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บทที่ 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อให้นักศึกษาซึ่งมิได้ศึกษาวิชากฎหมายเป็นวิชาเอก 
มีพื้นฐานความรู้กฎหมายในเบื้องต้นสําหรับใช้ในการ 
เตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าทํางาน

2.เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้กฎหมายในเบื้องต้น
สําหรับใช้ในการประกอบอาชีพหรือในชีวิตประจําวัน 
เมื่อสําหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปแล้ว

กําเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย



     ทฤษฎีของสํานักกฎหมายบ้านเมือง
          ให้แนวคิดไว้ว่า กฎหมาย คือ “คําสั่งของรัฐาธิปัตย์ 
ใครไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษ” มีข้อวิจารณ์ คือ กฎหมายเป็น
เรื่องของอําเภอใจของผู้มีอํานาจ แสดงให้เห็นถึงความไม่
ยุติธรรมทางกฎหมาย ซึ่งความยุติธรรมและกฎหมายต้องไป

ทฤษฎีของสํานักธรรมนิยม  
          กฎหมายเป็นเรื่องของเหตุผลครับ ซึ่งเหตุผลในที่นี้คือ 
เหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับสรรพสิ่ง และต้องเป็นอกาลิโก 
หมายถึง มันต้องเป็นเช่นนั้นชั่วนิรันดร์ครับ แนวคิดนี้มีข้อควร
คํานึงคือ ต้องซื่อสัตย์ต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
(Positive Law) แต่หากกฎหมายนี้ใช้อยู่ไม่ยุติธรรมจะต้อง
กล้าวิพากษ์วิจารณ์และกล้าเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมสอดคล้องกับอุดมคติต่อไปด้วย

สํานักประวัติศาสตร์  
           มีแนวคิดว่า กฎหมายต้องสอดคล้องกับดวงจิต
ประชาชาติ หรือ Volksgeist ซึ่งก็ยังเห็นว่ากฎหมายเป็นเรื่อง
ของเหตุผล แต่เหตุผลต้องพัฒนามาจากแต่ละชนชาติ มีอยู่เป็น
ลักษณะประจําชาติในที่ใดที่หนึ่ง ไม่จําเป็นว่าทุกที่ต้องเหมือนกัน
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สรุป

          ทฤษฎีที่ 2 และ 3 ไม่ได้มีความเห็น
ต่างกันมาก เพราะ 2 ทฤษฎีนี้ล้วนเห็น
สอดคล้องต้องกันว่า ทฤษฎีที่ 1 มีข้อ
บกพร่องหลายประการ ไม่ควรนํามายึดถือ 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีที่ 2 และ 3 นี้ มีพื้น
ฐานร่วมกันโดยเฉพาะเหตุผล แต่ทว่าจะเป็น
เหตุผลแบบไหน เหตุผลที่เป็นสากลนิยม หรือเป็นเหตุผลแบบ
ดวงจิตประชาชาติ

 อย่างไรก็ตาม เมื่อเราตั้งคําถามว่า กฎหมายคืออะไร อย่า
ไปยึดติดกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่างเด็ดขาด ในปัจจุบันก็ยาก
ที่จะอธิบายว่าทฤษฎีใดใช้อยู่หรือยกเลิกไป มันเป็นสิ่งที่ควร
คํานึงถึงตลอดเวลาทั้ง 3 ทฤษฎี เพราะถ้าเรายึดถือทฤษฎีที่ 2 
และ 3 มากเกินไป จะทําให้กฎหมายขาดลักษณะที่ชัดเจน โดย
ทั่วไปทุกทฤษฎีมีข้อบกพร่องก็นําทฤษฎีอื่นมาแก้ไขข้อบกพร่อง
นั้น
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ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น 
          เป็นทฤษฎีที่ท่านอาจารย์ปรีดี 
เกษมทรัพย์ ได้ใช้เวลานับสิบปีค่อยๆ 
พัฒนาขึ้นจากคําสอนวิชานิติปรัชญา และ
วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป จนอาจ
กล่าวได้ว่าทฤษฎีกฎหมายสามชั้นเป็น
รากฐานความคิดทางกฎหมายของท่าน
โดยเฉพาะ  
 ซึ่งทฤษฎีกฎหมายสามชั้นนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบาย
วิวัฒนาการทางกฎหมายไปพร้อมๆ กับวิวัฒนาการทางสังคม 
โดยเชื่อว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ
สังคม และเห็นว่ากฎหมายก่อตัวขึ้นเองในสังคมแล้วค่อยๆ 
คลี่คลายวิวัฒนาการต่อมาจนถึงปัจจุบัน มิได้เกิดขึ้นโดย
เจตจํานงของมนุษย์แต่อย่างใด
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โดยทฤษฎีดังกล่าวนี้ได้แบ่งวิวัฒนาการของกฎหมายออกเป็น 3 
ยุคด้วยกัน คือ

1. ยุคกฎหมายชาวบ้าน หรือ Volksrecht เป็นเหตุผลธรรมดา
สามัญ (Simple Natural Reason) หรือเหตุผลชาวบ้าน

2.  ยุคกฎหมายนักกฎหมาย หรือ Juristenrecht เกิดจาก
เหตุผลปรุงแต่งทางกฎหมาย (Artificial Juristic Rea-
son) เพื่อชี้ขาดข้อพิพาทให้เหมาะสม+ถูกต้อง+เป็นธรรม

3. ยุคกฎหมายเทคนิค หรือ Technical Law เกิดจากเหตุผล
ทางเทคนิค (Technical Reason) = วิธีการบรรลุเป้า
หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาในสังคม จึงไม่เกี่ยวกับความรู้สึกทางศีลธรรม
หรือจารีตประเพณี
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สรุป
รูปแบบของกฎหมายทั้ง 3 ยุค 

