดไว้ ก่อนมีการจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตร บิดาซึงจดทะเบียนรับเด็กเป็ น
บุตรชอบด้ วยกฎหมายแล้ วจะร้ องขอต่อศาลให้ มีคําสังถอนความเป็ นผู้ปกครองบางส่วนหรื อทังหมดของผู้ปกครองและให้
บิดาเป็ นผู้ใช้ อํานาจปกครองก็ได้ ถ้ าศาลเห็นว่าบิดาอาจใช้ อาํ นาจปกครองเพือความผาสุกและประโยชน์ของเด็กได้ ดยี ิง
กว่าผู้ปกครองศาลจะมีคาํ สังถอนความเป็ นผู้ปกครองบางส่วนหรือทังหมดของผู้ปกครองและให้ บดิ าเป็ นผู้ใช้ อํานาจ
ปกครองก็ได้
มาตรา 1553(3) (ยกเลิก)
มาตรา 1554 ผู้มีสว่ นได้ เสียจะขอให้ ศาลถอนการจดทะเบียนเด็กรับเป็ นบุตร เพราะเหตุวา่ ผู้ขอให้ จดทะเบียน
นันมิใช่บดิ าก็ได้ แต่ต้องฟ้ องภายในสามเดือนนับแต่วนั ทีรู้การจดทะเบียนนัน อนึง ห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นสิบปี นับแต่วนั
จดทะเบียน
มาตรา 1555 การฟ้ องคดีขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายให้ มีได้ แต่ในกรณีตอ่ ไปนี
(1) เมือมีการข่มขืนกระทําชําเรา ฉุดคร่าหรื อหน่วงเหนียวกักขังหญิงมารดา โดยมิชอบด้ วยกฏหมายในระยะเวลา
ซึงหญิงนันอาจตังครรภ์ได้
(2) เมือมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาว หรื อมีการล่อลวงร่วมประเวณีกบั หญิงมารดาในระยะเวลาซึงหญิง
นันอาจตังครรภ์ได้
(3) เมือมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนันเป็ นบุตรของตน
(1)
(4) เมือปรากฎในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็ นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็ นผู้แจ้ งการเกิดหรื อรู้เห็นยินยอม
(1) (2)
(2)

(1)

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(4) และ (6) แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

ในการแจ้ งนัน
(5) เมือบิดามารดาได้ อยูก่ ินด้ วยกันอย่างเปิ ดเผยในระยะเวลาซึงหญิงมารดาอาจตังครรภ์ได้
(1)
(6) เมือได้ มีการร่วมประเวณีกบั หญิงมารดาในระยะเวลาซึงหญิงนันอาจตังครรภ์ได้ และมีเหตุอนั ควรเชือได้ วา่
เด็กนันมิได้ เป็ นบุตรของชายอืน
(7) เมือมีพฤติการณ์ทีรู้กนั ทัวไปตลอดมาว่าเป็ นบุตร
พฤติการณ์ทีรู้กนั ทัวไปตลอดมาว่าเป็ นบุตรนัน ให้ พิจารณาข้ อเท็จจริ งทีแสดงความเกียวข้ องฉันบิดากับบุตรซึง
ปรากฎในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวทีเด็กอ้ างว่าตนสังกัดอยู่ เช่น บิดาให้ การศึกษา ให้ ความอุปการะเลียงดูหรื อยอม
ให้ เด็กนันใช้ ชือสกุลของตนหรื อโดยเหตุประการอืน
ในกรณีใดกรณีหนึงดังกล่าวข้ างต้ น ถ้ าปรากฎว่าชายไม่อาจเป็ นบิดาของเด็กนันได้ ให้ ยกฟ้ องเสีย
มาตรา 1556 การฟ้ องคดีขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรในระหว่างทีเด็กเป็ นผู้เยาว์ ถ้ าเด็กมีอายุยงั ไม่ครบสิบห้ าปี
บริ บรู ณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็ นผู้ฟ้องแทน ในกรณีทเด็
ี กไม่มีผ้ แู ทนโดยชอบธรรม หรื อมีแต่ผ้ แู ทนโดยชอบธรรมไม่
สามารถทําหน้ าทีได้ ญาติสนิทของเด็กหรื ออัยการอาจร้ องขอต่อศาลให้ ตงผู
ั ้ แทนเฉพาะคดีเพือทําหน้ าทีฟ้ องคดีแทนเด็กก็
ได้
เมือเด็กมีอายุสบิ ห้ าปี บริ บรู ณ์ เด็กต้ องฟ้ องเอง ทังนี โดยไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
ในกรณีทีเด็กบรรลุนิติภาวะแล้ ว จะต้ องฟ้ องคดีภายในหนึงปี นับแต่วนั บรรลุนิติภาวะ
ในกรณีทีเด็กตายในระหว่างทีเด็กนันยังมีสทิ ธิฟ้องคดีขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรอยู่ ผู้สบื สันดานของเด็กจะฟ้ องคดี
ขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรก็ได้ ถ้ าผู้สบื สันดานของเด็กได้ ร้ ูเหตุทีอาจขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรมาก่อนวันทีเด็กนันตาย ผู้สบื สันดาน
ของเด็กจะต้ องฟ้ องภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีเด็กนันตาย ถ้ าผู้สบื สันดานของเด็กได้ ร้ ูเหตุทีอาจขอให้ รับเด็กเป็ นบุตร
ภายหลังทีเด็กนันตาย ผู้สบื สันดานของเด็กจะต้ องฟ้ องภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีรู้เหตุดงั กล่าว แต่ทงนี
ั ต้ องไม่พ้นสิบปี นับ
แต่วนั ทีเด็กนันตาย
การฟ้ องคดีขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรในระหว่างทีผู้สบื สันดานของเด็กเป็ นผู้เยาว์ ให้ นําความในวรรคหนึงและวรรค
สองมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1557 การเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายตามมาตรา 1547 มีผล
(1) นับแต่วนั สมรส ในกรณีทีบิดามารดาสมรสกันภายหลัง
(2) นับแต่วนั จดทะเบียน ในกรณีทีบิดาจดทะเบียนเด็กเป็ นบุตร
(3) นับแต่วนั มีคําพิพากษาถึงทีสุด ในกรณีทีศาลพิพากษาว่าเป็ นบุตรแต่ทงนี
ั จะอ้ างเป็ นเหตุเสือมสิทธิของ
บุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริตไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ จดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรตามคําพิพากษา
มาตรา 1558 การฟ้ องคดีขอให้ รับเด็กเป็ นบุตรของผู้ตายทีได้ ฟ้องภายในกําหนดอายุความมรดก ถ้ าศาลได้
พิพากษาว่าเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของผู้ตาย เด็กนันมีสทิ ธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
ในกรณีทีได้ มีการแบ่งมรดกไปแล้ ว ให้ นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนีว่าด้ วยเรื องลาภมิควรได้ มาใชับงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา 1559 เมือได้ จดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรแล้ วจะถอนมิได้
มาตรา 1560 บุตรเกิดระหว่างสมรสซึงศาลพิพากษาให้ เพิกถอนภายหลังนันให้ ถือว่าเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมาย

หมวด 2
สิทธิและหน้ าที"ของบิดามารดาและบุตร
-------มาตรา 1561 บุตรมีสทิ ธิใช้ ชือสกุลของบิดา
ในกรณีทีบิดาไม่ปรากฎ บุตรมีสทิ ธิใช้ ชือสกุลของมารดา
มาตรา 1562 ผู้ใดจะฟ้ องบุพการี ของตนเป็ นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมือผู้นนหรื
ั อญาติสนิทของผู้นนร้
ั อง
ขอ อัยการจะยกคดีขนว่
ึ ากล่าวก็ได้
มาตรา 1563 บุตรจําต้ องอุปการะเลียงดูบิดามารดา
มาตรา 1564 บิดามารดาจําต้ องอุปการะเลียงดู และให้ การศึกษาตามสมควรแก่บตุ รในระหว่างทีเป็ นผู้เยาว์
บิดามารดาจําต้ องอุปการะเลียงดูบตุ รซึงบรรลุนิติภาวะแล้ วแต่เฉพาะผู้ทพุ พลภาพและหาเลียงตนเองมิได้
มาตรา 1565 การร้ องขอค่าอุปการะเลียงดูบตุ รหรื อขอให้ บตุ รได้ รับการอุปการะเลียงดูโดยประการอืน นอกจาก
อัยการจะยกคดีขนว่
ึ ากล่าวตามมาตรา 1562 แล้ ว บิดาหรื อมารดาจะนําคดีขนว่
ึ ากล่าวก็ได้
(1)
มาตรา 1566 บุตรซึงยังไม่บรรลุนิติภาวะต้ องอยูใ่ ต้ อํานาจปกครองของบิดามารดา
อํานาจปกครองอยูก่ บั บิดาหรื อมารดาในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) มารดาหรื อบิดาตาย
(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรื อบิดามีชีวิตอยูห่ รื อตาย
(3) มารดาหรื อบิดาถูกศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) มารดาหรื อบิดาต้ องเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั นเฟื อน
(5) ศาลสังให้ อํานาจปกครองอยูก่ บั บิดาหรื อมารดา
(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามทีมีกฎหมายบัญญัติไว้ ให้ ตกลงกันได้
มาตรา 1567 ผู้ใช้ อํานาจปกครองมีสทิ ธิ
(1) กําหนดทีอยูข่ องบุตร
(2) ทําโทษบุตรตามสมควรเพือว่ากล่าวสังสอน
(3) ให้ บตุ รทําการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป
(4) เรี ยกบุตรคืนจากบุคคลอืนซึงกักบุตรไว้ โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
มาตรา 1568 เมือบุคคลใดมีบตุ รติดมาได้ สมรสกับบุคคลอืน อํานาจปกครองทีมีตอ่ บุตรอยูก่ บั ผู้ทีบุตรนันติดมา
มาตรา 1569 ผู้ใช้ อํานาจปกครองเป็ นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรในกรณีทีบุตรถูกศาลสังให้ เป็ นคนไร้
ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ ผู้ใช้ อาํ นาจปกครองย่อมเป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่กรณี
มาตรา 1569/1(2) ในกรณีทีผู้เยาว์ถกู ศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถและศาลมีคาํ สังตังบุคคลอืนซึงมิใช่ผ้ ใู ช้
อํานาจปกครองหรื อผู้ปกครองเป็ นผู้อนุบาลให้ คําสังนันมีผลเป็ นการถอนผู้ใช้ อาํ นาจปกครอง หรื อผู้ปกครองทีเป็ นอยู่
ในขณะนัน
(1) (2)
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ในกรณีทีบุคคลซึงบรรลุนิติภาวะและไม่มคี สู่ มรสถูกศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ให้ บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดาเป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่ศาลจะสังเป็ นอย่างอืน
มาตรา 1570 คําบอกกล่าวทีผู้ใช้ อาํ นาจปกครองตามมาตรา 1566 หรื อมาตรา 1568 แจ้ งไปหรื อรับแจ้ งมา
ให้ ถือว่าเป็ นคําบอกกล่าวทีบุตรได้ แจ้ งไปหรื อรับแจ้ งมา
มาตรา 1571 อํานาจปกครองนัน รวมทังการจัดการทรัพย์สนิ ของบุตรด้ วย และให้ จดั การทรัพย์สนิ นันด้ วยความ
ระมัดระวังเช่นวิญUูชนจะพึงกระทํา
มาตรา 1572 ผู้ใช้ อํานาจปกครองจะทําหนีทีบุตรจะต้ องทําเองโดยมิได้ รับความยินยอมของบุตรไม่ได้
มาตรา 1573 ถ้ าบุตรมีเงินได้ ให้ ใช้ เงินนันเป็ นค่าอุปการะเลียงดูและการศึกษาก่อน ส่วนทีเหลือผู้ใช้ อํานาจ
ปกครองต้ องเก็บรักษาไว้ เพือส่งมอบแก่บตุ ร แต่ถ้าผู้ใช้ อํานาจปกครองไม่มเี งินได้ เพียงพอแก่การครองชีพตามสมควร
แก่ฐานะ ผู้ใช้ อาํ นาจปกครองจะใช้ เงินนันตามสมควรก็ได้ เว้ นแต่จะเป็ นเงินได้ ทเกิ
ี ดจากทรัพย์สนิ โดยการให้ โดยเสน่หา
หรื อพินยั กรรมซึงมีเงือนไขว่ามิให้ ผ้ ใู ช้ อํานาจปกครองได้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ นันๆ
มาตรา 1574(1) นิติกรรมใดอันเกียวกับทรัพย์สนิ ของผู้เยาว์ดงั ต่อไปนีผู้ใช้ อํานาจปกครองจะกระทํามิได้ เว้ นแต่
ศาลจะอนุญาต
(1) ขาย แลกเปลียน ขายฝาก ให้ เช่าซือ จํานอง ปลดจํานองหรื อโอนสิทธิจํานอง ซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สังหาริ มทรัพย์ทีอาจจํานองได้
(2) กระทําให้ สดุ สินลงทังหมดหรื อบางส่วนซึงทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อนั เกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
(3) ก่อตังภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพยสิทธิ
อืนใดในอสังหาริ มทรัพย์
(4) จําหน่ายไปทังหมดหรื อบางส่วนซึงสิทธิเรี ยกร้ องทีจะให้ ได้ มาซึงทรัพยสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
สังหาริ มทรัพย์ทีอาจจํานองได้ หรื อสิทธิเรี ยกร้ องทีจะให้ ทรัพย์สนิ เช่นว่านันของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิทีมีอยูเ่ หนือ
ทรัพย์สนิ นัน
(5) ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์เกินสามปี
(6) ก่อข้ อผูกพันใดๆ ทีมุง่ ให้ เกิดผลตาม (1)(2)หรื อ(3)
(7) ให้ ก้ ยู มื เงิน
(8) ให้ โดยเสน่หา เว้ นแต่จะเอาเงินได้ ของผู้เยาว์ให้ แทนผู้เยาว์เพือการกุศลสาธารณะ เพือการสังคม หรื อตาม
หน้ าทีธรรมจรรยา ทังนี พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์
(9) รับการให้ โดยเสน่หาทีมีเงือนไขหรื อค่าภาระติดพัน หรื อไม่รับการให้ โดยเสน่หา
(10) ประกันโดยประการใดๆ อันอาจมีผลให้ ผ้ เู ยาว์ต้องถูกบังคับชําระหนี หรื อทํานิติกรรมอืนทีมีผลให้ ผ้ เู ยาว์ต้อง
รับเป็ นผู้รับชําระหนีของบุคคลอืนหรื อแทนบุคคลอืน
(11) นําทรัพย์สนิ ไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 1598/4 (1)(2)หรื อ(3)
(12) ประนีประนอมยอมความ
(13) มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการวินจิ ฉัย

(1)
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มาตรา 1575 ถ้ าในกิจการใด ประโยชน์ของผู้ใช้ อาํ นาจปกครองหรื อประโยชน์ของคูส่ มรสหรื อบุตรของผู้ใช้
อํานาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้ใช้ อาํ นาจปกครองต้ องได้ รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงทํากิจการนัน
ได้
มิฉะนันเป็ นโมฆะ
มาตรา 1576 ประโยชน์ของผู้ใช้ อาํ นาจปกครอง หรื อของคูส่ มรสหรื อบุตรของผู้ใช้ อาํ นาจปกครองตามมาตรา
1575 ให้ หมายความรวมถึงประโยชน์ ในกิจการดังต่อไปนีด้ วย คือ
(1) ประโยชน์ในกิจการทีกระทํากับห้ างหุ้นส่วนสามัญทีบุคคลดังกล่าวนันเป็ นหุ้นส่วน
(2) ประโยชน์ในกิจการทีกระทํากับห้ างหุ้นส่วนจํากัดทีบุคคลดังกล่าวนันเป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด
มาตรา 1577 บุคคลใดจะโอนทรัพย์สนิ ให้ ผ้ เู ยาว์โดยพินยั กรรมหรื อโดยการให้ โดยเสน่หาซึงมีเงือนไขให้ บคุ คลอืน
นอกจากผู้ใช้ อาํ นาจปกครองเป็ นผู้จดั การจนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะก็ได้ ผู้จดั การนันต้ องเป็ นผู้ซงผู
ึ ้ โอนระบุชือไว้ หรื อ
ถ้ ามิได้ ระบุไว้ ก็ให้ ศาลสัง แต่การจัดการทรัพย์สนิ นันต้ องอยูภ่ ายใต้ บงั คับมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 63
มาตรา 1578 ในกรณีทีอํานาจปกครองสินไปเพราะผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะผู้ใช้ อํานาจปกครองต้ องรี บส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ทีจัดการและบัญชีในการนันให้ ผ้ บู รรลุนิติภาวะเพือรับรอง ถ้ ามีเอกสารเกียวกับเรื องจัดการทรัพย์สนิ นัน ก็ให้
ส่งมอบพร้ อมกับบัญชี
ในกรณีทีอํานาจปกครองสินไปเพราะเหตุอืนนอกจากทีกล่าวในวรรคหนึงให้ มอบทรัพย์สนิ บัญชี และเอกสารที
เกียวกับเรื องจัดการทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ อาํ นาจปกครอง ถ้ ามี หรื อผู้ปกครอง แล้ วแต่กรณี เพือรับรอง
มาตรา 1579 ในกรณีทีคูส่ มรสฝ่ ายหนึงถึงแก่ความตายและมีบตุ รทีเกิดด้ วยกันและคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงจะสมรส
ใหม่ ถ้ าคูส่ มรสนันได้ ครอบครองทรัพย์สนิ อันเป็ นสัดส่วนของบุตรไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว จะส่งมอบทรัพย์สนิ ให้ แก่บตุ รในเมือ
สามารถจัดการก็ได้ หรื อมิฉะนันจะเก็บรักษาไว้ เพือมอบให้ บตุ รเมือถึงเวลาอันสมควรก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สนิ ใดเป็ นจําพวกที
ระบุไวัในมาตรา 456 หรื อทีมีเอกสารสําคัญ ให้ ลงชือบุตรเป็ นเจ้ าของรวมในเอกสารนัน ก่อนทีจะจัดการดังกล่าวคูส่ มรส
นันจะทําการสมรสมิได้
ในกรณีทีมีเหตุอนั สมควร ศาลจะมีคําสังให้ คสู่ มรสดังกล่าวทําการสมรสไปก่อนก็ได้ คําสังศาลเช่นว่านี ให้ ระบุไว้
ด้ วยว่าให้ คสู่ มรสปฏิบตั ิการแบ่งแยกทรัพย์สนิ และทําบัญชีทรัพย์สนิ ตามความในวรรคหนึงภายในกําหนดเวลาเท่าใด
ภายหลังการสมรสนันด้ วย
ในกรณีทีการสมรสได้ กระทําไปโดยมิได้ ปฏิบตั ิตามวรรคหนึง หรื อในกรณีทีคูส่ มรสไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของศาล
ดังกล่าวในวรรคสอง เมือความปรากฎแก่ศาลเอง หรื อเมือญาติของผู้เยาว์หรื ออัยการร้ องขอ ศาลมีอํานาจสังให้ ถอน
อํานาจปกครองจากคูส่ มรสนัน หรื อจะมอบให้ บคุ คลหนึงบุคคลใดทําบัญชีและลงชือ บุตรเป็ นเจ้ าของรวมในเอกสาร
ดังกล่าวแทนโดยให้ คสู่ มรสเสียค่าใช้ จ่ายก็ได้
เพือประโยชน์แห่งมาตรานี ให้ ถือว่าบุตรบุญธรรมของคูส่ มรสทีตายไปและทีมีชีวิตอยูท่ งสองฝ่
ั
ายเป็ นบุตรทีเกิด
จากคูส่ มรส
มาตรา 1580(1) ผู้เยาว์ซงบรรลุ
ึ
นิติภาวะแล้ ว ผู้ใช้ อาํ นาจปกครองหรื อผู้ปกครองจะให้ การรับรองการจัดการ
ทรัพย์สนิ ของผู้เยาว์ได้ ตอ่ เมือได้ รับมอบทรัพย์สนิ บัญชีและเอกสารตามมาตรา 1578 แล้ ว
มาตรา 1581 คดีเกียวกับการจัดการทรัพย์สนิ ในระหว่างผู้เยาว์กบั ผู้ใช้ อาํ นาจปกครองนัน ห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ น
หนึงปี นับแต่เวลาทีอํานาจปกครองสินไป
(1)
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ถ้ าอํานาจปกครองสินไปขณะบุตรยังเป็ นผู้เยาว์อยู่ ให้ เริมนับอายุความในวรรคหนึงตังแต่เวลาทีผู้เยาว์บรรลุ
นิติภาวะ หรื อเมือมีผ้ แู ทนโดยชอบธรรมขึนใหม่
มาตรา 1582 ถ้ าผู้ใช้ อาํ นาจปกครองเป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถโดยคําสังของศาลก็ดี
ใช้ อาํ นาจปกครองเกียวแก่ตวั ผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชวร้
ั ายก็ดี ในกรณีเหล่านีศาลจะสังเอง หรื อจะสังเมือญาติ
ของผู้เยาว์หรื ออัยการร้ องขอให้ ถอนอํานาจปกครองเสียบางส่วนหรื อทังหมดก็ได้
ถ้ าผู้ใช้ อํานาจปกครองล้ มละลายก็ดี หรื อจัดการทรัพย์สนิ ของผู้เยาว์ในทางทีผิดจนอาจเป็ นภัยก็ดี ศาลจะสังตาม
วิธีในวรรคหนึงให้ ถอนอํานาจจัดการทรัพย์สนิ เสียก็ได้
มาตรา 1583 ผู้ถกู ถอนอํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมดนันถ้ าเหตุดงั กล่าวไว้ ในมาตราก่อนสินไปแล้ ว และ
เมือตนเองหรื อญาติของผู้เยาว์ร้องขอ ศาลจะสังให้ มีอํานาจปกครองดังเดิมก็ได้
มาตรา 1584 การทีผู้ใช้ อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมด ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นพ้
ั นจาก
หน้ าทีอุปการะเลียงดูผ้ เู ยาว์ตามกฎหมาย
มาตรา 1584/1(1) บิดาหรื อมารดาย่อมมีสทิ ธิทีจะติดต่อกับบุตรของตนได้ ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่วา่ บุคคลใด
จะเป็ นผู้ใช้ อํานาจปกครองหรื อผู้ปกครองก็ตาม
หมวด 3
ความปกครอง
-------มาตรา 1585 บุคคลทียังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบดิ ามารดาหรื อบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครองเสียแล้ ว
นัน จะจัดให้ มีผ้ ปู กครองขึนในระหว่างทีเป็ นผู้เยาว์ก็ได้
(2)
ในกรณีทีผู้ใช้ อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนตามมาตรา 1582 วรรคหนึง ศาลจะตังผู้ปกครอง
ในส่วนทีผู้ใช้ อาํ นาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองนันก็ได้ หรื อในกรณีทีผู้ใช้ อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจจัดการ
ทรัพย์สนิ ตามมาตรา 1582 วรรคสอง ศาลจะตังผู้ปกครองเพือจัดการทรัพย์สนิ ก็ได้
มาตรา 1586(3) ผู้ปกครองตามมาตรา 1585 นัน ให้ ตงโดยคํ
ั
าสังศาลเมือมีการร้ องขอของญาติของผู้เยาว์ อัยการ
หรื อผู้ซงบิ
ึ ดาหรื อมารดาทีตายทีหลังได้ ระบุชือไว้ ในพินยั กรรมให้ เป็ นผู้ปกครอง
ภายใต้ บงั คับมาตรา 1590 การตังผู้ปกครองนัน ถ้ ามีข้อกําหนดพินยั กรรมก็ให้ ศาลตังตามข้ อกําหนดพินยั กรรม
เว้ นแต่พินยั กรรมนันไม่มีผลบังคับหรื อบุคคลทีระบุชือไว้ ในพินยั กรรมนันเป็ นบุคคลทีต้ องห้ ามมิให้ เป็ นผู้ปกครองตาม
มาตรา 1587
มาตรา 1587 บุคคลทีบรรลุนิติภาวะแล้ วอาจถูกตังเป็ นผู้ปกครองได้ เว้ นแต่
(1) ผู้ซงศาลสั
ึ
งว่าเป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(2) ผู้ซงเป็
ึ นบุคคลล้ มละลาย

(1) (3)
(2) )

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
วรรคสอง แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(3) ผู้ซงไม่
ึ เหมาะสมทีจะปกครองผู้เยาว์หรื อทรัพย์สนิ ของผู้เยาว์
(4) ผู้ซงมี
ึ หรื อเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ ผู้บพุ การี หรื อพีน้ องร่วมบิดามารดาหรื อร่วมแต่บิดาหรื อมารดากับผู้เยาว์
(1)
(5) ผู้ซงบิ
ึ ดาหรื อมารดาทีตายได้ ทําหนังสือระบุชือห้ ามไว้ มิให้ เป็ นผู้ปกครอง
มาตรา 1588(2) หากปรากฎว่าบุคคลทีศาลตังให้ เป็ นผู้ปกครองเป็ นผู้ต้องห้ ามมิให้ เป็ นผู้ปกครองตาม
มาตรา 1587 อยูใ่ นขณะทีศาลตังให้ เป็ นผู้ปกครองโดยปรากฎแก่ศาลเองหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียหรื ออัยการร้ องขอ ให้ ศาลสัง
เพิกถอนคําสังตังผู้ปกครองนันเสียและมีคาํ สังเกียวกับผู้ปกครองต่อไปตามทีเห็นสมควร
การเพิกถอนคําสังตังผู้ปกครองตามวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริ ต
เว้ นแต่ในกรณีการเพิกถอนคําสังตังผู้ปกครองทีต้ องห้ ามตามมาตรา 1587(1)หรื อ(2) การกระทําของผู้ปกครองไม่ผกู พัน
ผู้เยาว์ไม่วา่ บุคคลภายนอกจะได้ กระทําการโดยสุจริ ตหรื อไม่
มาตรา 1589(3) (ยกเลิก)
มาตรา 1590(4) ผู้ปกครองมีได้ คราวหนึงเพียงคนเดียว แต่ในกรณีมขี ้ อกําหนดพินยั กรรมให้ ตงผู
ั ้ ปกครองหลาย
คน หรื อเมือมีผ้ รู ้ องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ ศาลมีอํานาจตังผู้ปกครองได้ ตามจํานวนทีศาลเห็นว่าจําเป็ น ในกรณีทีตัง
ผู้ปกครองหลายคนศาลจะกําหนดให้ ผ้ ปู กครองเหล่านันกระทําการร่วมกันหรื อกําหนดอํานาจเฉพาะสําหรับคนหนึงๆก็ได้
มาตรา 1591(5) ความเป็ นผู้ปกครองนันเริ มแต่วนั ทราบคําสังตังของศาล
มาตรา 1592(6) ให้ ผ้ ปู กครองรี บทําบัญชีทรัพย์สนิ ของผู้อยูใ่ นปกครองให้ เสร็ จภายในสามเดือนนับแต่วนั ทีทราบ
คําสังตังของศาล แต่ผ้ ปู กครองจะร้ องต่อศาลก่อนสินกําหนดขอให้ ยืดเวลาก็ได้
บัญชีนนต้
ั องมีพยานรับรองความถูกต้ องอย่างน้ อยสองคน พยานสองคนนันต้ องเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะและเป็ น
ญาติของผู้อยูใ่ นปกครอง แต่ถ้าหาญาติไม่ได้ จะให้ ผ้ อู ืนเป็ นพยานก็ได้
มาตรา 1593 ให้ ผ้ ปู กครองยืนสําเนาบัญชีทรัพย์สนิ ทีตนรับรองว่าถูกต้ องต่อศาลฉบับหนึงภายในสิบวันนับแต่
วันทีได้ ทําบัญชีทรัพย์สนิ แล้ ว และศาลจะสังให้ ผ้ ปู กครองชีแจงเพิมเติมหรื อให้ นําเอกสารมาประกอบเพือแสดงให้ เห็นว่า
บัญชีนนถู
ั กต้ องแล้ วก็ได้
(7)
ถ้ าศาลมิได้ มคี ําสังเป็ นอย่างอืนภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ยืนบัญชีหรื อวันชีแจงเพิมเติม หรื อวันนําเอกสารยืน
ประกอบแล้ วแต่กรณี ให้ ถือว่าศาลยอมรับบัญชีนนแล้
ั ว
มาตรา 1594 ถ้ าผู้ปกครองไม่ปฏิบตั ิเกียวแก่การทําบัญชีทรัพย์สนิ หรื อการยืนบัญชีทรัพย์สนิ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 1592 หรื อมาตรา 1593 หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังศาลซึงสังตามมาตรา 1593 หรื อศาลไม่พอใจ
ในบัญชีทรัพย์สนิ เพราะทําขึนด้ วยความเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อไม่สจุ ริ ตหรื อเห็นได้ ชดั ว่าผู้ปกครองหย่อนความสามารถ
ศาลจะสังถอนผู้ปกครองนันเสียก็ได้

(1) (2) (4) – (

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(3)

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(7)

วรรคสอง แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

มาตรา 1595 ก่อนทีศาลยอมรับบัญชีนนั ห้ ามมิให้ ผ้ ปู กครองทํากิจการใด เว้ นแต่เป็ นการเร่งร้ อนและจําเป็ น แต่
จะยกข้ อห้ ามดังกล่าวขึนเป็ นข้ อต่อสู้บคุ คลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริ ตและเสียค่าตอบแทนไม่ได้
มาตรา 1596 ถ้ ามีหนีเป็ นคุณแก่ผ้ ปู กครองแต่เป็ นโทษต่อผู้อยูใ่ นปกครองหรื อเป็ นคุณแก่ผ้ อู ยูใ่ นปกครองแต่เป็ น
โทษต่อผู้ปกครอง ให้ ผ้ ปู กครองแจ้ งข้ อความเหล่านันต่อศาลก่อนลงมือทําบัญชีทรัพย์สนิ
ถ้ าผู้ปกครองรู้วา่ มีหนีเป็ นคุณแก่ตนแต่เป็ นโทษต่อผู้อยูใ่ นปกครองและมิได้ แจ้ งข้ อความนันต่อศาล
หนีของ
ผู้ปกครองนันย่อมสูญไป
ถ้ าผู้ปกครองรู้วา่ มีหนีเป็ นโทษต่อตน แต่เป็ นคุณแก่ผ้ อู ยูใ่ นปกครองและมิได้ แจ้ งข้ อความนันต่อศาล ศาลจะสัง
ถอนผู้ปกครองก็ได้
มาตรา 1597 เมือศาลเห็นสมควรโดยลําพัง หรื อเมือผู้มีสว่ นได้ เสียหรื ออัยการร้ องขอ ศาลอาจสังให้ ผ้ ปู กครอง
(1) หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สนิ ของผู้อยูใ่ นปกครองตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สนิ นัน
(2) แถลงถึงความเป็ นอยูแ่ ห่งทรัพย์สนิ ของผู้อยูใ่ นปกครอง
มาตรา 1598 ในระหว่างปกครอง ถ้ าผู้อยูใ่ นปกครองได้ ทรัพย์สนิ อันมีคา่ มาโดยทางมรดกหรื อการให้ โดยเสน่หา
ให้ นํามาตรา 1592 ถึงมาตรา 1597 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1598/1 ให้ ผ้ ปู กครองทําบัญชีทรัพย์สนิ ส่งต่อศาลปี ละครังนับแต่วนั เป็ นผู้ปกครอง แต่เมือศาลได้ รับบัญชี
ปี แรกแล้ วจะสังให้ สง่ บัญชีเช่นว่านันในระยะเวลาเกินหนึงปี ก็ได้
มาตรา 1598/2 ผู้ปกครองมีสทิ ธิและหน้ าทีเช่นเดียวกับผู้ใช้ อาํ นาจปกครองตามมาตรา 1564 วรรคหนึง และ
มาตรา 1567
มาตรา 1598/3 ผู้ปกครองเป็ นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้อยูใ่ นปกครอง
ให้ นํามาตรา 1570 มาตรา 1571 มาตรา 1572 มาตรา 1574 มาตรา 1575 มาตรา 1576 และมาตรา 1577
มาใช้ บงั คับแก่ผ้ ปู กครองและผู้อยูใ่ นปกครองโดยอนุโลม
มาตรา 1598/4 เงินได้ ของผู้อยูใ่ นปกครองนัน ผู้ปกครองย่อมใช้ ได้ ตามสมควรเพือการอุปการะเลียงดูและ
การศึกษาของผู้อยูใ่ นปกครอง ถ้ ามีเหลือให้ ใช้ เพือแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะในเรื องต่อไปนี
(1) ซือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อพันธบัตรทีรัฐบาลไทยคําประกัน
(2) รับขายฝากหรื อรับจํานองอสังหาริ มทรัพย์ในลําดับแรก แต่จํานวนเงินทีรับขายฝากหรือรับจํานองต้ องไม่เกิน
กึงราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์นนั
(3) ฝากประจําในธนาคารทีได้ ตงขึ
ั นโดยกฎหมายหรื อทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
(4) ลงทุนอย่างอืนซึงศาลอนุญาตเป็ นพิเศษ
มาตรา 1598/5 ถ้ าผู้อยูใ่ นปกครองรู้จกั ผิดชอบและมีอายุไม่ตํากว่าสิบห้ าปี บริ บรู ณ์เมือผู้ปกครองจะทํากิจการใด
ทีสําคัญ ให้ ปรึกษาหารื อผู้อยูใ่ นปกครองก่อนเท่าทีจะทําได้
การทีผู้อยูใ่ นปกครองได้ ยินยอมด้ วยนันหาคุ้มผู้ปกครองให้ พ้นจากความรับผิดไม่
มาตรา 1598/6(1) ความปกครองสินสุดลงเมือผู้อยูใ่ นปกครองตายหรื อบรรลุนิติภาวะ
มาตรา 1598/7(2) ความเป็ นผู้ปกครองสินสุดลงเมือผู้ปกครอง
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยได้ รับอนุญาตจากศาล
(1) (2)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

(3) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(5) ถูกถอนโดยคําสังศาล
มาตรา 1598/8(1) ให้ ศาลสังถอนผู้ปกครองในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ผู้ปกครองละเลยไม่กระทําการตามหน้ าที
(2) ผู้ปกครองประมาทเลินล่ออย่างร้ ายแรงในหน้ าที
(3) ผู้ปกครองใช้ อาํ นาจหน้ าทีโดยมิชอบ
(4) ผู้ปกครองประพฤติมิชอบซึงไม่สมควรแก่หน้ าที
(5) ผู้ปกครองหย่อนความสามารถในหน้ าทีจนน่าจะเป็ นอันตรายแก่ประโยชน์ของผู้อยูใ่ นปกครอง
(6) มีกรณีดงั บัญญัติไว้ ในมาตรา 1587 (3)(4)หรื อ(5)
มาตรา 1598/9 การร้ องขอให้ ถอนผู้ปกครองตามมาตรา 1598/8 นัน ผู้อยูใ่ นปกครองซึงมีอายุไม่ตากว่
ํ าสิบห้ าปี
บริ บรู ณ์หรื อญาติของผู้อยูใ่ นปกครองหรื ออัยการจะเป็ นผู้ร้องขอก็ได้
มาตรา 1598/10 ในระหว่างพิจารณาคําร้ องขอให้ ถอนผู้ปกครองศาลจะตังผู้จดั การชัวคราวให้ จดั การทรัพย์สนิ
ของผู้อยูใ่ นปกครองแทนผู้ปกครองก็ได้
มาตรา 1598/11 ถ้ าความปกครองหรื อความเป็ นผู้ปกครองสินสุดลงให้ ผ้ ปู กครองหรื อทายาทรี บส่งมอบทรัพย์สนิ
ทีจัดการแก่ผ้ อู ยูใ่ นปกครอง หรื อทายาทหรื อผู้ปกครองคนใหม่ และให้ ทําบัญชีในการจัดการทรัพย์สนิ ส่งมอบภายใน
เวลา หกเดือน และถ้ ามีเอกสารเกียวกับเรื องจัดการทรัพย์สนิ นันก็ให้ สง่ มอบพร้ อมกับบัญชีแต่เมือผู้ปกครองหรื อทายาท
ร้ องขอศาลจะสังให้ ยืดเวลาก็ได้
ให้ นํามาตรา 1580 และมาตรา 1581 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1598/12 นับแต่วนั ส่งมอบบัญชี ให้ เริ มคิดดอกเบียในจํานวนเงินซึงผู้ปกครองหรือผู้อยูใ่ นปกครองจะต้ อง
คืนให้ แก่กนั
ถ้ าผู้ปกครองใช้ เงินของผู้อยูใ่ นปกครองนอกจากเพือประโยชน์ของผู้อยูใ่ นปกครองแล้ ว ให้ เสียดอกเบียร้ อยละสิบ
ห้ าต่อปี ในจํานวนเงินนันตังแต่วนั ใช้ เป็ นต้ นไป
มาตรา 1598/13 ผู้อยูใ่ นปกครองมีบรุ ิมสิทธิเหนือทรัพย์สนิ ทังหมดของผู้ปกครองเพือชําระหนีซึงค้ างอยูแ่ ก่ตน
บุริมสิทธินีให้ อยูใ่ นลําดับทีหกถัดจากบุริมสิทธิสามัญอย่างอืนตามมาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายนี
มาตรา 1598/14 ผู้ปกครองไม่มีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จ เว้ นแต่ในกรณีตอ่ ไปนี
(1) มีข้อกําหนดไว้ ในพินยั กรรมให้ ผ้ ปู กครองได้ รับบําเหน็จ ในกรณีเช่นว่านี ให้ ผ้ ปู กครองได้ รับบําเหน็จเท่าที
กําหนดในพินยั กรรม
(2) ในกรณีทีพินยั กรรมไม่ได้ กําหนดบําเหน็จไว้ แต่ไม่มีข้อกําหนดห้ ามผู้ปกครองรับบําเหน็จ ผู้ปกครองจะร้ องขอ
ต่อศาลให้ กําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได้ ศาลจะกําหนดให้ หรื อไม่เพียงใดก็ได้
(3) ในกรณีทีไม่มคี ําสังตังผู้ปกครองไว้ ในพินยั กรรม และไม่มีข้อกําหนดห้ ามผู้ปกครองรับบําเหน็จ ศาลจะกําหนด
บําเหน็จให้ แก่ผ้ ปู กครองในคําสังตังผู้ปกครองก็ได้ หรื อถ้ าศาลมิได้ กําหนด ผู้ปกครองจะร้ องขอต่อศาลให้ กําหนดบําเหน็จ
ในภายหลังก็ได้ ศาลจะกําหนดให้ หรื อไม่เพียงใดก็ได้
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ในการพิจารณากําหนดบําเหน็จ ให้ ศาลพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์รายได้ และฐานะความเป็ นอยูข่ องผู้ปกครองและผู้
อยูใ่ นปกครอง
ถ้ าผู้ปกครองหรื อผู้อยูใ่ นปกครองแสดงได้ วา่ พฤติการณ์รายได้ หรื อฐานะความเป็ นอยูข่ องผู้ปกครองหรื อผู้อยูใ่ น
ปกครองได้ เปลียนแปลงไปภายหลังทีได้ เข้ ารับหน้ าทีผู้ปกครอง ศาลจะสังให้ บาํ เหน็จ งด ลด เพิม หรื อกลับให้ บําเหน็จแก่
ผู้ปกครองอีกก็ได้ แล้ วแต่กรณี ทังนี ให้ ใช้ บงั คับแก่กรณีทมีี ข้อกําหนดห้ ามไว้ ในพินยั กรรมมิให้ ผ้ ปู กครองได้ รับบําเหน็จด้ วย
มาตรา 1598/15(1) ในกรณีทีศาลสังให้ สามีหรื อภริ ยาเป็ นคนไร้ ความสามารถและภริ ยาหรื อสามีเป็ นผู้อนุบาล ให้
นําบทบัญญัติวา่ ด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ใช้ อํานาจปกครองมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม เว้ นแต่สทิ ธิตามมาตรา 1567 (2)
และ(3)
มาตรา 1598/16(2) คูส่ มรสซึงเป็ นผู้อนุบาลของคูส่ มรสทีถูกศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถมีอาํ นาจจัดการสิน
ส่วนตัวของคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงและมีอํานาจจัดการสินสมรสแต่ผ้ เู ดียว แต่การจัดการสินส่วนตัวและสินสมรสตามกรณี
ทีระบุไว้ ในมาตรา 1476 วรรคหนึง คูส่ มรสนันจะจัดการไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากศาล
มาตรา 1598/17 ในกรณีทีศาลสังให้ สามีหรื อภริ ยาเป็ นคนไร้ ความสามารถและศาลเห็นไม่สมควรให้ คสู่ มรส
เป็ นผู้อนุบาล และตังบิดาหรื อมารดาหรื อบุคคลภายนอกเป็ นผู้อนุบาลในกรณีเช่นว่านี ให้ ผ้ อู นุบาลเป็ นผู้จดั การสินสมรส
ร่วมกันกับคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึง เว้ นแต่ถ้ามีเหตุสาํ คัญอันจะเกิดความเสียหายแก่คนไร้ ความสามารถ ศาลจะสังเป็ นอย่างอืน
ก็ได้
อย่างไรก็ตาม เมือมีกรณีดงั กล่าวตามวรรคหนึง คูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิร้องขอต่อศาลให้ สงแยกสิ
ั
นสมรสได้
มาตรา 1598/18(3) ในกรณีทีบิดามารดาเป็ นผู้อนุบาลบุตร ถ้ าบุตรนันยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ นําบทบัญญัตวิ า่ ด้ วย
สิทธิและหน้ าทีของผู้ใช้ อํานาจปกครองมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม แต่ถ้าบุตรนันบรรลุนิติภาวะแล้ ว ให้ นําบทบัญญัติวา่ ด้ วย
สิทธิและหน้ าทีของผู้ปกครองมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม เว้ นแต่สทิ ธิตามมาตรา 1567(2) และ(3)
ในกรณีทีบุคคลอืนซึงมิใช่บิดามารดาหรื อมิใช่คสู่ มรสเป็ นผู้อนุบาลให้ นําบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยสิทธิและหน้ าทีของ
ผู้ปกครองมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม แต่ถ้าผู้อยูใ่ นความอนุบาลบรรลุนิติภาวะแล้ วจะใช้ สทิ ธิตามมาตรา 1567(2) และ (3)
ไม่ได้
หมวด 4
บุตรบุญธรรม
-------มาตรา 1598/19(4) บุคคลทีมีอายุไม่ตากว่
ํ ายีสิบห้ าปี จะรับบุคคลอืนเป็ นบุตรบุญธรรมก็ได้ แต่ผ้ นู นต้
ั องมีอายุแก่
กว่าผู้ทีจะเป็ นบุตรบุญธรรมอย่างน้ อยสิบห้ าปี
มาตรา 1598/20 การรับบุตรบุญธรรม ถ้ าผู้ทีจะเป็ นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ตํากว่าสิบห้ าปี ผู้นนต้
ั องให้ ความ
ยินยอมด้ วย
มาตรา 1598/21(5) การรับผู้เยาว์เป็ นบุตรบุญธรรมจะกระทําได้ ตอ่ เมือได้ รับความยินยอมของบิดาและมารดาของ
ผู้จะเป็ นบุตรบุญธรรม ในกรณีทบิี ดาหรื อมารดาคนใดคนหนึงตายหรื อถูกถอนอํานาจปกครองต้ องได้ รับความยินยอมของ
มารดาหรื อบิดาซึงยังมีอาํ นาจปกครอง
(1) – (5)
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ถ้ าไม่มีผ้ มู ีอาํ นาจให้ ความยินยอมดังกล่าวในวรรคหนึง หรื อมีแต่บิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึงหรื อทังสองคนไม่
สามารถแสดงเจตนาให้ ความยินยอมได้ หรื อไม่ให้ ความยินยอมและการไม่ให้ ความยินยอมนันปราศจากเหตุผลอันสมควร
และเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ สุขภาพ ความเจริ ญหรื อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรื อบิดาหรื อผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรม
หรื ออัยการจะร้ องขอต่อศาลให้ มคี ําสังอนุญาตแทนการให้ ความยินยอมตามวรรคหนึงก็ได้
มาตรา 1598/22(1) ในการรับผู้เยาว์เป็ นบุตรบุญธรรม ถ้ าผู้เยาว์เป็ นผู้ถกู ทอดทิงและอยูใ่ นความดูแลของสถาน
สงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้ วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ให้ สถานสงเคราะห์เด็กเป็ นผู้ให้ ความยินยอมแทนบิดา
และมารดา ถ้ าสถานสงเคราะห์เด็กไม่ให้ ความยินยอม ให้ นําความในมาตรา 1598/21 วรรคสอง มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1598/23(2) ในกรณีทีผู้เยาว์มิได้ ถกู ทอดทิง แต่อยูใ่ นความอุปการะเลียงดูของสถานสงเคราะห์เด็กตาม
กฎหมายว่าด้ วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กบิดาและมารดา หรื อบิดาหรื อมารดาในกรณีทีมารดาหรื อบิดาคนใด
คนหนึงตายหรื อถูกถอนอํานาจปกครอง จะทําหนังสือมอบอํานาจให้ สถานสงเคราะห์เด็กดังกล่าวเป็ นผู้มีอํานาจให้
ความยินยอมในการรับผู้เยาว์เป็ นบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได้ ในกรณีเช่นนันให้ นาํ ความในมาตรา 1598/22 มาใชับงั คับโดย
อนุโลม
หนังสือมอบอํานาจตามวรรคหนึงจะถอนเสียมิได้ ตราบเท่าทีผู้เยาว์ยงั อยูใ่ นความอุปการะเลียงดูของสถาน
สงเคราะห์เด็กนัน
มาตรา 1598/24(3) ผู้มีอํานาจให้ ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห์เด็กในการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา
1598/22 หรื อมาตรา 1598/23 จะรับผู้เยาว์ซงอยู
ึ ใ่ นความดูแลหรื ออยูใ่ นความอุปการะเลียงดูของสถานสงเคราะห์เด็กนัน
เป็ นบุตรบุญธรรมของตนเองได้ ตอ่ เมือศาลได้ มีคาํ สังอนุญาตตามคําขอของผู้นนแทนการให้
ั
ความยินยอมของสถาน
สงเคราะห์เด็ก
มาตรา 1598/25(4) ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรื อผู้จะเป็ นบุตรบุญธรรมถ้ ามีคสู่ มรสอยูต่ ้ องได้ รับความยินยอมจาก
คูส่ มรสก่อน ในกรณีทีคูส่ มรสไม่อาจให้ ความยินยอมได้ หรื อไปเสียจากภูมิลาํ เนาหรื อถินทีอยูแ่ ละหาตัวไม่พบเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึงปี ต้ องร้ องขอต่อศาลให้ มคี ําสังอนุญาตแทนการให้ ความยินยอมของคูส่ มรสนัน
มาตรา 1598/26 ผู้เยาว์ทีเป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจ่ ะเป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืนอีกในขณะเดียวกัน
ไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นบุตรบุญธรรมของคูส่ มรสของผู้รับบุตรบุญธรรม
(5)
ถ้ าคูส่ มรสฝ่ ายหนึงจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซงเป็
ึ นบุตรบุญธรรมของคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงเป็ นบุตรบุญธรรมของ
ตนด้ วยจะต้ องได้ รับความยินยอมของคูส่ มรสซึงเป็ นผู้รับบุตรบุญธรรมอยูแ่ ล้ วและมิให้ นํามาตรา 1598/21 มาใช้ บงั คับ
มาตรา 1598/27(6) การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ตอ่ เมือได้ จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้จะเป็ นบุตรบุญ
ธรรมนันเป็ นผู้เยาว์ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมก่อน
มาตรา 1598/28 บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้ วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมนัน แต่
ไม่สญ
ู สิทธิและหน้ าทีในครอบครัวทีได้ กําเนิดมาในกรณีเช่นนี ให้ บิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแต่วนั เวลา
ทีเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมแล้ ว
ให้ นําบทบัญญัตใิ นลักษณะ 2 หมวด 2 แห่งบรรพนีมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1598/29 การรับบุตรบุญธรรมไม่ก่อให้ เกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม
เพราะเหตุการรับบุตรบุญธรรมนัน
(1) – (4) (6)
(5)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
วรรคสองแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

มาตรา 1598/30 ถ้ าบุตรบุญธรรมซึงไม่มคี สู่ มรสหรื อผู้สบื สันดานตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม
มีสทิ ธิเรี ยกร้ องเอาทรัพย์สนิ ทีตนได้ ให้ แก่บตุ รบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเท่าทีทรัพย์สนิ นันยังคง
เหลืออยูภ่ ายหลังทีชําระหนีของกองมรดกเสร็ จสินแล้ ว
ห้ ามมิให้ ฟ้องคดีเรี ยกร้ องสิทธิตามวรรคหนึง เมือพ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่เวลาทีผู้รับบุตรบุญธรรมได้ ร้ ูหรื อควรได้ ร้ ู
ถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรื อเมือพ้ นกําหนดสิบปี นับแต่วนั ทีบุตรบุญธรรมตาย
มาตรา 1598/31 การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้ าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ วจะเลิกโดยความตกลงกันใน
ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเมือใดก็ได้
ถ้ าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําได้ ตอ่ เมือได้ รับความยินยอมของบิดาและ
มารดา และให้ นํามาตรา 1598/20 และมาตรา 1598/21 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
(1)
ในกรณีทีได้ รับผู้เยาว์เป็ นบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/21 วรรคสอง มาตรา 1598/22 มาตรา 1598/23
มาตรา 1598/24 หรื อมาตรา 1598/26 วรรคสอง ถ้ าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมให้ กระทํา
ได้ ตอ่ เมือมีคําสังศาลโดยคําร้ องขอของผู้มีสว่ นได้ เสียหรื ออัยการ
การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ตอ่ เมือได้ จดทะเบียนตามกฎหมาย
มาตรา 1598/32 การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็ นอันยกเลิกเมือมีการสมรสฝ่ าฝื นมาตรา 1451
มาตรา 1598/33 คดีฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมนันเมือ
(2)
(1) ฝ่ ายหนึงทําการชัวร้ ายไม่วา่ จะเป็ นความผิดอาญาหรื อไม่เป็ นเหตุให้ อีกฝ่ ายหนึงอับอายขายหน้ าอย่าง
ร้ ายแรง หรื อถูกเกลียดชัง หรื อได้ รับความเสียหายหรื อเดือดร้ อนเกินควร อีกฝ่ ายหนึงฟ้ องเลิกได้
(3)
(2) ฝ่ ายหนึงหมินประมาทหรื อเหยียดหยามอีกฝ่ ายหนึงหรื อบุพการี ของอีกฝ่ ายหนึงอันเป็ นการร้ ายแรง อีกฝ่ าย
หนึงฟ้ องเลิกได้ ถ้ าบุตรบุญธรรมกระทําการดังกล่าวต่อคูส่ มรสของผู้รับบุตรบุญธรรม ให้ ผ้ รู ับบุตรบุญธรรมฟ้ องเลิกได้
(4)
3) ฝ่ ายหนึงกระทําการประทุษร้ ายอีกฝ่ ายหนึงหรื อบุพการี หรื อคูส่ มรสของอีกฝ่ ายหนึงเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่
กายหรื อจิตใจอย่างร้ ายแรงและการกระทํานันเป็ นความผิดทีมีโทษอาญา อีกฝ่ ายหนึงฟ้ องเลิกได้
(4) ฝ่ ายหนึงไม่อปุ การะเลียงดูอกี ฝ่ ายหนึง อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องเลิกได้
(5) ฝ่ ายหนึงจงใจละทิงอีกฝ่ ายหนึงไปเกินหนึงปี อีกฝ่ ายหนึงนันฟ้ องเลิกได้
(6) ฝ่ ายหนึงต้ องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกเกินสามปี เว้ นแต่ความผิดทีกระทําโดยประมาท อีกฝ่ ายหนึง
ฟ้ องเลิกได้
(7) ผู้รับบุตรบุญธรรมทําผิดหน้ าทีบิดามารดา และการกระทํานันเป็ นการละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 1564 มาตรา 1571 มาตรา 1573 มาตรา 1574 หรื อมาตรา 1575 เป็ นเหตุให้ เกิดหรื ออาจเกิดความเสียหายอย่าง
ร้ ายแรงต่อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟ้ องเลิกได้
(5)
(8) ผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ใดถูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนหรื อทังหมดและเหตุทีถูกถอนอํานาจปกครองนันมี
พฤติการณ์แสดงให้ เห็นว่า ผู้นนไม่
ั สมควรเป็ นผู้รับบุตรบุญธรรมต่อไป บุตรบุญธรรมฟ้ องเลิกได้
(6)
(9) (ยกเลิก)
(1)

วรรคสาม แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ.2533
(1) (2) (3) และ (8) แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
(6)
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533
(2) – (5)

มาตรา 1598/34 ห้ ามมิให้ ฟ้องขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเมือพ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีผู้ขอเลิกการรับบุตร
บุญธรรมรู้หรื อควรได้ ร้ ูข้อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุให้ เลิกการนันหรื อเมือพ้ นกําหนดสิบปี นับแต่เหตุนนเกิ
ั ดขึน
มาตรา 1598/35(1) การฟ้ องเลิกการรับบุตรบุญธรรม ถ้ าบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ครบสิบห้ าปี บริ บรู ณ์ให้ บิดามารดา
โดยกําเนิดเป็ นผู้มีอาํ นาจฟ้ องแทน แต่ถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุสบิ ห้ าปี บริ บรู ณ์แล้ วบุตรบุญธรรมฟ้ องได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ใด
ในกรณีตามวรรคหนึง อัยการจะฟ้ องคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได้
มาตรา 1598/36 การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาลย่อมมีผลแต่เวลาทีคําพิพากษาถึงทีสุด แต่จะ
อ้ างเป็ นเหตุเสือมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริ ตไม่ได้ เว้ นแต่ได้ จดทะเบียนแล้ ว
มาตรา 1598/37(2) เมือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้ าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ บิดามารดาโดยกําเนิด
กลับมีอํานาจปกครองนับแต่เวลาทีจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/31 หรื อนับแต่เวลาทีศาลมี
คําพิพากษาถึงทีสุดให้ เลิกการรับบุตรบุญธรรม แต่ถ้าได้ มีการตังผู้ปกครองของผู้เป็ นบุตรบุญธรรมไว้ ก่อน การเลิกรับบุตร
บุญธรรม ให้ ผ้ ปู กครองยังคงมีอาํ นาจหน้ าทีเช่นเดิมต่อไป เว้ นแต่บิดามารดาโดยกําเนิดจะร้ องขอ และศาลมีคาํ สังให้ ผ้ รู ัอ
งขอเป็ นผู้มีอาํ นาจปกครอง
การเปลียนผู้ใช้ อํานาจปกครอง หรื อผู้ปกครองตามวรรคหนึงไม่เป็ นเหตุให้ เสือมสิทธิทีบุคคลภายนอกได้ มาโดย
สุจริ ตก่อนจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม
ลักษณะ 3
ค่ าอุปการะเลีย งดู
-------มาตรา 1598/38 ค่าอุปการะเลียงดูระหว่างสามีภริ ยาหรื อระหว่างบิดามารดากับบุตรนันย่อมเรี ยกจากกันได้
ในเมือฝ่ ายทีควรได้ รับอุปการะเลียงดูไม่ได้ รับการอุปการะเลียงดูหรื อได้ รับการอุปการะเลียงดูไม่เพียงพอแก่อตั ภาพ
ค่าอุปการะเลียงดูนีศาลอาจให้ เพียงใดหรื อไม่ให้ ก็ได้ โดยคํานึงถึงความสามารถของผู้มีหน้ าทีต้ องให้ ฐานะของผู้รับ
และพฤติการณ์แห่งกรณี
มาตรา 1598/39 เมือผู้มีสว่ นได้ เสียแสดงว่าพฤติการณ์รายได้ หรื อฐานะของคูก่ รณีได้ เปลียนแปลงไป ศาลจะสัง
แก้ ไขในเรื องค่าอุปการะเลียงดูโดยให้ เพิกถอน ลด เพิม หรื อกลับให้ คา่ อุปการะเลียงดูอีกก็ได้
ในกรณีทีศาลไม่พิพากษาให้ คา่ อุปการะเลียงดู เพราะเหตุแต่เพียงอีกฝ่ ายหนึงไม่อยูใ่ นฐานะทีจะให้ คา่ อุปการะ
เลียงดูได้ ในขณะนัน หากพฤติการณ์ รายได้ หรื อฐานะของอีกฝ่ ายหนึงนันได้ เปลียนแปลงไป และพฤติการณ์รายได้ หรื อ
ฐานะของผู้เรี ยกร้ องอยูใ่ นสภาพทีควรได้ รับค่าอุปการะเลียงดู ผู้เรี ยกร้ องอาจร้ องขอให้ ศาลเปลียนแปลงคําสังในคดีนนั
ใหม่ได้

(1) (2)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 10) พ.ศ. 2533

มาตรา 1598/40 ค่าอุปการะเลียงดูนนให้
ั ชําระเป็ นเงินโดยวิธีชําระเป็ นครังคราวตามกําหนด เว้ นแต่คกู่ รณีจะตก
ลงกันให้ ชําระเป็ นอย่างอืนหรื อโดยวิธีอืน ถ้ าไม่มกี ารตกลงกันและมีเหตุพเิ ศษ เมือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงร้ องขอและศาล
เห็นสมควร จะกําหนดให้ คา่ อุปการะเลียงดูเป็ นอย่างอืนหรื อโดยวิธีอืนโดยจะให้ ชําระเป็ นเงินด้ วยหรื อไม่ก็ได้
ในกรณีขอค่าอุปการะเลียงดูบตุ ร เมือมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเป็ นการสมควรเพือประโยชน์แก่บตุ ร จะกําหนดให้
บุตรได้ รับการอุปการะเลียงดูโดยประการใดๆ นอกจากทีคูก่ รณีตกลงกัน หรื อนอกจากทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงร้ องขอก็ได้ เช่น
ให้ ไปอยูใ่ นสถานการศึกษาหรื อวิชาชีพ โดยให้ ผ้ ทู ีมีหน้ าทีต้ องชําระค่าอุปการะเลียงดูออกค่าใช้ จ่ายในการนี
มาตรา 1598/41 สิทธิทีจะได้ คา่ อุปการะเลียงดูนนั จะสละหรื อโอนมิได้ และไม่อยูใ่ นข่ายแห่งการบังคับคดี
-------------------------------พระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477
(ถูกยกเลิกทังฉบับ)
[รก.2578/-/474/29 พฤษภาคม 2478]
--------------------------พระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477
พุทธศักราช 2486
บทเฉพาะกาล
มาตรา 3 ให้ ยกเลิกมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พุทธศักราช 2477 แต่ไม่ให้ กระทบกระเทือนถึงการสมรสของบุคคลซึงนับศาสนาอิสลาม ซึงได้ มีอยูก่ ่อนวันใช้
พระราชกําหนดนี และทังสัมพันธ์ในครอบครัวอันเกิดแต่การสมรสนัน ๆ
[รก.2586/32/1089/19 มิถนุ ายน 2486]

--------------------------พระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ท" ไี ด้ ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2519
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 28 วรรคสอง
บัญญัติวา่ ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน จําต้ องแก้ ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพือให้ สอดคล้ อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติขนึ
[รก.2519/32/1089/19 มิถนุ ายน 2486]
--------------------------พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ"มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ (ฉบับที" 10) พ.ศ. 2533
บทเฉพาะกาล
มาตรา 62 ในกรณีทีมีการให้ ของหมันกันไว้ ก่อนวันทีพระราชบัญญัตินใช้
ี บงั คับ ให้ ของหมันดังกล่าวตกเป็ นสิทธิ
แก่หญิงเมือได้ ทําการสมรสแล้ ว

มาตรา 63 นิติกรรมทีคูส่ มรสฝ่ ายหนึงได้ กระทําไปในการจัดการสินสมรส โดยปราศจากความยินยอมของคูส่ มรส
อีกฝ่ ายหนึงก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บงั คับ การให้ สตั ยาบันหรื อการขอให้ ศาลเพิกถอนนิตกิ รรมนัน ให้ เป็ นไปตาม
มาตรา 1480 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนการแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี
มาตรา 64 ถ้ ามีคดีฟ้องขอให้ ศาลแสดงว่าการสมรสเป็ นโมฆะเพราะเหตุสมรสฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา 1452
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค้างพิจารณาอยูใ่ นศาลใดในวันทีพระราชบัญญัตินใช้
ี บงั คับ ให้ ศาลนันพิจารณา
พิพากษาคดีตอ่ ไปได้ จนกว่าคดีจะถึงทีสุด
มาตรา 65 ในกรณีทีมีการสมรสฝ่ าฝื นมาตรา 1452 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรี ยกค่าเลียงชีพ
หรื อสิทธิในมรดกของคูส่ มรสทีตายซึงคูส่ มรสอีกฝ่ ายหนึงทีสมรสโดยสุจริ ตมีอยูแ่ ล้ วก่อนวันทีพระราชบัญญัตินใช้
ี บงั คับ
ให้ เป็ นไปตามมาตรา 1499 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนการแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี
มาตรา 66 ในการจดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายถ้ าเจ้ าหน้ าทีได้ สง่ แจ้ งความการขอจดทะเบียนไปยัง
เด็กหรื อมารดาเด็กแล้ วแต่ยงั ไม่จดทะเบียนก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บงั คับการจดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วย
กฎหมายให้ บงั คับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซงแก้
ึ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี
มาตรา 67 บิดาซึงได้ จดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บงั คับย่อมมีสทิ ธิ
ร้ องขอต่อศาลให้ ถอนความเป็ นผู้ปกครองได้ ตามมาตรา 1552 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซงแก้
ึ ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ไม่วา่ บิดาจะได้ เคยร้ องขอต่อศาลให้ มีคาํ สังถอนความเป็ นผู้ปกครองมาก่อนแล้ วหรื อไม่ก็ตาม
มาตรา 68 ในกรณีทีมีการตังผู้ปกครองโดยพินยั กรรม ถ้ าผู้ทีทําพินยั กรรมก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใชับงั
คับ การตังผู้ปกครองให้ เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนการแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี
มาตรา 69 บทบัญญัติมาตรา 1598/22 และมาตรา 1598/23 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซงแก้
ึ ไข
เพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินีไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการให้ ความยินยอมในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
ทีได้ กระทําไปแล้ วก่อนวันทีพระราชบัญญัตินใช้
ี บงั คับ
มาตรา 70 บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซงแก้
ึ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตินไม่
ี
กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการหมันการสมรส สัญญาก่อนสมรส การเป็ นบิดามารดากับบุตร การเป็ น
ผู้ปกครอง และการรับบุตรบุญธรรมทีได้ มีอยูแ่ ล้ วในวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บงั คับ เว้ นแต่ในกรณีทพระราชบั
ี
ญญัตินี
บัญญัติไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 71 บรรดาอายุความหรื อระยะเวลาทีบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ ก่อน
วันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บงั คับ หากยังไม่สนสุ
ิ ดลงในวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บงั คับ และอายุความหรื อระยะเวลาที
กําหนดขึนใหม่นนแตกต่
ั
างกับอายุความหรื อระยะเวลาทีกําหนดไว้ เดิม ก็ให้ นาํ อายุความหรื อระยะเวลาทียาวกว่ามาบังคับ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์วา่ ด้ วยความสมบูรณ์ของการหมันและผลของการหมัน การคุ้มครองคูส่ มรสทีวิกลจริ ต การจัดการสินสมรส การ
แยกสินสมรสและรวมสินสมรส การสมรสทีเป็ นโมฆะ เหตุหย่า ผู้ใช้ อํานาจปกครองบุตรในกรณีมกี ารหย่า บทสันนิษฐาน
ความเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมาย การฟ้ องคดีไม่รับเด็กเป็ นบุตร การฟ้ องปฏิเสธความเป็ นบุตร การจดทะเบียนเด็กเป็ นบุตร
การฟ้ องให้ รับเด็กเป็ นบุตร อํานาจปกครอง การเป็ นผู้อนุบาลและผู้พิทกั ษ์ การจัดการทรัพย์สนิ ของผู้เยาว์ สิทธิหน้ าทีของ
บิดามารดาและบุตรผู้ปกครอง และบุตรบุญธรรมนัน ยังไม่สอดคล้ องและไม่เอืออํานวยต่อสภาพความเป็ นอยูใ่ นสังคม
ปั จจุบนั สมควรปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมยิงขึน จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติขนึ
[รก.2533/187/1พ/26 กันยายน 2533]

พระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติ บรรพ 6 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
พุทธศักราช 2477
-------ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดล
คณะผู้สาํ เร็ จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ลงวันที 7 มีนาคม พุทธศักราช 2477)
อนุวตั น์จาตุรนต์
อาทิตย์ทิพอาภา
เจ้ าพระยายมราช
ตราไว้ ณ วันที 5 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2478
เป็ นปี ที 2 ในรัชกาลปั จจุบนั
โดยทีสภาผู้แทนราษฎรลงมติวา่ การประมวลกฎหมายแห่งบ้ านเมืองได้ ดําเนินมาถึงคราวทีควรใช้ บรรพ 6 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงมีพระบรมราชโองการให้ ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีให้ เรียกว่า "พระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พุทธศักราช 2477"
มาตรา 2(1) ให้ ใช้ พระราชบัญญัตินี ตังแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา 3 ให้ เพิมบทบัญญัติ บรรพ 6 ตังแต่มาตรา 1599 ถึงมาตรา 1755 ตามทีได้ ตราไว้ ตอ่ ท้ ายพระราชบัญญัติ
นีเข้ าเป็ นส่วนหนึงแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ ใช้ บทบัญญัติแห่งบรรพนีตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 เป็ นต้ นไป
มาตรา 4(2) [ยกเลิก]
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

(1)

รก.2478/-/529/7 มิถนุ ายน 2478

(2)

ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 6แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2486

บรรพ 6
มรดก
-------ลักษณะ 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
-------หมวด 1
การตกทอดแห่ งทรัพย์ มรดก
-------มาตรา 1599 เมือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนันตกทอดแก่ทายาท
ทายาทอาจเสียไปซึงสิทธิในมรดกได้ แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนีหรื อกฎหมายอืน
มาตรา 1600 ภายใต้ บงั คับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนีกองมรดกของผู้ตายได้ แก่ทรัพย์สนิ ทุกชนิด
ของผู้ตาย ตลอดทังสิทธิหน้ าทีและความรับผิดต่างๆ เว้ นแต่ตามกฎหมายหรื อว่าโดยสภาพแล้ ว เป็ นการเฉพาะตัวของ
ผู้ตายโดยแท้
มาตรา 1601 ทายาทไม่จําต้ องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกทีตกทอดได้ แก่ตน
มาตรา 1602(1) เมือบุคคลใดต้ องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายนี มรดก
ของบุคคลนันตกทอดแก่ทายาท
ถ้ าพิสจู น์ได้ วา่ บุคคลนันยังคงมีชีวิตอยู่ หรื อตายในเวลาอืนผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ ในคําสังทีสังให้ เป็ นคน
สาบสูญ ให้ ใช้ บทบัญญัติมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายนีบังคับแก่ทายาทของบุคคลนัน
มาตรา 1603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรื อโดยพินยั กรรม
ทายาททีมีสทิ ธิตามกฎหมาย เรี ยกว่า "ทายาทโดยธรรม"
ทายาททีมีสทิ ธิตามพินยั กรรม เรี ยกว่า "ผู้รับพินยั กรรม"
หมวด 2
การเป็ นทายาท
-------มาตรา 1604 บุคคลธรรมดาจะเป็ นทายาทได้ ก็ตอ่ เมือมีสภาพบุคคลหรื อสามารถมีสทิ ธิได้ ตามมาตรา 15 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี ในเวลาทีเจ้ ามรดกถึงแก่ความตาย
เพือประโยชน์แห่งมาตรานี ให้ ถือว่าเด็กทีเกิดมารอดอยูภ่ ายในสามร้ อยสิบวันนับแต่เวลาทีเจ้ ามรดกถึงแก่ความ
ตายนัน เป็ นทารกในครรภ์มารดาอยูใ่ นเวลาทีเจ้ ามรดกถึงแก่ความตาย

(1)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทญัญญัตบิ รรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535

มาตรา 1605 ทายาทคนใดยักย้ าย หรื อปิ ดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนทีตนจะได้ หรื อมากกว่านันโดยฉ้ อฉลหรื อรู้อยู่
ว่า ตนทําให้ เสือมประโยชน์ของทายาทคนอืน ทายาทคนนันต้ องถูกกําจัดมิให้ ได้ มรดกเลย แต่ถ้าได้ ยกั ย้ ายหรื อปิ ดบัง
ทรัพย์มรดกน้ อยกว่าส่วนทีตนจะได้ ทายาทคนนันต้ องถูกกําจัดมิให้ ได้ มรดกเฉพาะส่วนทีได้ ยกั ย้ ายหรื อปิ ดบังไวันนั
มาตรานีมิให้ ใช้ บงั คับแก่ผ้ รู ับพินยั กรรม ซึงผู้ตายได้ ทาํ พินยั กรรมยกทรัพย์สนิ ให้ เฉพาะสิงเฉพาะอย่าง ในอันทีจะ
ได้ รับทรัพย์สนิ นัน
มาตรา 1606 บุคคลดังต่อไปนีต้ องถูกกําจัดมิให้ รับมรดกฐานเป็ นผู้ไม่สมควร คือ
(1) ผู้ทีต้ องคําพิพากษาถึงทีสุดว่าได้ เจตนากระทํา หรื อพยายามกระทําให้ เจ้ ามรดกหรื อผู้มีสทิ ธิได้ รับมรดกก่อน
ตนถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
(2) ผู้ทีได้ ฟ้องเจ้ ามรดกหาว่าทําความผิดโทษประหารชีวติ และตนเองกลับต้ องคําพิพากษาถึงทีสุดว่า มีความผิด
ฐานฟ้ องเท็จหรื อทําพยานเท็จ
(3) ผู้ทีรู้แล้ วว่า เจ้ ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา แต่มิได้ นาํ ข้ อความนันขึนร้ องเรี ยนเพือเป็ นทางทีจะเอาตัวผู้กระทําผิด
มาลงโทษ แต่ข้อนีมิให้ ใช้ บงั คับถ้ าบุคคลนันมีอายุยงั ไม่ครบสิบหกปี บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นคนวิกลจริ ตไม่สามารถรู้ผิดชอบ
หรื อถ้ าผู้ทีฆ่านันเป็ นสามีภริ ยาหรื อผู้บพุ การี หรื อผู้สบื สันดานของตนโดยตรง
(4) ผู้ทีฉ้ อฉลหรื อข่มขูใ่ ห้ เจ้ ามรดกทํา หรื อเพิกถอน หรื อเปลียนแปลงพินยั กรรมแต่บางส่วนหรื อทังหมดซึงเกียวกับ
ทรัพย์มรดก หรื อไม่ให้ กระทําการดังกล่าวนัน
(5) ผู้ทีปลอม ทําลาย หรื อปิ ดบังพินยั กรรมแต่บางส่วนหรื อทังหมด
เจ้ ามรดกอาจถอนข้ อกําจัดฐานเป็ นผู้ไม่สมควรเสียก็ได้ โดยให้ อภัยไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มาตรา 1607 การถูกกําจัดมิให้ รับมรดกนันเป็ นการเฉพาะตัว ผู้สบื สันดานของทายาททีถูกกําจัดสืบมรดกต่อไป
เหมือนหนึงว่าทายาทนันตายแล้ ว แต่ในส่วนทรัพย์สนิ ซึงผู้สบื สันดานได้ รับมรดกมาเช่นนี ทายาททีว่านันไม่มีสทิ ธิทีจะ
จัดการ และใช้ ดงที
ั ระบุไว้ ในบรรพ 5 ลักษณะ 2 หมวด 3 แห่งประมวลกฎหมายนี ในกรณีเช่นนันให้ ใช้ มาตรา 1548 บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด 3
การตัดมิให้ รับมรดก
-------มาตรา 1608 เจ้ ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้ รับมรดกก็ได้ แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ ง
(1) โดยพินยั กรรม
(2) โดยทําเป็ นหนังสือมอบไว้ แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที
ตัวทายาทผู้ถกู ตัดมิให้ รับมรดกนันต้ องระบุไว้ ให้ ชดั เจน
แต่เมือบุคคลใดได้ ทําพินยั กรรมจําหน่ายทรัพย์มรดกเสียทังหมดแล้ วให้ ถือว่าบรรดาทายาทโดยธรรมผู้ทีมิได้ รับ
ประโยชน์จากพินยั กรรม เป็ นผู้ถกู ตัดมิให้ รับมรดก
มาตรา 1609 การแสดงเจตนาตัดมิให้ รับมรดกนันจะถอนเสียก็ได้
ถ้ าการตัดมิให้ รับมรดกนันได้ ทําโดยพินยั กรรม จะถอนเสียได้ ก็แต่โดยพินยั กรรมเท่านัน แต่ถ้าการตัดมิให้ รับมรดก
ได้ ทําเป็ นหนังสือมอบไว้ แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที การถอนจะทําตามแบบใดแบบหนึงดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 1608(1) หรื อ
(2)ก็ได้

หมวด 4
การสละมรดกและอื"นๆ
-------มาตรา 1610(1) ถ้ ามรดกตกทอดแก่ผ้ เู ยาว์ หรื อบุคคลวิกลจริ ต หรื อบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทําการงานของตนเอง
ได้ ตามความหมายแห่งมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายนี และบุคคลนันยังไม่มีผ้ แู ทนโดยชอบธรรม หรื อผู้อนุบาล หรื อ
ผู้พิทกั ษ์ เมือผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อพนักงานอัยการร้ องขอ ก็ให้ ศาลตังผู้ปกครองผู้อนุบาล หรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่กรณี
มาตรา 1611(2) ทายาทซึงเป็ นผู้เยาว์ บุคคลวิกลจริ ตหรื อบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทําการงานของตนเองได้ ตาม
ความหมายแห่งมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายนี จะทําการดังต่อไปนีไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมของบิดา
มารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่กรณี และได้ รับอนุมตั ิจากศาลแล้ วคือ
(1) สละมรดก
(2) รับมรดกอันมีคา่ ภาระติดพันหรื อเงือนไข
มาตรา 1612 การสละมรดกนัน ต้ องแสดงเจตนาชัดแจ้ งเป็ นหนังสือมอบไว้ แก่พนักงานเจ้ าหน้ าที หรื อทําเป็ น
สัญญาประนีประนอมยอมความ
มาตรา 1613 การสละมรดกนัน จะทําแต่เพียงบางส่วน หรื อทําโดยมีเงือนไข หรื อเงือนเวลาไม่ได้
การสละมรดกนัน จะถอนเสียมิได้
มาตรา 1614 ถ้ าทายาทสละมรดกด้ วยวิธีใดโดยทีรู้อยูว่ า่ การทีทําเช่นนันจะทําให้ เจ้ าหนีของตนเสียเปรี ยบ
เจ้ าหนีมีสทิ ธิทีจะร้ องขอให้ เพิกถอนการสละมรดกนันเสียได้ แต่ความข้ อนีมิให้ ใช้ บงั คับ ถ้ าปรากฎว่าในขณะทีสละมรดก
นันบุคคลซึงเป็ นผู้ได้ ลาภงอกแต่การนันมิได้ ร้ ูเท่าถึงข้ อความจริ งอันเป็ นทางให้ เจ้ าหนีต้ องเสียเปรี ยบนันด้ วย แต่หากกรณี
เป็ นการสละมรดกโดยเสน่หา เพียงแต่ทายาทผู้สละมรดกเป็ นผู้ร้ ูฝ่ายเดียวเท่านันก็พอแล้ ว ทีจะขอเพิกถอนได้
เมือได้ เพิกถอนการสละมรดกแล้ ว เจ้ าหนีจะร้ องขอให้ ศาลสัง เพือให้ ตนรับมรดกแทนทีทายาทและในสิทธิของ
ทายาทนันก็ได้
ในกรณีเช่นนี เมือได้ ชําระหนีของทายาทนันให้ แก่เจ้ าหนีแล้ ว ถ้ าส่วนของทายาทนันยังมีเหลืออยูอ่ ีก ก็ให้ ได้ แก่
ผู้สบื สันดานของทายาทนัน หรื อทายาทอืนของเจ้ ามรดกแล้ วแต่กรณี
มาตรา 1615 การทีทายาทสละมรดกนัน มีผลย้ อนหลังไปถึงเวลาทีเจ้ ามรดกตาย
เมือทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผู้สบื สันดานของทายาทคนนันสืบมรดกได้ ตามสิทธิของตน และชอบทีจะ
ได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับส่วนแบ่งทีผู้สละมรดกนันจะได้ รับ แต่ผ้ สู บื สันดานนันต้ องไม่ใช่ผ้ ทู ีบิดามารดา ผู้ปกครอง หรื อผู้
อนุบาลแล้ วแต่กรณี ได้ บอกสละมรดกโดยสมบูรณ์ในนามของผู้สบื สันดานนัน

(1)(2)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2535

มาตรา 1616 ถ้ าผู้สบื สันดานของผู้สละมรดกได้ มรดกมาดังกล่าวไว้ ในมาตรา 1615 แล้ ว ผู้ทีได้ สละมรดกนันไม่มี
สิทธิในส่วนทรัพย์สนิ อันผู้สบื สันดานของตนได้ รับมรดกมา ในอันทีจะจัดการและใช้ ดงั ทีระบุไว้ ในบรรพ 5 ลักษณะ 2
หมวด 3 แห่งประมวลกฎหมายนี และให้ ใช้ มาตรา 1548 บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 1617 ผู้รับพินยั กรรมคนใดสละมรดก ผู้นนรวมตลอดทั
ั
งผู้สบื สันดานไม่มีสทิ ธิจะรับมรดกทีได้ สละแล้ วนัน
มาตรา 1618 ถ้ าทายาทโดยธรรมผู้ทีได้ สละมรดกไม่มีผ้ สู บื สันดานทีจะรับมรดกได้ หรื อผู้รับพินยั กรรมได้ สละ
มรดก ให้ ปันส่วนแบ่งของผู้ทีได้ สละมรดกนันๆ แก่ทายาทอืนของเจ้ ามรดกต่อไป
มาตรา 1619 ผู้ใดจะสละหรื อจําหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึงสิทธิอนั หากจะมีในภายหน้ าในการสืบมรดกผู้ที
ยังมีชีวิตอยูน่ นไม่
ั ได้
ลักษณะ 2
สิทธิโดยธรมในการรับมรดก
-------หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
-------มาตรา 1620 ถ้ าผู้ใดตายโดยไม่ได้ ทาํ พินยั กรรมไว้ หรื อทําพินยั กรรมไว้ แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ ปันทรัพย์มรดก
ทังหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนันตามกฎหมาย
ถ้ าผู้ใดตายโดยได้ ทําพินยั กรรมไว้ แต่พินยั กรรมนันจําหน่ายทรัพย์หรื อมีผลบังคับได้ แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์
มรดก ให้ ปันส่วนทีมิได้ จําหน่ายโดยพินยั กรรมหรื อส่วนทีพินยั กรรมไม่มีผลบังคับให้ แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
มาตรา 1621 เว้ นแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรมจะได้ แสดงเจตนากําหนดไว้ ในพินยั กรรมเป็ นอย่างอืน แม้ ทายาทโดยธรรม
คนใดจะได้ รับทรัพย์สนิ อย่างหนึงอย่างใดตามพินยั กรรมทายาทคนนันก็ยงั มีสทิ ธิทจะเรี
ี ยกเอาส่วนโดยธรรมของตน
จากทรัพย์มรดกส่วนทียังไม่ได้ จําหน่ายโดยพินยั กรรมจนเต็มอีกก็ได้
มาตรา 1622 พระภิกษุนนั จะเรี ยกร้ องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทีเป็ นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ สกึ จาก
สมณเพศมาเรี ยกร้ องภายในกําหนดอายุความตามมาตรา1754
แต่พระภิกษุนนั อาจเป็ นผู้รับพินยั กรรมได้
มาตรา 1623 ทรัพย์สนิ ของพระภิกษุทีได้ มาในระหว่างเวลาทีอยูใ่ นสมณเพศนัน เมือพระภิกษุนนถึ
ั งแก่มรณภาพ
ให้ ตกเป็ นสมบัติของวัดทีเป็ นภูมลิ าํ เนาของพระภิกษุนนั เว้ นไว้ แต่พระภิกษุนนจะได้
ั
จําหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรื อโดย
พินยั กรรม
มาตรา 1624 ทรัพย์สนิ ใดเป็ นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็ นพระภิกษุทรัพย์สนิ นันหาตกเป็ นสมบัติของวัดไม่ และ
ให้ เป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนัน หรื อบุคคลนันจะจําหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้
มาตรา 1625 ถ้ าผู้ตายเป็ นผู้สมรสแล้ ว การคิดส่วนแบ่งและการปั นทรัพย์สนิ ระหว่างผู้ตายกับคูส่ มรสทียังมีชีวิต
อยูน่ นให้
ั เป็ นไปดังนี
(1) ในเรื องส่วนแบ่งในทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริ ยาให้ อยูใ่ นบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนีว่าด้ วย
การหย่าโดยยินยอมทังสองฝ่ าย อันมีบทบัญญัติเพิมเติมให้ บริ บรู ณ์ในมาตรา 1637 และ 1638 และโดยเฉพาะต้ องอยู่

ในบังคับแห่งมาตรา 1513 ถึง 1517 แห่งประมวลกฎหมายนี แต่การคิดส่วนแบ่งนันมีผลตังแต่วนั ทีการสมรสได้ สนไป
ิ
ด้ วยเหตุความตายนัน
(2) ในเรื องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตาย ให้ อยูใ่ นบังคับของบทบัญญัติแห่งบรรพนี นอกจากมาตรา 1637
และ 1638
มาตรา 1626 เมือได้ ปฏิบตั ิตามมาตรา 1625(1) แล้ ว ให้ คิดส่วนแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดย
ธรรม
ดังต่อไปนี
(1) ทรัพย์มรดกนันให้ แบ่งแก่ทายาทตามลําดับและชันต่าง ๆ ดังที บัญญัติไว้ ในหมวด 2 แห่งลักษณะนี
(2) ส่วนแบ่งอันจะได้ แก่ทายาทในลําดับและชันต่างๆนัน ให้ แบ่งในระหว่างบรรดาทายาทในลําดับและชันนัน ๆ
ดังทีบัญญัติไว้ ในหมวด 3 แห่งลักษณะนี
มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายทีบิดาได้ รับรองแล้ วและบุตรบุญธรรมนัน ให้ ถือว่าเป็ นผู้สบื สันดาน เหมือนกับ
บุตรทีชอบด้ วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี
มาตรา 1628 สามีภริ ยาทีร้ างกัน หรื อแยกกันอยูโ่ ดยยังมิได้ หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย มิได้ สนไปซึ
ิ
งสิทธิโดย
ธรรมในการสืบมรดกซึงกันและกัน
หมวด 2
การแบ่ งทรัพย์ มรดกระหว่ างทายาท
โดยธรรมในลําดับและชัน ต่ างๆ
-------มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเท่านัน และภายใต้ บงั คับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลําดับมีสทิ ธิ
ได้ รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี คือ
(1) ผู้สบื สันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พีน้ องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พีน้ องร่วมบิดาหรื อร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้ า อา
คูส่ มรสทียังมีชีวิตอยูน่ นก็
ั เป็ นทายาทโดยธรรม ภายใต้ บงั คับของบทบัญญัติพเิ ศษแห่งมาตรา 1635
มาตรา 1630 ตราบใดทีมีทายาทซึงยังมีชีวิตอยู่ หรื อมีผ้ รู ับมรดกแทนทียังไม่ขาดสายแล้ วแต่กรณีในลําดับ
หนึงๆ ทีระบุไว้ ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ทีอยูใ่ นลําดับถัดลงไปไม่มีสทิ ธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย
แต่ความในวรรคก่อนนีมิให้ ใช้ บงั คับในกรณีเฉพาะทีมีผ้ สู บื สันดานคนใดยังมีชีวิตอยูห่ รื อมีผ้ รู ับมรดกแทนที
กัน แล้ วแต่กรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยูใ่ นกรณีเช่นนันให้ บดิ ามารดาได้ สว่ นแบ่งเสมือนหนึงว่าเป็ นทายาทชันบุตร
มาตรา 1631 ในระหว่างผู้สบื สันดานต่างชันกันนันบุตรของเจ้ ามรดกอันอยูใ่ นชันสนิททีสุดเท่านันมีสทิ ธิรับ
มรดก ผู้สบื สันดานทีอยูใ่ นชันถัดลงไปจะรับมรดกได้ ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที

หมวด 3
การแบ่ งส่ วนมรดกของทายาทโดยธรรม
ในลําดับและชัน ต่ างๆ
-------ส่ วนที" 1
ญาติ
-------มาตรา 1632 ภายใต้ บงั คับแห่งมาตรา 1629 วรรคสุดท้ ายการแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับญาติ
ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นส่วนที 1 แห่งหมวดนี
มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลําดับเดียวกัน ในลําดับหนึง ๆ ทีระบุไว้ ในมาตรา 1629 นัน ชอบทีจะได้ รับส่วน
แบ่งเท่ากัน ถ้ าในลําดับหนึงมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยธรรมคนนันมีสทิ ธิได้ รับส่วนแบ่งทังหมด
มาตรา 1634 ระหว่างผู้สบื สันดานทีรับมรดกแทนทีกันในส่วนแบ่งของสายหนึงๆ ตามบทบัญญัติใน
ลักษณะ 2 หมวด 4 นัน ให้ ได้ รับส่วนแบ่งมรดกดังนี
(1) ถ้ ามีผ้ สู บื สันดานต่างชันกัน บุตรของผู้ตายซึงอยูใ่ นชันสนิททีสุดเท่านันมีสทิ ธิรับมรดก ผู้สบื สันดานในชันถัด
ลงไปจะรับมรดกได้ ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที
(2) ผู้สบื สันดานในชันเดียวกันได้ รับส่วนแบ่งเท่ากัน
(3) ถ้ าในชันหนึงมีผ้ สู บื สันดานคนเดียว ผู้สบื สันดานคนนันมีสทิ ธิได้ รับส่วนแบ่งทังหมด
ส่ วนที" 2
คู่สมรส
-------มาตรา 1635 ลําดับ และส่วนแบ่งของคูส่ มรสทียังมีชีวติ อยูใ่ นการรับมรดกของผู้ตายนัน ให้ เป็ นไปดังต่อไปนี
(1) ถ้ ามีทายาทตามมาตรา 1629(1) ซึงยังมีชีวิตอยูห่ รื อมีผ้ รู ับมรดกแทนทีแล้ วแต่กรณี คูส่ มรสทียังมีชีวิตอยูน่ นั มี
สิทธิได้ สว่ นแบ่งเสมือนหนึงว่าตนเป็ นทายาทชันบุตร
(2) ถ้ ามีทายาทตามมาตรา 1629(3) และทายาทนันยังมีชีวติ อยูห่ รื อมีผ้ รู ับมรดกแทนที หรื อถ้ าไม่มีทายาทตาม
มาตรา 1629(1) แต่มีทายาทตามมาตรา 1629(2) แล้ วแต่กรณี คูส่ มรสทียังมีชีวิตอยูน่ นมี
ั สทิ ธิได้ รับมรดกกึงหนึง
(3) ถ้ ามีทายาทตามมาตรา 1629(4)หรื อ(6) และทายาทนันยังมีชีวิตอยู่ หรื อมีผ้ รู ับมรดกแทนที หรื อมีทายาทตาม
มาตรา 1629(5) แล้ วแต่กรณีคสู่ มรสทียังมีชีวิตอยู่ มีสทิ ธิได้ มรดกสองส่วนในสาม
(4) ถ้ าไม่มีทายาทดังทีระบุไว้ ในมาตรา 1629 คูส่ มรสทียังมีชีวิตอยูน่ นมี
ั สทิ ธิได้ รับมรดกทังหมด
มาตรา 1636 ถ้ าเจ้ ามรดกมีภริ ยาทีชอบด้ วยกฎหมายก่อนใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5
หลายคนยังมีชีวิตอยู่ ภริ ยาเหล่านันทังหมดรวมกันมีสทิ ธิได้ รับมรดกตามลําดับชันและส่วนแบ่งดังระบุไว้ ในมาตรา
1635 แต่ในระหว่างกันเองให้ ภริยาน้ อยแต่ละคนมีสทิ ธิได้ รับมรดกกึงส่วนทีภริ ยาหลวงจะพึงได้ รับ

มาตรา 1637 ถ้ าคูส่ มรสฝ่ ายใดทียังมีชีวติ อยูเ่ ป็ นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวติ คูส่ มรสฝ่ ายนันมีสทิ ธิ
รับจํานวนเงินทังหมดทีได้ ตกลงไว้ กบั ผู้รับประกันภัย แต่จําต้ องเอาจํานวนเบียประกันภัย เพียงเท่าทีพิสจู น์ได้ วา่ สูงกว่า
จํานวนเงินทีผู้ตายจะพึงส่งใช้ เป็ นเบียประกันภัยได้ ตามรายได้ หรื อฐานะของตนโดยปกติไปชดใช้ สนิ เดิมของคูส่ มรสอีก
ฝ่ ายหนึง หรื อสินสมรสแล้ วแต่กรณี
ถึงอย่างไรก็ดี จํานวนเงินเบียประกันภัยซึงจะพึงส่งคืนตามบทบัญญัติข้างต้ นนันรวมทังสินต้ องไม่เกินจํานวนเงิน
ทีผู้รับประกันภัยได้ ชําระให้
มาตรา 1638 เมือคูส่ มรสทังสองฝ่ ายได้ ลงทุนออกเงินในการทําสัญญา และตามสัญญานันทังสองฝ่ ายจะต้ อง
ได้ รับเงินปี ในขณะทียังมีชีวิตอยูร่ ่วมกันและเมือฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดตาย ฝ่ ายทียังมีชีวิตอยูย่ งั จะต้ องได้ รับเงินปี ต่อไปตลอด
อายุ ฝ่ ายทียังมีชีวิตอยู่ จําต้ องชดใช้ สนิ เดิมของอีกฝ่ ายหนึง หรื อสินสมรสแล้ วแต่กรณีสดุ แต่วา่ ได้ เอาเงินสินเดิม หรื อ
สินสมรสไปใช้ ในการลงทุนนัน เงินทีจะต้ องชดใช้ สนิ เดิมหรื อสินสมรสดังว่านี ให้ ชดใช้ เท่าจํานวนเงินซึงผู้จา่ ยเงินรายปี จะ
เรี ยก
ให้ ใช้ เพิมขึนเป็ นพิเศษ เพือผู้จ่ายจะได้ จา่ ยเงินรายปี ให้ แก่คสู่ มรสฝ่ ายทียังมีชีวิตอยูน่ นต่
ั อไป
หมวด 4
การรับมรดกแทนที"กนั
-------มาตรา 1639 ถ้ าบุคคลใดซึงจะเป็ นทายาทตามมาตรา 1629(1)(3)(4) หรื อ (6) ถึงแก่ความตาย หรื อถูกกําจัดมิ
ให้ รับมรดกก่อนเจ้ ามรดกตายถ้ าบุคคลนันมีผ้ สู บื สันดานก็ให้ ผ้ สู บื สันดานรับมรดกแทนที ถ้ าผู้สบื สันดานคนใดของบุคคล
นันถึงแก่ความตายหรื อถูกกําจัดมิให้ รับมรดกเช่นเดียวกัน ก็ให้ ผ้ สู บื สันดานของผู้สบื สันดานนันรับมรดกแทนที และให้ มี
การรับมรดกแทนทีกันเฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็ นรายๆสืบต่อกันเช่นนีไปจนหมดสาย
มาตรา 1640 เมือบุคคลใดต้ องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายนี ให้ มีการรับ
มรดกแทนทีกันได้
มาตรา 1641 ถ้ าบุคคลใดซึงจะเป็ นทายาทตามมาตรา 1629(2) หรื อ (5) ถึงแก่ความตาย หรื อถูกกําจัดมิให้ รับ
มรดกก่อนเจ้ ามรดกตาย ถ้ ามีทายาทในลําดับเดียวกันยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ สว่ นแบ่งทังหมดตกได้ แก่ทายาทนันเท่านันห้ ามมิให้
มีการรับมรดกแทนทีกันต่อไป
มาตรา 1642 การรับมรดกแทนทีกันนัน ให้ ใช้ บงั คับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรม
มาตรา 1643 สิทธิทีจะรับมรดกแทนทีกันนันได้ เฉพาะแก่ผ้ สู บื สันดานโดยตรง ผู้บพุ การี หามีสทิ ธิดงั นันไม่
มาตรา 1644 ผู้สบื สันดานจะรับมรดกแทนทีได้ ตอ่ เมือมีสทิ ธิบริ บรู ณ์ในการรับมรดก
มาตรา 1645 การทีบุคคลใดสละมรดกของบุคคลอีกคนหนึงนัน
ไม่ตดั สิทธิของผู้สละทีจะรับมรดกแทนทีบุคคลอีกคนหนึงนันในการสืบมรดกบุคคลอืน

ลักษณะ 3
พินัยกรรม
-------หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั"วไป
-------มาตรา 1646 บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินยั กรรมกําหนดการเผือตายในเรื องทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อในการ
ต่างๆ อันจะให้ เกิดเป็ นผลบังคับได้ ตามกฎหมายเมือตนตายก็ได้
มาตรา 1647 การแสดงเจตนากําหนดการเผือตายนันย่อมทําได้ ด้วยคําสังครังสุดท้ ายกําหนดไว้ ในพินยั กรรม
มาตรา 1648 พินยั กรรมนันต้ องทําตามแบบซึงระบุไว้ ในหมวด 2 แห่งลักษณะนี
มาตรา 1649 ผู้จดั การมรดกซึงผู้ตายตังไว้ ยอ่ มมีอํานาจและหน้ าทีในอันทีจะจัดการทําศพของผู้ตาย เว้ นแต่
ผู้ตายจะได้ ตงบุ
ั คคลอืนไว้ โดยเฉพาะให้ จดั การดังว่านัน
ถ้ าผู้ตายมิได้ ตงผู
ั ้ จดั การมรดกหรื อบุคคลใดไว้ ให้ เป็ นผู้จดั การทําศพหรื อทายาทมิได้ มอบหมายตังให้ บคุ คลใดเป็ น
ผู้จดั การทําศพ บุคคลผู้ได้ รับทรัพย์มรดกโดยพินยั กรรมหรื อโดยสิทธิโดยธรรมเป็ นจํานวนมากทีสุด เป็ นผู้มีอํานาจและตก
อยูใ่ นหน้ าทีต้ องจัดการทําศพ เว้ นแต่ศาลจะเห็นเป็ นการสมควรตังบุคคลอืนให้ จดั การเช่นนัน ในเมือบุคคลผู้มีสว่ นได้ เสีย
คนใดคนหนึงร้ องขอขึน
มาตรา 1650 ค่าใช้ จ่ายเกิดมีหนีเป็ นคุณแก่บคุ คลใดในการจัดการทําศพนัน ให้ เรียกเอาได้ ตามบุริมสิทธิทีระบุไว้
ในมาตรา 253(2) แห่งประมวลกฎหมายนี
ถ้ าการจัดการทําศพ ต้ องชักช้ าไปด้ วยประการใดๆ ให้ บคุ คลผู้มีอํานาจตามความในมาตราก่อนกันเงินเป็ นจํานวน
อันสมควรจากสินทรัพย์แห่งกองมรดกเพือใช้ ในการนี โดยให้ บคุ คลผู้มีสว่ นได้ เสียคนใดคนหนึงร้ องต่อศาลได้ ในกรณีทีไม่
ตกลงหรื อคัดค้ านการกันเงินจํานวนนัน
กรณีจะเป็ นอย่างไรก็ตาม เงินค่าใช้ จา่ ย หรื อเงินทีกันไว้ อนั เกียวกับการจัดการทําศพนัน ให้ กนั ไว้ ได้ แต่เพียง
จํานวนตามสมควรแก่ฐานะในสมาคมของผู้ตาย แต่จะต้ องไม่เป็ นการเสือมเสียต่อสิทธิของเจ้ าหนีของผู้ตาย
มาตรา 1651 ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติลกั ษณะ 4
(1) เมือตามข้ อกําหนดพินยั กรรม บุคคลใดมีสทิ ธิทีจะได้ รับทรัพย์มรดกทังหมดของเจ้ ามรดก หรื อตามเศษส่วน
หรื อตามส่วนทีเหลือแห่งทรัพย์มรดกซึงมิได้ แยกไว้ ตา่ งหากเป็ นพิเศษจากกองมรดก บุคคลนันเรี ยกว่าผู้รับพินยั กรรม
ลักษณะทัวไป และมีสทิ ธิและความรับผิดเช่นเดียวกับทายาทโดยธรรม
(2) เมือตามข้ อกําหนดพินยั กรรมบุคคลใดมีสทิ ธิทจะได้
ี ร้บทรัพย์สนิ เฉพาะสิงเฉพาะอย่าง ซึงเจาะจงไว้
โดยเฉพาะ หรื อแยกไว้ ตา่ งหากเป็ นพิเศษจากกองมรดก บุคคลนันเรี ยกว่า ผู้รับพินยั กรรมลักษณะเฉพาะ และมีสทิ ธิและ
ความรับผิด
ทีเกียวกับทรัพย์สนิ เท่านัน
ในกรณีทีมีข้อสงสัย ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า ผู้รับพินยั กรรมเป็ นผู้รับพินยั กรรมลักษณะเฉพาะ

มาตรา 1652 บุคคลผู้อยูใ่ นความปกครองนัน จะทําพินยั กรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้ แก่ผ้ ปู กครองหรื อคู่
สมรส บุพการี หรื อผู้สบื สันดาน หรื อพีน้ องของผู้ปกครองไม่ได้ จนกว่าผู้ปกครองจะได้ ทําคําแถลงการณ์ปกครองตามที
บัญญัติไว้
ในมาตรา 1577 และมาตราต่อๆไป แห่งประมวลกฎหมายนีเสร็ จสินแล้ ว
มาตรา 1653 ผู้เขียน หรื อพยานในพินยั กรรมจะเป็ นผู้รับทรัพย์ตามพินยั กรรมนันไม่ได้
ให้ ใช้ บทบัญญัติในวรรคก่อนบังคับแก่คสู่ มรสของผู้เขียนหรื อพยานในพินยั กรรมด้ วย
พนักงานเจ้ าหน้ าทีซึงได้ จดข้ อความแห่งพินยั กรรมทีพยานนํามาแจ้ งตามมาตรา 1663 ให้ ถือว่าเป็ นผู้เขียน
พินยั กรรมตามความหมายแห่งมาตรานี
มาตรา 1654 ความสามารถของผู้ทําพินยั กรรมนันให้ พจิ ารณาแต่ในเวลาทีทําพินยั กรรมเท่านัน
ความสามารถของผู้รับพินยั กรรมนัน ให้ พิจารณาแต่ในเวลาทีผู้ทําพินยั กรรมตายเท่านัน
หมวด 2
แบบพินัยกรรม
-------มาตรา 1655 พินยั กรรมนัน จะทําได้ ก็แต่ตามแบบใดแบบหนึงดังทีบัญญัติไว้ ในหมวดนี
มาตรา 1656 พินยั กรรมนัน จะทําตามแบบดังนีก็ได้ กล่าวคือต้ องทําเป็ นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะทีทําขึน
และผู้ทําพินยั กรรมต้ องลงลายมือชือไว้ ตอ่ หน้ าพยานอย่างน้ อยสองคนพร้ อมกัน ซึงพยานสองคนนันต้ องลงลายมือชือ
รับรองลายมือชือของผู้ทาํ พินยั กรรมไว้ ในขณะนัน
การขูดลบ ตก เติม หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงอย่างอืนซึงพินยั กรรมนันย่อมไม่สมบูรณ์ เว้ นแต่จะได้ ปฏิบตั ิตาม
แบบอย่างเดียวกับการทําพินยั กรรมตามมาตรานี
มาตรา 1657 พินยั กรรมนัน จะทําเป็ นเอกสารเขียนเองทังฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ทําพินยั กรรมต้ องเขียนด้ วยมือ
ตนเองซึงข้ อความทังหมด วัน เดือน ปี และลายมือชือของตน
การขูดลบ ตก เติม หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงอย่างอืนซึงพินยั กรรมนันย่อมไม่สมบูรณ์ เว้ นแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรมจะ
ได้ ทําด้ วยมือตนเอง และลงลายมือชือกํากับไว้
บทบัญญัติมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายนี มิให้ ใช้ บงั คับแก่พินยั กรรมทีทําขึนตามมาตรานี
มาตรา 1658 พินยั กรรมนัน จะทําเป็ นเอกสารฝ่ ายเมืองก็ได้ กล่าวคือ
(1) ผู้ทําพินยั กรรมต้ องไปแจ้ งข้ อความทีตนประสงค์จะให้ ใส่ไว้ ในพินยั กรรมของตนแก่กรมการอําเภอต่อหน้ า
พยานอีกอย่างน้ อยสองคนพร้ อมกัน
(2) กรมการอําเภอต้ องจดข้ อความทีผู้ทําพินยั กรรมแจ้ งให้ ทราบนันลงไว้ และอ่านข้ อความนันให้ ผ้ ทู ําพินยั กรรม
และพยานฟั ง
(3) เมือผู้ทําพินยั กรรมและพยานทราบแน่ชดั ว่า ข้ อความทีกรมการอําเภอจดนันเป็ นการถูกต้ องตรงกันกับทีผู้ทํา
พินยั กรรมแจ้ งไว้ แล้ ว ให้ ผ้ ทู ําพินยั กรรมและพยานลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ
(4) ข้ อความทีกรมการอําเภอจดไว้ นนั ให้ กรมการอําเภอลงลายมือชือและลงวัน เดือน ปี ทังจดลงไว้ ด้วยตนเอง
เป็ นสําคัญว่า พินยั กรรมนันได้ ทําขึนถูกต้ องตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 3 ข้ างต้ น แล้ วประทับตราตําแหน่งไว้ เป็ น

สําคัญ
การขูดลบ ตก เติม หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงอย่างอืนซึงพินยั กรรมนันย่อมไม่สมบูรณ์ เว้ นแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรม
พยาน และกรมการอําเภอจะได้ ลงลายมือชือกํากับไว้

มาตรา 1659 การทําพินยั กรรมแบบเอกสารฝ่ ายเมืองนัน จะทํานอกทีว่าการอําเภอก็ได้ เมือมีการร้ องขอเช่นนัน
มาตรา 1660 พินยั กรรมนัน จะทําเป็ นเอกสารลับก็ได้ กล่าวคือ
(1) ผู้ทําพินยั กรรมต้ องลงลายมือชือในพินยั กรรม
(2) ผู้ทําพินยั กรรมต้ องผนึกพินยั กรรมนัน แล้ วลงลายมือชือคาบรอยผนึกนัน
(3) ผู้ทําพินยั กรรมต้ องทําพินยั กรรมทีผนึกนันไปแสดงต่อกรมการอําเภอ และพยานอีกอย่างน้ อยสองคน และให้
ถ้ อยคําต่อบุคคลทังหมดเหล่านันว่าเป็ นพินยั กรรมของตน ถ้ าพินยั กรรมนันผู้ทําพินยั กรรมมิได้ เป็ นผู้เขียนเองโดยตลอด
ผู้ทําพินยั กรรมจะต้ องแจ้ งนามและภูมิลาํ เนาของผู้เขียนให้ ทราบด้ วย
(4) เมือกรมการอําเภอจดถ้ อยคําของผู้ทําพินยั กรรมและวัน เดือน ปี ทีทําพินยั กรรมมาแสดงไว้ บนซองนันและ
ประทับตราตําแหน่งแล้ ว ให้ กรมการอําเภอผู้ทําพินยั กรรมและพยานลงลายมือชือบนซองนัน
การขูดลบ ตก เติม หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงอย่างอืนซึงพินยั กรรมนันย่อมไม่สมบูรณ์ เว้ นแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรมจะ
ได้ ลงลายมือชือกํากับไว้
มาตรา 1661 ถ้ าบุคคลผู้เป็ นทังใบ้ และหูหนวกหรื อผู้ทีพูดไม่ได้ มีความประสงค์จะทําพินยั กรรมเป็ นแบบเอกสาร
ลับ ให้ ผ้ นู นเขี
ั ยนด้ วยตนเองบนซองพินยั กรรมต่อหน้ ากรมการอําเภอและพยานซึงข้ อความว่าพินยั กรรมทีผนึกนัน
เป็ นของตนแทนการให้ ถ้อยคําดังทีกําหนดไว้ ในมาตรา 1660(3) และถ้ าหากมีผ้ เู ขียนก็ให้ เขียนชือกับภูมิลาํ เนาของผู้เขียน
พินยั กรรมนันไว้ ด้วย
ให้ กรมการอําเภอจดลงไว้ บนซองเป็ นสําคัญว่า ผู้ทําพินยั กรรมได้ ปฏิบตั ิตามข้ อความในวรรคก่อนแล้ ว แทนการ
จดถ้ อยคําของผู้ทําพินยั กรรม
มาตรา 1662 พินยั กรรมซึงได้ ทาํ เป็ นแบบเอกสารฝ่ ายเมืองหรื อเอกสารลับนัน กรมการอําเภอจะเปิ ดเผยแก่
บุคคลอืนใดไม่ได้ ในระหว่างทีผู้ทาํ พินยั กรรมยังมีชีวติ อยู่ และผู้ทําพินยั กรรมจะเรี ยกให้ กรมการอําเภอส่งมอบพินยั กรรม
นันแก่ตนในเวลาใดๆ กรมการอําเภอจําต้ องส่งมอบให้
ถ้ าพินยั กรรมนันทําเป็ นแบบเอกสารฝ่ ายเมือง ก่อนส่งมอบพินยั กรรมให้ กรมการอําเภอคัดสําเนาพินยั กรรม
ไว้ แล้ วลงลายมือชือประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ สําเนาพินยั กรรมนันจะเปิ ดเผยแก่บคุ คลอืนใดไม่ได้ ในระหว่างทีผู้ทํา
พินยั กรรมยังมีชีวิตอยู่
มาตรา 1663 เมือมีพฤติการณ์พเิ ศษซึงบุคคลใดไม่สามารถจะทําพินยั กรรมตามแบบอืนทีกําหนดไว้ ได้ เช่นตก
อยูใ่ นอันตรายใกล้ ความตาย หรื อเวลามีโรคระบาด หรื อสงคราม บุคคลนันจะทําพินยั กรรมด้ วยวาจาก็ได้
เพือการนี ผู้ทําพินยั กรรมต้ องแสดงเจตนากําหนดข้ อพินยั กรรมต่อหน้ าพยานอย่างน้ อยสองคนซึงอยูพ่ ร้ อม
กัน ณ ทีนัน
พยานสองคนนันต้ องไปแสดงตนต่อกรมการอําเภอโดยมิชกั ช้ าและแจ้ งข้ อความทีผู้ทําพินยั กรรมได้ สงไว้
ั ด้วย
วาจานัน ทังต้ องแจ้ งวัน เดือน ปี สถานทีทีทําพินยั กรรมและพฤติการณ์พิเศษนันไว้ ด้วย

ให้ กรมการอําเภอจดข้ อความทีพยานแจ้ งนันไว้ และพยานสองคนนันต้ องลงลายมือชือไว้ หรื อมิฉะนัน จะให้ เสมอ
กับการลงลายมือชือได้ ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์นวมื
ิ อโดยมีพยานลงลายมือชือรับรองสองคน
มาตรา 1664 ความสมบูรณ์แห่งพินยั กรรมซึงทําขึนตามมาตราก่อนนันย่อมสินไปเมือพ้ นกําหนดหนึงเดือนนับแต่
เวลาผู้ทําพินยั กรรมกลับมาสูฐ่ านะทีจะทําพินยั กรรมตามแบบอืนทีกําหนดไว้ ได้
มาตรา 1665 เมือผู้ทําพินยั กรรมจะต้ องลงลายมือชือตามมาตรา 1656, 1658,1660 จะให้ เสมอกับลงลายมือชือ
ได้ ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์นิวมือโดยมีพยานลงลายมือชือรับรองไว้ ด้วยสองคนในขณะนัน
มาตรา 1666(1) บทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายนีมิให้ ใช้ บงั คับแก่พยานผู้ทีจะต้ องลงลายมือ
ชือตามมาตรา 1656, 1658, 1660
มาตรา 1667 เมือคนในบังคับไทยจะทําพินยั กรรมในต่างประเทศพินยั กรรมนันอาจทําตามแบบซึงกฎหมายของ
ประเทศทีทําพินยั กรรมบัญญัติไว้ หรื อตามแบบทีกฎหมายไทยบัญญัติไว้ ก็ได้
เมือทําพินยั กรรมตามแบบทีกฎหมายไทยบัญญัติไว้ อํานาจและหน้ าทีของกรมการอําเภอตามมาตรา 1658,
1660,1661,1662,1663 ให้ ตกแก่บคุ คลดังต่อไปนี คือ
(1) พนักงานทูต หรื อกงสุลฝ่ ายไทย กระทําการตามขอบอํานาจของตน หรื อ
(2) พนักงานใดๆ ซึงมีอาํ นาจตามกฎหมายของต่างประเทศนัน ๆ ทีจะรับบันทึกข้ อแจ้ งความไว้ เป็ นหลักฐานได้
มาตรา 1668 ผู้ทําพินยั กรรมไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อความในพินยั กรรมนันให้ พยานทราบ เว้ นแต่กฎหมายจะได้
ระบุไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1669(2) ในระหว่างเวลาทีประเทศตกอยูใ่ นภาวะการรบหรื อการสงคราม บุคคลทีรับราชการทหารหรื อ
ทําการเกียวข้ องอยูก่ บั ราชการทหาร จะทําพินยั กรรมตามแบบทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 1658 มาตรา 1660 หรื อ
มาตรา 1663 ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านัน ให้ นายทหารหรื อข้ าราชการฝ่ ายทหารชันสัญญาบัตรมีอาํ นาจและหน้ าทีเช่นเดียวกับ
กรมการอําเภอ
บทบัญญัติวรรคก่อนให้ นํามาใชับงั คับแก่กรณีทีบุคคลทีรับราชการทหารหรื อทําการเกียวข้ องอยูก่ บั ราชการทหาร
ทําพินยั กรรมในต่างประเทศในระหว่างทีปฏิบตั ิการเพือประเทศในภาวะการรบหรื อการสงครามในต่างประเทศโดยอนุโลม
และในกรณีเช่นว่านี ให้ นายทหารหรื อข้ าราชการฝ่ ายทหารชันสัญญาบัตรมีอาํ นาจและหน้ าทีเช่นเดียวกับพนักงานทูตหรื อ
กงสุลฝ่ ายไทย
ถ้ าผู้ทําพินยั กรรมตามความในสองวรรคก่อนนันป่ วยเจ็บหรื อต้ องบาดเจ็บ และอยูใ่ นโรงพยาบาล ให้ แพทย์แห่ง
โรงพยาบาลนันมีอาํ นาจและหน้ าทีเช่นเดียวกับกรมการอําเภอหรือพนักงานทูต หรื อกงสุลฝ่ ายไทย แล้ วแต่กรณีด้วย
มาตรา 1670 บุคคลต่อไปนีจะเป็ นพยานในการทําพินยั กรรมไม่ได้
(1) ผู้ซงยั
ึ งไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) บุคคลวิกลจริ ตหรื อบุคคลซึงศาลสังให้ เป็ นผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
(3) บุคคลทีหูหนวก เป็ นใบ้ หรื อจักษุบอดทังสองข้ าง
มาตรา 1671 เมือบุคคลใดนอกจากผู้ทําพินยั กรรมเป็ นผู้เขียนข้ อความแห่งพินยั กรรม บุคคลนันต้ องลงลายมือ
ชือของตนทังระบุวา่ เป็ นผู้เขียน

(1)
(2)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2535
แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2495

ถ้ าบุคคลนันเป็ นพยานด้ วย ให้ เขียนข้ อความระบุวา่ ตนเป็ นพยานไว้ ตอ่ ท้ ายลายมือชือของตนเช่นเดียวกับพยาน
อืนๆ

มาตรา 1672(1) ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย กลาโหมและต่างประเทศมีอํานาจและหน้ าทีเท่าทีเกียวกับ
กระทรวงนันๆ ทีจะออกกฎกระทรวงเพือให้ การเป็ นไปตามประมวลกฎหมายบรรพนี รวมทังกําหนดอัตราค่าฤชาธรรมเนียม
อันเกียวกับการนัน

หมวด 3
ผลและการตีความแห่ งพินัยกรรม
-------มาตรา 1673 สิทธิและหน้ าทีใดๆ อันเกิดขึนตามพินยั กรรม ให้ มีผลบังคับเรี ยกร้ องกันได้ ตงแต่
ั ผ้ ทู ําพินยั กรรมตาย
เป็ นต้ นไป เว้ นแต่ผ้ ทู าํ พินยั กรรมจะได้ กําหนดเงือนไขหรื อเงือนเวลาให้ มีผลบังคับเรี ยกร้ องกันได้ ภายหลัง
มาตรา 1674 ถ้ าข้ อกําหนดพินยั กรรมมีเงือนไข และเงือนไขนันสําเร็ จเสียก่อนก่อนเวลาทีผู้ทําพินยั กรรมตาย
หากว่าเป็ นเงือนไขบังคับก่อนข้ อกําหนดพินยั กรรมนันมีผลเมือผู้ทาํ พินยั กรรมตาย หากว่าเป็ นเงือนไขบังคับหลังข้ อกําหนด
พินยั กรรมนันเป็ นอันไร้ ผล
ถ้ าเงือนไขบังคับก่อนสําเร็ จภายหลังทีผู้ทาํ พินยั กรรมตายข้ อกําหนดพินยั กรรมมีผลตังแต่เวลาเงือนไขสําเร็ จ
ถ้ าเงือนไขบังคับหลังสําเร็ จภายหลังทีผู้ทาํ พินยั กรรมตาย ข้ อกําหนดพินยั กรรมมีผลตังแต่เวลาทีผู้ทําพินยั กรรม
ตาย แต่ตกเป็ นอันไร้ ผลในเมือเงือนไขนันสําเร็ จ
แต่ถ้าผู้ทําพินยั กรรมได้ กําหนดไว้ ในพินยั กรรมว่า ในกรณีทีกล่าวมาในสองวรรคก่อนนัน ให้ ความสําเร็ จแห่ง
เงือนไขมีผลย้ อนหลังไปถึงเวลาทีผู้ทําพินยั กรรมตายก็ให้ เป็ นไปตามเจตนาของผู้ทําพินยั กรรมนัน
มาตรา 1675 เมือพินยั กรรมมีเงือนไขบังคับก่อน ผู้รับประโยชน์ตามข้ อความแห่งพินยั กรรมนันจะร้ องต่อศาล
ขอให้ ตงผู
ั ้ จดั การทรัพย์สนิ ทียกให้ โดยพินยั กรรมนันจนกว่าจะถึงเวลาทีเงือนไขสําเร็ จ หรื อจนกว่าความสําเร็ จแห่งเงือนไข
ตกเป็ นอันพ้ นวิสยั ก็ได้
ถ้ าศาลเห็นเป็ นการสมควร จะตังผู้ร้องนันเป็ นผู้จดั การทรัพย์สนิ เสียเอง และเรี ยกให้ ผ้ รู ้ องนันวางประกันตามที
สมควรก็ได้
มาตรา 1676(2) พินยั กรรมจะทําขึนโดยให้ บคุ คลใดตกอยูใ่ นภาระติดพันทีจะต้ องก่อตังมูลนิธิ หรื อจะสังจัดสรร
ทรัพย์สนิ ไว้ โดยตรง เพือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึงตามบทบัญญัติมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายนีก็ได้
มาตรา 1677 เมือมีพินยั กรรมก่อตังมูลนิธิขนตามมาตราก่
ึ
อนให้ เป็ นหน้ าทีของทายาทหรือผู้จดั การมรดกแล้ ว
(1)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2479
แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตใิ ห้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2535

(2)(3)

แต่กรณี ทีจะต้ องร้ องขอให้ รัฐบาลให้ อํานาจจัดตังขึนเป็ นนิติบคุ คลตามมาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายนี เว้ นแต่จะได้ มี
ข้ อกําหนดไว้ ในพินยั กรรมเป็ นอย่างอืน
ถ้ าบุคคลดังกล่าวแล้ วมิได้ ร้องขอให้ รัฐบาลให้ อาํ นาจ บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดหรื อพนักงานอัยการจะ
เป็ นผู้ร้องขอก็ได้
มาตรา 1678 เมือมูลนิธิใดซึงก่อตังขึนโดยพินยั กรรมได้ ตงขึ
ั นเป็ นนิติบคุ คลแล้ ว ให้ ถือว่าทรัพย์สนิ ซึงผู้ทํา
พินยั กรรมจัดสรรไว้ เพือการนัน ตกเป็ นของนิติบคุ คลนันตังแต่เวลาซึงพินยั กรรมมีผล เว้ นแต่จะมีข้อกําหนดไว้ ในพินยั กรรม
เป็ น
อย่างอืน
มาตรา 1679 ถ้ าจัดตังมูลนิธิขนไม่
ึ ได้ ตามวัตถุทีประสงค์ ให้ ทรัพย์สนิ ตกทอดไปตามทีระบุไว้ ในพินยั กรรม
ถ้ าพินยั กรรมไม่ได้ ระบุไว้ เมือทายาทหรื อผู้จดั การมรดก หรื อพนักงานอัยการ หรื อบุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนใด
คนหนึงร้ องขอ ให้ ศาลจัดสรรทรัพย์สนิ นันให้ แก่นิติบคุ คลอืน ซึงปรากฎว่ามีวตั ถุทีประสงค์ใกล้ ชิดทีสุดกับความประสงค์
ของผู้ทําพินยั กรรม
ถ้ าหากว่าจัดสรรทรัพย์สนิ อย่างนีไม่ได้ ก็ดี หรื อว่ามูลนิธินนตั
ั งขึนไม่ได้ เพราะเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อขัดต่อ
ความสงบเรียบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดี ข้ อกําหนดพินยั กรรมในการจัดตังมูลนิธินนเป็
ั นอันไร้ ผล
มาตรา 1680 เจ้ าหนีของผู้ทําพินยั กรรมมีสทิ ธิทีจะร้ องขอให้ เพิกถอนข้ อกําหนดพินยั กรรมซึงก่อตังมูลนิธินนได้
ั
เพียงเท่าทีตนต้ องเสียประโยชน์เนืองแต่การนัน
มาตรา 1681 ถ้ าทรัพย์สนิ ซึงเป็ นวัตถุแห่งพินยั กรรมนัน ได้ สญ
ู หาย ทําลาย หรื อบุบสลายไป และพฤติการณ์
ทังนีเป็ นผลให้ ได้ ทรัพย์สนิ อืนมาแทน หรื อได้ สทิ ธิเรี ยกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สนิ นัน ผู้รับพินยั กรรมจะเรี ยกให้
ส่งมอบของแทนซึงได้ รับมานัน หรื อจะเรี ยกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้ แล้ วแต่กรณี
มาตรา 1682 เมือพินยั กรรมทําขึนเป็ นการปลดหนีหรื อโอนสิทธิเรี ยกร้ อง พินยั กรรมนันมีผลเพียงจํานวนซึงคง
ค้ างชําระอยูใ่ นเวลาทีผู้ทาํ พินยั กรรมตาย เว้ นแต่ผ้ ทู าํ พินยั กรรมจะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
ถ้ ามีเอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่งหนีทีปลดให้ หรื อสิทธิเรี ยกร้ องทีโอนไปนัน ก็ให้ สง่ มอบแก่ผ้ รู ับพินยั กรรมและ
ให้ ใช้ มาตรา 303 ถึง 313,340 แห่งประมวลกฎหมายนีบังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าผู้ทําพินยั กรรมจะต้ องกระทําการหรื อ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามมาตรานันๆ แล้ ว บุคคลผู้ต้องจัดการตามพินยั กรรมหรื อผู้รับพินยั กรรมจะกระทําการหรื อ
ดําเนินการนันๆ แทนผู้ทําพินยั กรรมก็ได้
มาตรา 1683 พินยั กรรมทีบุคคลทําให้ แก่เจ้ าหนีคนใดของตนนันให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า มิได้ ทําขึนเพือชําระหนี
อันค้ างชําระแก่เจ้ าหนีคนนัน
มาตรา 1684 เมือความข้ อใดข้ อหนึงในพินยั กรรมอาจตีความได้ เป็ นหลายนัย ให้ ถือเอาตามนัยทีจะสําเร็ จผล
ตามความประสงค์ของผู้ทําพินยั กรรมนันได้ ดีทีสุด
มาตรา 1685 ในกรณีทีผู้ทําพินยั กรรมได้ กําหนดผู้รับพินยั กรรมไว้ โดยคุณสมบัติทีทราบตัวแน่นอนได้ ถ้ ามีบคุ คล
หลายคนทรงไว้ ซงคุ
ึ ณสมบัติทีจะเป็ นผู้รับพินยั กรรมตามทีผู้ทําพินยั กรรมกําหนดไว้ ดงั นันได้ ในกรณีทีมีข้อสงสัย ให้ ถือว่า
ทุกคนมีสทิ ธิทีจะได้ รับส่วนปั นเท่าๆกัน
หมวด 4
พินัยกรรมที"ตัง ผู้ปกครองทรัพย์

-------มาตรา 1686 อันว่าทรัสต์นนั จะก่อตังขึนโดยตรงหรื อโดยทางอ้ อมด้ วยพินยั กรรมหรื อด้ วยนิติกรรมใดๆ ทีมีผลใน
ระหว่างชีวติ ก็ดี หรื อเมือตายแล้ วก็ดีหามีผลไม่
มาตรา 1687 ถ้ าผู้ทําพินยั กรรมประสงค์จะยกทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ เู ยาว์หรื อผู้ซงศาลได้
ึ
สงให้
ั เป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อแก่ผ้ ซู งต้
ึ องรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลเพราะเหตุวกิ ลจริ ต แต่ต้องการมอบ
การเก็บรักษาและจัดการทัพย์สนิ นันแก่บคุ คลอืนนอกจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรื อผู้พิทกั ษ์ ของบุคคล
เช่นนัน ผู้ทํา
พินยั กรรมต้ องตังผู้ปกครองทรัพย์ขนึ
การตังผู้ปกครองทรัพย์นี ห้ ามมิให้ ตงขึ
ั นเป็ นเวลาเกินกว่ากําหนดแห่งการเป็ นผู้เยาว์ หรื อกําหนดทีศาลได้ สงให้
ั
เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อกําหนดทีต้ องรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล แล้ วแต่กรณี
มาตรา 1688 การตังผู้ปกครองทรัพย์นนั ในส่วนทีเกียวด้ วยอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพย์สทิ ธิใดๆอันเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ย่อมไม่บริ บรู ณ์ เว้ นแต่จะได้ จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที
บทบัญญัติทีกล่าวมาในวรรคก่อนนี ให้ ใช้ บงั คับแก่เรื อกําปั น หรื อเรื อมีระวางตังแต่หกตันขึนไป เรื อกลไฟหรื อเรื อ
ยนต์มีระวางตังแต่ห้าตันขึนไป ทังแพและสัตว์พาหนะด้ วย
มาตรา 1689 นอกจากบุคคลทีระบุไว้ ในมาตรา 1557 แห่งประมวลกฎหมายนีนิติบคุ คล หรื อบุคคลธรรมดาทีมี
ความสามารถบริ บรู ณ์ จะรับตังเป็ นผู้ปกครองทรัพย์ก็ได้
มาตรา 1690 ผู้ปกครองทรัพย์นนั ย่อมตังขึนได้ โดย
(1) ผู้ทําพินยั กรรม
(2) บุคคลซึงระบุไว้ ในพินยั กรรมให้ เป็ นผู้ตงั
มาตรา 1691 เว้ นแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรมจะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในพินยั กรรม ผู้ปกครองทรัพย์จะทําพินยั กรรมตัง
บุคคลอืนให้ ทําการสืบแทนตนก็ได้
มาตรา 1692 เว้ นแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรมจะได้ กําหนดไว้ ในพินยั กรรมเป็ นอย่างอืน ในส่วนทีเกียวด้ วยทรัพย์สนิ ทีได้ รับ
มอบไว้ ผู้ปกครองทรัพย์มีสทิ ธิและหน้ าทีเช่นเดียวกับผู้ปกครองตามความหมายในบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี
หมวด 5
การเพิกถอนและการตกไปแห่ งพินัยกรรม
หรือข้ อกําหนดพินัยกรรม
-------มาตรา 1693 ผู้ทําพินยั กรรมจะเพิกถอนพินยั กรรมของตนเสียทังหมดหรื อแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้
มาตรา 1694 ถ้ าจะเพิกถอนพินยั กรรมฉบับก่อนเสียทังหมด หรื อแต่บางส่วนด้ วยพินยั กรรมฉบับหลัง การ
เพิกถอนจะสมบูรณ์ตอ่ เมือพินยั กรรมฉบับหลังนันได้ ทําตามแบบใดแบบหนึงทีกฎหมายบัญญัติไว้
มาตรา 1695 ถ้ าพินยั กรรมได้ ทําเป็ นต้ นฉบับแต่ฉบับเดียว ผู้ทําพินยั กรรมอาจเพิกถอนพินยั กรรมนันทังหมดหรื อ
บางส่วนได้ โดยทําลายหรื อขีดฆ่าเสียด้ วยความตังใจ
ถ้ าพินยั กรรมได้ ทําเป็ นต้ นฉบับหลายฉบับ การเพิกถอนนันไม่บริ บรู ณ์เว้ นแต่จะได้ กระทําแก่ต้นฉบับเหล่านัน

ทุกฉบับ
มาตรา 1696 ถ้ าผู้ทําพินยั กรรมได้ โอนไปโดยสมบูรณ์ซงทรั
ึ พย์สนิ อันเป็ นวัตถุแห่งข้ อกําหนดพินยั กรรมใดด้ วย
ความตังใจ ข้ อกําหนดพินยั กรรมนันเป็ นอันเพิกถอนไป
วิธีเดียวกันนีให้ ใช้ บงั คับ เมือผู้ทําพินยั กรรมได้ ทําลายทรัพย์สนิ นันด้ วยความตังใจ
มาตรา 1697 ถ้ าผู้ทําพินยั กรรมมิได้ แสดงเจตนาไว้ ในพินยั กรรมเป็ นอย่างอืน และปรากฎว่าพินยั กรรมฉบับก่อน
กับฉบับหลังขัดกัน ให้ ถือว่าพินยั กรรมฉบับก่อนเป็ นอันเพิกถอนโดยพินยั กรรมฉบับหลัง เฉพาะในส่วนทีมีข้อความขัดกัน
นันเท่านัน

มาตรา 1698 ข้ อกําหนดพินยั กรรมนัน ย่อมตกไป
(1) เมือผู้รับพินยั กรรมตายก่อนผู้ทําพินยั กรรม
(2) เมือข้ อกําหนดพินยั กรรมเป็ นผลใช้ ได้ ตอ่ เมือเงือนไขอย่างใดอย่างหนึงสําเร็ จลง และผู้รับพินยั กรรมตาย
เสียก่อนเงือนไขสําเร็จ หรื อปรากฎเป็ นทีแน่นอนอยูแ่ ล้ วว่าเงือนไขนันไม่อาจจะสําเร็ จได้
(3) เมือผู้รับพินยั กรรมบอกสละพินยั กรรม
(4) เมือทรัพย์สนิ ทังหมดทียกให้ สญ
ู หาย หรื อถูกทําลายโดยผู้ทําพินยั กรรมมิได้ ตงใจในระหว่
ั
างทีผู้ทําพินยั กรรม
ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ทําพินยั กรรมมิได้ ได้ มาซึงของแทน หรื อซึงสิทธิทจะเรี
ี ยกค่าทดแทนในการทีทรัพย์สนิ นันสูญหายไป
มาตรา 1699 ถ้ าพินยั กรรม หรื อข้ อกําหนดในพินยั กรรม เกียวกับทรัพย์สนิ รายใดเป็ นอันไร้ ผลด้ วยประการ
ใดๆ ทรัพย์สนิ รายนันตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรื อได้ แก่แผ่นดินแล้ วแต่กรณี
หมวด 6
ความเสียเปล่ าแห่ งพินัยกรรมหรือ
ข้ อกําหนดพินัยกรรม
-------มาตรา 1700 ภายใต้ บงั คับแห่งบทบัญญัติในหมวดนีบุคคลจะจําหน่ายทรัพย์สนิ ใด ๆ โดยนิติกรรมทีมีผลใน
ระหว่างชีวติ หรื อเมือตายแล้ ว โดยมีข้อกําหนดห้ ามมิให้ ผ้ รู ับประโยชน์โอนทรัพย์สนิ นันก็ได้ แต่ต้องมีบคุ คลใดบุคคลหนึง
นอกจากผู้รับประโยชน์กําหนดไว้ สําหรับเป็ นผู้จะได้ รับทรัพย์สนิ นันเป็ นสิทธิเด็ดขาด ในเมือมีการละเมิดข้ อกําหนด
ห้ ามโอน
ผู้ซงกํ
ึ าหนดขึนดังกล่าวนันต้ องเป็ นผู้สามารถจะมีสทิ ธิตา่ ง ๆ ได้ อยูใ่ นขณะทีการจําหน่ายทรัพย์สนิ นันมีผลบังคับ
ถ้ ามิได้ กําหนดบุคคลทีจะเป็ นผู้รับทรัพย์สนิ ในเมือมีการละเมิดข้ อกําหนดห้ ามโอนไว้ ให้ ถือว่าข้ อกําหนดห้ ามโอน
นันเป็ นอันไม่มีเลย
มาตรา 1701 ข้ อกําหนดห้ ามโอนตามมาตราก่อนนันจะให้ มีกําหนดเวลาหรื อตลอดชีวติ ของผู้รับประโยชน์ก็ได้
ถ้ าไม่ได้ กําหนดเวลาห้ ามโอนไว้ ในกรณีทีผู้รับประโยชน์เป็ นบุคคลธรรมดา ให้ ถือว่าข้ อกําหนดห้ ามโอนมี
ระยะเวลาอยูต่ ลอดชีวติ ของผู้รับประโยชน์แต่ในกรณีทีผู้รับประโยชน์เป็ นนิติบคุ คล ให้ มีระยะเวลาเพียงสามสิบปี
ถ้ าได้ กําหนดเวลาห้ ามโอนไว้ กําหนดนันมิให้ เกินสามสิบปี ถ้ ากําหนดไว้ นานกว่านัน ก็ให้ ลดลงมาเป็ นสามสิบปี

มาตรา 1702 ข้ อกําหนดห้ ามโอนอันเกียวกับสังหาริมทรัพย์ซงไม่
ึ อาจจดทะเบียนกรรมสิทธิMได้ นนั ให้ ถือว่าเป็ นอัน
ไม่มีเลย
ข้ อกําหนดห้ ามโอนเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพยสิทธิอนั เกียวกับอสังหาริ มทรัพย์นนั ไม่บริ บรู ณ์ เว้ นแต่จะได้
ทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนการห้ ามโอนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที
บทบัญญัติในวรรคก่อนนีให้ ใช้ บงั คับแก่เรื อกําปั นหรื อเรื อมีระวางตังแต่หกตันขึนไป เรื อกลไฟ หรื อเรื อยนตร์ มี
ระวางตังแต่ห้าตันขึนไป ทังแพ และสัตว์พาหนะด้ วย
มาตรา 1703 พินยั กรรมซึงบุคคลทีมีอายุยงั ไม่ครบสิบห้ าปี บริ บรู ณ์ทําขึนนันเป็ นโมฆะ
มาตรา 1704 พินยั กรรมซึงบุคคลผู้ถกู ศาลสังให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถทําขึนนัน เป็ นโมฆะ
พินยั กรรมซึงบุคคลผู้ถกู อ้ างว่าเป็ นคนวิกลจริ ต แต่ศาลยังไม่ได้ สงให้
ั เป็ นคนไร้ ความสามารถทําขึนนัน จะเป็ นอัน
เสียเปล่าก็แต่เมือพิสจู น์ได้ วา่ ในเวลาทีทําพินยั กรรมนันผู้ทําจริตวิกลอยู่
มาตรา 1705 พินยั กรรมหรื อข้ อกําหนดพินยั กรรมนัน ถ้ าได้ ทําขึนขัดต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา 1652,1653,
1656,1657,1658,1660,1661 หรื อ 1663 ย่อมเป็ นโมฆะ
มาตรา 1706 ข้ อกําหนดพินยั กรรมเป็ นโมฆะ
(1) ถ้ าตังผู้รับพินยั กรรมไว้ โดยมีเงือนไขว่า ให้ ผ้ รู ับพินยั กรรมจําหน่ายทรัพย์สนิ ของเขาเองโดยพินยั กรรมให้ แก่
ผู้ทําพินยั กรรม หรื อแก่บคุ คลภายนอก
(2) ถ้ ากําหนดบุคคลซึงไม่อาจทีจะทราบตัวแน่นอนได้ เป็ นผู้รับพินยั กรรมแต่ผ้ รู ับพินยั กรรมตามพินยั กรรม
ลักษณะเฉพาะนัน อาจกําหนดโดยให้ บคุ คลใดคนหนึงเป็ นผู้ระบุเลือกเอาจากบุคคลอืนหลายคน หรื อจากบุคคลอืนหมูใ่ ด
หมูห่ นึง ซึงผู้ทาํ พินยั กรรมระบุไว้ ก็ได้
(3) ถ้ าทรัพย์สนิ ทียกให้ โดยพินยั กรรมระบุไว้ ไม่ชดั แจ้ งจนไม่อาจทีจะทราบแน่นอนได้ หรื อถ้ าให้ บคุ คลใดคนหนึง
กําหนดให้ มากน้ อยเท่าใดตามแต่ใจ
มาตรา 1707 ถ้ าข้ อกําหนดพินยั กรรมตังผู้รับพินยั กรรมโดยมีเงือนไขว่าให้ ผ้ รู ับพินยั กรรมจําหน่ายทรัพย์สนิ ทียก
ให้ โดยพินยั กรรมนันแก่บคุ คลอืนให้ ถือว่าเงือนไขนันเป็ นอันไม่มเี ลย
มาตรา 1708 เมือผู้ทําพินยั กรรมตายแล้ ว บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนใดคนหนึงจะร้ องขอให้ ศาลสังเพิกถอน
พินยั กรรมซึงได้ ทําขึนเพราะเหตุขม่ ขูก่ ็ได้ แต่หากผู้ทําพินยั กรรมยังมีชีวิตอยูต่ อ่ มาเกินหนึงปี นับแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรมพ้ นจาก
การ
ข่มขูแ่ ล้ ว จะมีการร้ องขอเช่นว่านันไม่ได้
มาตรา 1709 เมือผู้ทําพินยั กรรมตายแล้ ว บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนใดคนหนึงจะร้ องขอให้ ศาลสังเพิกถอน
พินยั กรรมซึงได้ ทําขึนเพราะสําคัญผิดหรื อกลฉ้ อฉลได้ ก็ตอ่ เมือความสําคัญผิดหรื อกลฉ้ อฉลนันถึงขนาด ซึงถ้ ามิได้ มคี วาม
สําคัญผิดหรื อกลฉ้ อฉลเช่นนัน พินยั กรรมนันก็จะมิได้ ทําขึน
ความในวรรคก่อนนี ให้ ใช้ บงั คับ แม้ ถึงว่ากลฉ้ อฉลนัน บุคคลซึงมิใช่เป็ นผู้รับประโยชน์ตามพินยั กรรมได้ ก่อขึน
แต่พินยั กรรมซึงได้ ทาํ ขึนโดยสําคัญผิดหรื อกลฉ้ อฉลย่อมมีผลบังคับได้ เมือผู้ทําพินยั กรรมมิได้ เพิกถอนพินยั กรรม
นันภายในหนึงปี นับแต่ทีได้ ร้ ูถึงการสําคัญผิดหรื อกลฉ้ อฉลนัน
มาตรา 1710 คดีฟ้องขอให้ เพิกถอนข้ อกําหนดพินยั กรรมนัน มิให้ ฟ้องเมือพ้ นกําหนดดังนี
(1) สามเดือนภายหลังทีผู้ทําพินยั กรรมตาย ในกรณีทีโจทก์ร้ ูเหตุแห่งการทีจะขอให้ เพิกถอนได้ ในระหว่างทีผู้ทํา
พินยั กรรมมีชีวิตอยู่ หรื อ

(2) สามเดือนภายหลังทีโจทก์ได้ ร้ ูเหตุเช่นนันในกรณีอืนใด
แต่ถ้าโจทก์ไม่ร้ ูวา่ มีข้อกําหนดพินยั กรรมอันกระทบกระทังถึงส่วนได้ เสียของตน แม้ วา่ โจทก์จะได้ ร้ ูเหตุแห่งการที
จะขอให้ เพิกถอนได้ ก็ดี อายุความสามเดือนให้ เริ มนับแต่ขณะทีโจทก์ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูวา่ มีข้อกําหนดพินยั กรรมนัน
แต่อย่างไรก็ดี ห้ ามมิให้ ฟ้องคดีเช่นนีเมือพ้ นสิบปี นับแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรมตาย

ลักษณะ 4
วิธีจัดการและปั นทรัพย์ มรดก
-------หมวด 1
ผู้จัดการมรดก
-------มาตรา 1711 ผู้จดั การมรดกนันรวมตลอดทังบุคคลทีตังขึนโดยพินยั กรรมหรื อโดยคําสังศาล
มาตรา 1712 ผู้จดั การมรดกโดยพินยั กรรมอาจตังขึนได้
(1) โดยผู้ทําพินยั กรรมเอง
(2) โดยบุคคลซึงระบุไว้ ในพินยั กรรม ให้ เป็ นผู้ตงั
มาตรา 1713 ทายาทหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อพนักงานอัยการจะร้ องต่อศาลขอให้ ตงผู
ั ้ จดั การมรดกก็ได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี
(1) เมือเจ้ ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรื อผู้รับพินยั กรรมได้ สญ
ู หายไป หรื ออยูน่ อกราชอาณาเขต หรื อเป็ น
ผู้เยาว์
(2) เมือผู้จดั การมรดกหรื อทายาทไม่สามารถ หรื อไม่เต็มใจทีจะจัดการ หรื อมีเหตุขดั ข้ องในการจัดการ หรื อใน
การแบ่งปั นมรดก
(3) เมือข้ อกําหนดพินยั กรรมซึงตังผู้จดั การมรดกไว้ ไม่มผี ลบังคับได้ ด้วยประการใดๆ
การตังผู้จดั การมรดกนัน ถ้ ามีข้อกําหนดพินยั กรรมก็ให้ ศาลตังตามข้ อกําหนดพินยั กรรม และถ้ าไม่มีข้อกําหนด
พินยั กรรม ก็ให้ ศาลตังเพือประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์ และโดยคํานึงถึงเจตนาของเจ้ ามรดก แล้ วแต่ศาล
จะเห็นสมควร
มาตรา 1714 เมือศาลตังให้ ผ้ ใู ดเป็ นผู้จดั การมรดกเพือการใดโดยเฉพาะ ผู้นนไม่
ั จําต้ องทําบัญชีทรัพย์มรดกเว้ น
แต่จะจําเป็ นเพือการนัน หรื อศาลสังให้ ทํา
มาตรา 1715 ผู้ทําพินยั กรรมจะตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนให้ เป็ นผู้จดั การมรดกก็ได้

เว้ นแต่จะมีข้อกําหนดไว้ ในพินยั กรรมเป็ นอย่างอืน ถ้ ามีผ้ จู ดั การมรดกหลายคน แต่ผ้ จู ดั การเหล่านันบางคนไม่
สามารถ หรื อไม่เต็มใจทีจะจัดการและยังมีผ้ จู ดั การมรดกเหลืออยูแ่ ต่คนเดียว ผู้นนมี
ั สทิ ธิทีจะจัดการมรดกได้ โดยลําพัง
แต่ถ้ามีผ้ จู ดั การมรดกเหลืออยูห่ ลายคน ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า ผู้จดั การเหล่านันแต่ละคนจะจัดการโดยลําพังไม่ได้
มาตรา 1716 หน้ าทีผู้จดั การมรดกทีศาลตัง ให้ เริ มนับแต่วนั ทีได้ ฟังหรื อถือว่าได้ ฟังคําสังศาลแล้ ว
มาตรา 1717 ในเวลาใดๆ ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีเจ้ ามรดกตายแต่ต้องเป็ นเวลาภายหลังทีเจ้ ามรดกตายแล้ ว
สิบห้ าวัน ทายาทหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียคนใดคนหนึง จะแจ้ งความถามไปยังผู้ทีถูกตังเป็ นผู้จดั การมรดกโดยพินยั กรรมว่า
จะรับเป็ นผู้จดั การมรดกหรื อไม่ก็ได้
ถ้ าผู้ทีได้ รับแจ้ งความมิได้ ตอบรับเป็ นผู้จดั การมรดกภายในหนึงเดือนนับแต่วนั รับแจ้ งความนัน ให้ ถือว่าผู้นนั
ปฏิเสธ แต่การรับเป็ นผู้จดั การมรดกนันจะทําภายหลังหนึงปี นับแต่วนั ทีเจ้ ามรดกตายไม่ได้ เว้ นแต่ศาลจะอนุญาต

มาตรา 1718 บุคคลต่อไปนีจะเป็ นผู้จดั การมรดกไม่ได้
(1) ผู้ซงยั
ึ งไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) บุคคลวิกลจริ ต หรื อบุคคลซึงศาลสังให้ เป็ นผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
(3) บุคคลซึงศาลสังให้ เป็ นคนล้ มละลาย
มาตรา 1719 ผู้จดั การมรดกมีสทิ ธิและหน้ าทีทีจะทําการอันจําเป็ นเพือให้ การเป็ นไปตามคําสังแจ้ งชัดหรื อ
โดยปริ ยายแห่งพินยั กรรม และเพือจัดการมรดกโดยทัวไปหรื อเพือแบ่งปั นทรัพย์มรดก
มาตรา 1720 ผู้จดั การมรดกต้ องรับผิดต่อทายาทตามทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 809 ถึง 812,819,823 แห่งประมวล
กฎหมายนีโดยอนุโลม และเมือเกียวกับบุคคลภายนอก ให้ ใช้ มาตรา 831 บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 1721 ผู้จดั การมรดกไม่มีสทิ ธิทจะได้
ี รับบําเหน็จจากกองมรดก เว้ นแต่พินยั กรรม หรื อทายาทโดยจํานวน
ข้ างมากจะได้ กําหนดให้ ไว้
มาตรา 1722 ผู้จดั การมรดกจะทํานิตกิ รรมใด ๆ ซึงตนมีสว่ นได้ เสียเป็ นปฏิบกั ษ์ ตอ่ กองมรดกหาได้ ไม่ เว้ นแต่
พินยั กรรมจะได้ อนุญาตไว้ หรื อได้ รับอนุญาตจากศาล
มาตรา 1723 ผู้จดั การมรดกต้ องจัดการโดยตนเอง เว้ นแต่จะทําการโดยตัวแทนได้ ตามอํานาจทีให้ ไว้ ชดั แจ้ งหรื อ
โดยปริ ยายในพินยั กรรม หรื อโดยคําสังศาล หรื อในพฤติการณ์เพือประโยชน์แก่กองมรดก
มาตรา 1724 ทายาทย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทังหลายอันผู้จดั การมรดกได้ ทําไปภายใน
ขอบอํานาจในฐานะทีเป็ นผู้จดั การมรดก
ถ้ าผู้จดั การมรดกเข้ าทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิ อย่างใดๆ หรื อประโยชน์อย่างอืนใด อัน
บุคคลภายนอกได้ ให้ หรื อได้ ให้ คํามันว่าจะให้ เป็ นลาภส่วนตัว ทายาทหาต้ องผูกพันไม่ เว้ นแต่ทายาทจะได้ ยินยอมด้ วย
มาตรา 1725 ผู้จดั การมรดกต้ องสืบหาโดยสมควรซึงตัวผู้มีสว่ นได้ เสียและแจ้ งไปให้ ทราบถึงข้ อกําหนด
พินยั กรรมทีเกียวกับผู้มีสว่ นได้ เสียนันภายในเวลาอันสมควร
มาตรา 1726 ถ้ าผู้จดั การมรดกมีหลายคน การทําการตามหน้ าทีของผู้จดั การมรดกนันต้ องถือเอาเสียงข้ างมาก
เว้ นแต่จะมีข้อกําหนดพินยั กรรมเป็ นอย่างอืน ถ้ าเสียงเท่ากัน เมือมีผ้ สู ว่ นได้ เสียร้ องขอ ก็ให้ ศาลเป็ นผู้ชีขาด
มาตรา 1727 ผู้มีสว่ นได้ เสียคนหนึงคนใดจะร้ องขอให้ ศาลสังถอนผู้จดั การมรดก เพราะเหตุผ้ จู ดั การมรดกละเลย
ไม่ทําการตามหน้ าที หรื อเพราะเหตุอย่างอืนทีสมควรก็ได้ แต่ต้องร้ องขอเสียก่อนทีการปั นมรดกเสร็ จสินลง

แม้ ถึงว่าจะได้ เข้ ารับตําแหน่งแล้ วก็ดี ผู้จดั การมรดกจะลาออกจากตําแหน่งโดยมีเหตุอนั สมควรก็ได้ แต่ต้องได้ รับ
อนุญาตจากศาล
มาตรา 1728 ผู้จดั การมรดกต้ องลงมือจัดทําบัญชีทรัพย์มรดกภายในสิบห้ าวัน
(1) นับแต่เจ้ ามรดกตาย ถ้ าในขณะนันผู้จดั การมรดกได้ ร้ ูถึงการตังแต่งตามพินยั กรรมทีมอบหมายไว้ แก่ตน หรื อ
(2) นับแต่วนั ทีเริ มหน้ าทีผู้จดั การมรดกตามมาตรา 1726 ในกรณีทีศาลตังเป็ นผู้จดั การมรดก หรื อ
(3) นับแต่วนั ทีผู้จดั การมรดกรับเป็ นผู้จดั การมรดกในกรณีอืน
มาตรา 1729 ผู้จดั การมรดกต้ องจัดทําบัญชีทรัพย์มรดกให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึงเดือนนับแต่เวลาทีระบุไว้ ใน
มาตรา 1728 แต่กําหนดเวลานีเมือผู้จดั การมรดกร้ องขอก่อนสินกําหนดเวลาหนึงเดือน ศาลจะอนุญาตให้ ขยายต่อไปอีก
ก็ได้
บัญชีนนต้
ั องทําต่อหน้ าพยานอย่างน้ อยสองคน ซึงต้ องเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในกองมรดกนันด้ วย
บุคคลซึงจะเป็ นพยานในการทําพินยั กรรมไม่ได้ ตามมาตรา 1670 จะเป็ นพยานในการทําบัญชีใดๆ ทีต้ องทําขึน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนีไม่ได้
มาตรา 1730 ให้ นํามาตรา 1563,1564 วรรค 1 และ 2 และ 1565 แห่งประมวลกฎหมายนีมาใชับงั คับโดย
อนุโลม ในระหว่างทายาทกับผู้จดั การมรดกโดยพินยั กรรมและในระหว่างศาลกับผู้จดั การมรดกทีศาลตัง
มาตรา 1731 ถ้ าผู้จดั การมรดกมิได้ จดั ทําบัญชีภายในเวลาและตามแบบทีกําหนดไว้ หรื อถ้ าบัญชีนนไม่
ั เป็ นที
พอใจแก่ศาล เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อการทุจริ ต หรื อความไม่สามารถอันเห็นประจักษ์ ของผู้จดั การ
มรดก ศาลจะถอนผู้จดั การมรดกเสียก็ได้
มาตรา 1732 ผู้จดั การมรดกต้ องจัดการตามหน้ าทีและทํารายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปั นมรดกให้
เสร็ จภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีระบุไว้ ในมาตรา 1728 เว้ นแต่ผ้ ทู ําพินยั กรรม ทายาทโดยจํานวนข้ างมาก หรื อศาลจะได้
กําหนดเวลาให้ ไว้ เป็ นอย่างอืน
มาตรา 1733 การให้ อนุมตั ิ การปลดเปลืองความรับผิด หรื อข้ อตกลงอืนๆ อันเกียวกับรายงานแสดงบัญชีการ
จัดการมรดกดังทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 1732 นัน จะสมบูรณ์ตอ่ เมือรายงานแสดงบัญชีนนได้
ั สง่ มอบล่วงหน้ าแก่ทายาท
พร้ อมด้ วยเอกสารอันเกียวกับการนันไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนแล้ ว
คดีเกียวกับการจัดการมรดกนัน มิให้ ทายาทฟ้ องเกินกว่าห้ าปี นับแต่การจัดการมรดกสินสุดลง
หมวด 2
การรวบรวมจําหน่ ายทรัพย์ มรดกเป็ นตัวเงิน
และการชําระหนีก ับแบ่ งปั นทรัพย์ มรดก
-------มาตรา 1734 เจ้ าหนีกองมรดกชอบแต่จะได้ รับการชําระหนีจากทรัพย์สนิ ในกองมรดกเท่านัน
มาตรา 1735 ทายาทจําต้ องบอกทรัพย์มรดกและหนีสินของผู้ตายตามทีตนรู้ทงหมดแก่
ั
ผ้ จู ดั การมรดก
มาตรา 1736 ตราบใดทีเจ้ าหนีกองมรดก หรื อผู้รับพินยั กรรมทีปรากฎตัว ยังไม่ได้ รับชําระหนี หรื อส่วนได้ ตาม
พินยั กรรมแล้ วทุกคน ให้ ถือว่าทรัพย์มรดกยังคงอยูใ่ นระหว่างจัดการ

ในระหว่างเวลาเช่นว่านัน ผู้จดั การมรดกชอบทีจะทําการใด ๆ ในทางจัดการตามทีจําเป็ นได้ เช่นฟ้ องคดีหรื อแก้
ฟ้ องในศาลและอืนๆ อนึงผู้จดั การมรดกต้ องทําการทุกอย่างตามทีจําเป็ น เพือเรี ยกเก็บหนีสินซึงค้ างชําระอยูแ่ ก่กองมรดก
ภายในเวลาอันเร็ วทีสุดทีจะทําได้ และเมือเจ้ าหนีกองมรดกได้ รับชําระหนีแล้ ว ผู้จดั การมรดกต้ องทําการแบ่งปั นมรดก
มาตรา 1737 เจ้ าหนีกองมรดกจะบังคับสิทธิเรี ยกร้ องต่อทายาทคนใดก็ได้ แต่ถ้ามีผ้ จู ดั การมรดก ให้ เจ้ าหนีเรียก
เข้ ามาในคดีด้วย
มาตรา 1738 ก่อนแบ่งมรดก เจ้ าหนีกองมรดกจะบังคับชําระหนีเต็มจํานวนจากกองมรดกก็ได้ ในกรณีเช่นนี
ทายาทคนหนึงๆ อาจเรี ยกให้ ชําระหนีจากทรัพย์มรดกของเจ้ ามรดก หรื อให้ เอาเป็ นประกันก็ได้ จนถึงเวลาแบ่งมรดก
เมือแบ่งมรดกแล้ ว เจ้ าหนีอาจเรียกให้ ทายาทคนใดคนหนึงชําระหนีได้ เพียงไม่เกินทรัพย์มรดกทีทายาทคนนัน
ได้ รับไป ในกรณีเช่นนี ทายาทคนใดซึงได้ ชําระหนีแก่เจ้ าหนีกองมรดกเกินกว่าส่วนทีตนจะต้ องเฉลียใช้ หนี ทายาทคนนัน
มีสทิ ธิไล่เบียจากทายาทคนอืนได้

มาตรา 1739 ให้ ชําระหนีทีกองมรดกค้ างชําระตามลําดับต่อไปนีและตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนี
ว่าด้ วยบุริมสิทธิ โดยต้ องไม่เป็ นทีเสือมเสียแก่บรรดาเจ้ าหนีผู้มีบรุ ิ มสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนีหรื อกฎหมายอืน
และบรรดาเจ้ าหนีทีมีประกันโดยการจํานําหรื อการจํานอง
(1) ค่าใช้ จ่ายเพือประโยชน์อนั ร่วมกันของกองมรดก
(2) ค่าใช้ จ่ายในการทําศพเจ้ ามรดก
(3) ค่าภาษี อากรซึงกองมรดกค้ างชําระอยู่
(4) ค่าจ้ างซึงเจ้ ามรดกค้ างชําระแก่เสมียน คนใช้ และคนงาน
(5) ค่าเครื องอุปโภคบริ โภคอันจําเป็ นประจําวันซึงส่งให้ แก่เจ้ ามรดก
(6) หนีสินสามัญของเจ้ ามรดก
(7) บําเหน็จของผู้จดั การมรดก
มาตรา 1740 เว้ นแต่เจ้ ามรดกหรื อกฎหมายจะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ จดั สรรทรัพย์สนิ ของเจ้ ามรดกเพือ
ชําระหนีตามลําดับต่อไปนี
(1) ทรัพย์สนิ นอกจากอสังหาริ มทรัพย์
(2) อสังหาริ มทรัพย์ซงจั
ึ ดสรรไว้ ชดั แจ้ งในพินยั กรรมว่าสําหรับชําระหนีถ้ าหากว่ามีทรัพย์สนิ เช่นนัน
(3) อสังหาริ มทรัพย์ซงทายาทโดยธรรมชอบที
ึ
จะได้ รับในฐานะเช่นนัน
(4) อสังหาริ มทรัพย์ซงเจ้
ึ ามรดกทําพินยั กรรมให้ แก่ผ้ ใู ดผู้หนึงโดยมีเงือนไขว่า ผู้นนต้
ั องชําระหนีของเจ้ ามรดก
(5) อสังหาริ มทรัพย์ซงเจ้
ึ ามรดกทําพินยั กรรมให้ โดยลักษณะทัวไปดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 1651
(6) ทรัพย์สนิ เฉพาะอย่างซึงเจ้ ามรดกทําพินยั กรรมให้ โดยลักษณะเฉพาะดังบัญญัติไว้ ในมาตรา 1651
ทรัพย์สนิ อย่างใดอย่างหนึงซึงได้ จดั สรรไว้ ตามความทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน ให้ เอาออกขายทอดตลาด แต่
ทายาทคนใดคนหนึงอาจมิให้ มกี ารขายเช่นว่านันได้ โดยชําระราคาทรัพย์สนิ นันทังหมด หรื อแต่บางส่วนตามทีผู้ตีราคา
ซึงศาลตังขึนได้ กําหนดให้ จนพอแก่จํานวนทีจะชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนี

มาตรา 1741 เจ้ าหนีกองมรดกคนใดคนหนึง จะคัดค้ านการขายทอดตลาดหรื อการตีราคาทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ ใน
มาตราก่อน โดยเสียค่าใช้ จ่ายของตนเองก็ได้ ถ้ าเจ้ าหนีได้ ร้องคัดค้ านแล้ ว ยังได้ กระทําการขายทอดตลาด หรื อ ตีราคา
ไป จะยกการขายทอดตลาดหรื อตีราคานันขึนยันต่อเจ้ าหนีผู้ร้องคัดค้ านแล้ วนันหาได้ ไม่
มาตรา 1742 ถ้ าในการชําระหนีซึงค้ างชําระอยูแ่ ก่ตน เจ้ าหนีคนใดคนหนึงได้ รับตังในระหว่างทีผู้ตายมีชีวิตอยู่
ให้ เป็ นผู้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตเจ้ าหนีคนนันชอบทีจะได้ รับเงินทังหมด ซึงได้ ตกลงไว้ กบั ผู้รับประกัน อนึงเจ้ าหนี
เช่นว่านัน จําต้ องส่งเบียประกันภัยคืนเข้ ากองมรดกก็ตอ่ เมือเจ้ าหนีคนอืนๆ พิสจู น์ได้ วา่
(1) การทีผู้ตายชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีโดยวิธีดงั กล่าวมานันเป็ นการขัดต่อบทบัญญัตมิ าตรา 237 แห่งประมวล
กฎหมายนี และ
(2) เบียประกันภัยเช่นว่านัน เป็ นจํานวนสูงเกินส่วนเมือเทียบกับรายได้ หรื อฐานะของผู้ตาย
ถึงอย่างไรก็ดี เบียประกันภัยซึงจะพึงส่งคืนเข้ ากองมรดกนันต้ องไม่เกินกว่าจํานวนเงินทีผู้รับประกันชําระให้
มาตรา 1743 ทายาทโดยธรรม หรื อผู้รับพินยั กรรมโดยลักษณะทัวไปไม่จําต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดใน
พินยั กรรมลักษณะเฉพาะเกินกว่าจํานวนทรัพย์มรดกทีตนได้ รับ
มาตรา 1744 ผู้จดั การมรดกไม่จําต้ องส่งมอบทรัพย์มรดกหรื อส่วนใดส่วนหนึงแห่งทรัพย์มรดกให้ แก่ทายาทก่อน
ปี หนึงนับแต่วนั ทีเจ้ ามรดกถึงแก่ความตายเว้ นแต่เจ้ าหนีกองมรดกและผู้รับพินยั กรรมทีปรากฎตัวได้ รับชําระหนีและส่วนได้
ตามพินยั กรรมแล้ วทุกคน
หมวด 3
การแบ่ งมรดก
-------มาตรา 1745 ถ้ ามีทายาทหลายคน ทายาทเหล่านันมีสทิ ธิและหน้ าทีเกียวกับทรัพย์มรดกร่วมกันจนกว่าจะได้
แบ่งมรดกกันเสร็ จแล้ ว และให้ ใช้ มาตรา 1356 ถึงมาตรา 1366 แห่งประมวลกฎหมายนีบังคับ เพียงเท่าทีไม่ขดั กับ
บทบัญญัติแห่งบรรพนี
มาตรา 1746 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมาย หรื อข้ อความในพินยั กรรมถ้ าหากมี ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า ผู้เป็ น
ทายาทด้ วยกันมีสว่ นเท่ากันในกองมรดกทียังไม่ได้ แบ่ง
มาตรา 1747 การทีทายาทคนใดได้ รับทรัพย์สนิ อย่างหนึงอย่างใดหรื อประโยชน์อย่างอืนใดจากเจ้ ามรดกโดยการ
ให้ หรื อโดยการอย่างอืนใดซึงทําให้ โดยเสน่หาในระหว่างเวลาทีเจ้ ามรดกยังมีชีวิตอยูน่ นั หาทําให้ สทิ ธิในการแบ่งปั นทรัพย์
มรดกของทายาทคนนัน ต้ องเสือมเสียไปแต่โดยประการใดไม่
มาตร 1748 ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึงยังมิได้ แบ่งกันทายาทคนนันมีสทิ ธิทีจะเรี ยกร้ องให้ แบ่งทรัพย์
มรดกนันได้ แม้ วา่ จะล่วงพ้ นกําหนดอายุความตามมาตรา 1754 แล้ วก็ดี
สิทธิทีจะเรี ยกให้ แบ่งทรัพย์มรดกตามวรรคก่อน จะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละสิบปี ไม่ได้
มาตรา 1749 ถ้ ามีคดีฟ้องเรี ยกทรัพย์มรดก ผู้ซงอ้
ึ างว่าตนเป็ นทายาทมีสทิ ธิในทรัพย์มรดกนัน จะร้ องสอดเข้ ามา
ในคดีก็ได้
แต่ศาลจะเรี ยกทายาทอืน นอกจากคูค่ วาม หรื อผู้ร้องสอด ให้ เข้ ามารับส่วนแบ่ง หรื อกันส่วนแห่งทรัพย์มรดกไว้
เพือทายาทอืนนันไม่ได้

มาตรา 1750 การแบ่งปั นทรัพย์มรดกนัน อาจทําได้ โดยทายาทต่างเข้ าครอบครองทรัพย์สนิ เป็ นส่วนสัด หรื อโดย
การขายทรัพย์มรดกแล้ วเอาเงินทีขายได้ มาแบ่งปั นกันระหว่างทายาท
ถ้ าการแบ่งปั นมิได้ เป็ นไปตามวรรคก่อน แต่ได้ ทําโดยสัญญาจะฟ้ องร้ องให้ บงั คับคดีหาได้ ไม่ เว้ นแต่จะมีหลักฐาน
เป็ นหนังสืออย่างหนึงอย่างใดลงลายมือชือฝ่ ายทีต้ องรับผิดหรื อตัวแทนของฝ่ ายนันเป็ นสําคัญ ในกรณีเช่นนีให้ นํามาตรา
850,852 แห่งประมวลกฎหมายนีว่าด้ วยประนีประนอมยอมความมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 1751 ภายหลังทีได้ แบ่งมรดกกันแล้ ว ถ้ าทรัพย์สนิ ทังหมดหรื อบางส่วน ซึงทายาทคนใดคนหนึงได้ รับตาม
ส่วนแบ่งปั นนัน หลุดมือไปจากทายาทคนนันเนืองจากการรอนสิทธิ ทายาทคนอืนๆ จําต้ องใช้ คา่ ทดแทน
หนีเช่นว่านัน เป็ นอันระงับเมือมีการตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอืน หรื อการรอนสิทธิเป็ นผลเนืองมาจากความผิดของ
ทายาทผู้ถกู รอนสิทธิ หรื อเนืองมาจากเหตุซงเกิ
ึ ดขึนภายหลังการแบ่งปั น
ทายาทคนอืน ๆ ต้ องใช้ คา่ ทดแทนให้ แก่ทายาทผู้ถกู รอนสิทธิตามส่วนแห่งส่วนแบ่งของตน แต่ให้ หกั จํานวนทีเป็ น
ส่วนเฉลีย ซึงทายาทผู้ถกู รอนสิทธิจะต้ องออกกับเขาด้ วยนันออกเสีย แต่ถ้าทายาทคนใดคนหนึงเป็ นคนหนีสินล้ นพ้ นตัว
ทายาทคนอืนๆต้ องรับผิดในส่วนของทายาทคนนันตามส่วนเฉลียเช่นเดียวกัน แต่ให้ หกั จํานวนทีเป็ นส่วนเฉลียซึงทายาท
ผู้ทีจะได้ รับค่าทดแทนจะต้ องออกแทนทายาทผู้ทีมีหนีสินล้ นพ้ นตัวนันออกเสีย
บทบัญญัติในวรรคก่อนๆ มิให้ ใช้ บงั คับแก่ผ้ รู ับพินยั กรรมลักษณะเฉพาะ
มาตรา 1752 คดีฟ้องให้ รับผิดเนืองจากการรอนสิทธิตามมาตรา 1751 นัน มิให้ ฟ้องเมือพ้ นกําหนดสามเดือน
นับแต่เมือถูกรอนสิทธิ
ลักษณะ 5
มรดกที"ไม่ มีผ้ ูรับ
-------มาตรา 1753 ภายใต้ บงั คับแห่งสิทธิของเจ้ าหนีกองมรดก เมือบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรม
หรื อผู้รับพินยั กรรม หรื อการตังมูลนิธิตามพินยั กรรม มรดกของบุคคลนันตกทอดแก่แผ่นดิน
ลักษณะ 6
อายุความ
-------มาตรา 1754(1) ห้ ามมิให้ ฟ้องคดีมรดกเมือพ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่เมือเจ้ ามรดกตาย หรื อนับแต่เมือทายาทโดย
ธรรมได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ูถึงความตายของเจ้ ามรดก
คดีฟ้องเรี ยกตามข้ อกําหนดพินยั กรรม มิให้ ฟ้องเมือพ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่เมือผู้รับพินยั กรรมได้ ร้ ูหรื อควรได้ ร้ ูถึง
สิทธิซงตนมี
ึ
อยูต่ ามพินยั กรรม

(1)

แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีได้ ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2535

ภายใต้ บงั คับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนีถ้ าสิทธิเรี ยกร้ องของเจ้ าหนีอันมีตอ่ เจ้ ามรดกมีกําหนด
อายุความยาวกว่าหนึงปี มิให้ เจ้ าหนีนันฟ้ องร้ องเมือพ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่เมือเจ้ าหนีได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ูถึงความตายของ
เจ้ ามรดก
ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรี ยกร้ องตามทีว่ามาในวรรคก่อนๆนัน มิให้ ฟ้องร้ องเมือพ้ นกําหนดสิบปี นบั แต่เมือเจ้ ามรดก
ตาย
มาตรา 1755 อายุความหนึงปี นัน จะยกขึนต่อสู้ได้ ก็แต่โดยบุคคลซึงเป็ นทายาท หรื อบุคคลซึงชอบทีจะใช้ สทิ ธิ
ของทายาท หรื อโดยผู้จดั การมรดก

พระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 6 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477
[รก.2478/-/529/7 มิถนุ ายน 2478]
--------------------------พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ"มเติมพระราชบัญญัติให้ ใช้ บทบัญญัติบรรพ 6 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2486
[รก.2486/32/1092/19 มิถนุ ายน 2486]
--------------------------พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ"มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ (ฉบับที" 6) พุทธศักราช 2495
[รก.2495/12/189/26 กุมภาพันธ์ 2495]