         กฎหมายชาวบ้าน จะใช้เหตุผล
สามัญสํานึกธรรมดา ใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
กฎหมายกับศีลธรรมไม่ได้แยกจากกัน
         กฎหมายของนักกฎหมาย มีลักษณะปรากฏตัวอยู่ในรูป
แบบหลักนิติศาสตร์ ใช้เหตุผลปรุงแต่งทางนิติศาสตร์ ใช้เหตุผล
เพื่อชี้หลักข้อพิพาท จึงมีหลักกฎหมายที่ชี้ขาด และในที่สุดก็เกิด
ตุลาการ วิชาชีพนักกฎหมายขึ้นมา
         กฎหมายในยุคที่ 3 คือ กฎหมายเทคนิค เป็นกฎหมายที่
บัญญัติโดย “เหตุผลเทคนิค” ซึ่งมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร 
เป็นส่วนใหญ่ในกฎหมายสมัยนี้แต่ต้องเข้าใจว่า กฎหมายมีหลัก
ศีลธรรมเป็นพื้นฐานกฎหมายพัฒนามาจากหลักศีลธรรมและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับศีลธรรม กฎหมายมิได้แยกตัวอย่างเด็ดขาด
กับศีลธรรมแต่อย่างใด

ยุคกฎหมายชาวบ้าน (Volksrecht) ใช้เหตุผล
สามัญสํานึกธรรมดา ใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี กฎหมาย

กับศีลธรรมไม่ได้แยกจากกัน

รูปแบบของกฎหมายทั้ง 3 ยุค
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายเทคนิคและการ
นิติบัญญัติในปัจจุบัน

1.ช่วงแรกมีข้อดีที่ทําให้เกิดการปฏิรูประบบ
กฎหมายและได้ทําในรูปของ Codification

2.รัฐสมัยใหม่ทําให้เกิดระบบราชการประจํา (ไม่มี
ลักษณะไม่เป็นกิจจะลักษณะเหมือนยุคโบราณ) จึง
เกิดพัฒนาการในกฎหมายมหาชน

3.เมื่อคลี่คลายขยายตัวต่อมา ก็เกิดข้อเสียตามมา

4.ผลบังคับของกฎหมายเทคนิค ไม่มีพลังทางศีล
ธรรมหรือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหนุนหลัง จึง
ต้องอาศัยอํานาจรัฐล้วน ๆ

5.การนิติบัญญัติจะเป็นไปได้ด้วยดีในระยะยาวหาก
มีบรรยากาศของการเคารพกฎหมาย โดยอาศัยหลัก
นิติธรรม ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามอําเภอใจของผู้มี
อํานาจ
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ตัวอย่างเหตุการณ์ 

 เช้าวันหนึ่ง ณ ตลาดหัวลําโพง มีเสียงจอแจอึกทึกบน
ทางเท้าหน้าตลาด 

ตํารวจร้องดังๆ ว่า “ไปโรงพัก” “ไปโรงพัก” 

แม่ค้าคนไทยสูงอายุคนหนึ่ง นุ่งผ้าโจงกระเบน เคี้ยวหมาก พูด
หน้าตาขึงขังกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า “ไปก็ไป เอาข้าไปฆ่าแกงไม่
ได้หรอก” 

ส่วนยายซิ้มคนหนึ่งที่กําลังจะถูกจับในที่เดียวกันหน้าตาซีดเซียว
ตกอกตกใจมาก ยกมือท่วมหัวไหว้เจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ประหลกๆ 
พร้อมกับพูดอ้อนวอนขอความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ตํารวจคนนั้น
อย่างน่าสงสาร 

จากเหตุการณ์นี้ ทําให้เห็นว่า แม่ค้า 2 คน มีความเข้าใจใน
กฎหมายต่างกัน เพราะแม่ค้าที่ไม่มีท่าทีกลัวตํารวจอาจจะมี
ความรู้ในเรื่องของกฎหมายว่า ความผิดฐานขัดขวางการจราจร
เป็นความผิดเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ตํารวจมีอํานาจเพียงอยู่ในวง
กรอบ
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บทที่ 2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของกฎหมายได้ชัดเจน
ว่าแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆ ในสังคมอย่างไร

2.นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
กับศาสนาศีลธรรมและจารีตประเพณีว่ามีจุดร่วมจุดต่าง
และจุดเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างไร

ลักษณะของกฎหมายและความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่นๆ ใน

สังคม



ลักษณะของกฎหมาย แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 ลักษณะแรก ในแง่ของเนื้อหา กฎหมายจะเป็นแบบแผนความ
ประพฤติ หรือ Norm เราเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติของ
มนุษย์ในสังคมก็ได้ ซึ่งในลักษณะนี้นอกเหนือจากกฎหมาย ยังมี
แบบแผนความประพฤติอย่างอื่นอีก เช่น ศาสนา ศีลธรรมและ
จารีตประเพณี

 ลักษณะที่สอง ในแง่สภาพบังคับ หรือ Sanction แบ่งออก
เป็น 2 ประเภทคือ 

•สภาพบังคับทางจิตใจ  จะทําให้คนรู้สึกเองและปฏิบัติตาม
•และสภาพบังคับโดยมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ
ซึ่งหมายความว่า รัฐต้องเข้ามา organized sanction ถ้า
ปล่อยให้มีแต่สภาพบังคับทางจิตใจยังไม่ถึงขนาดเป็น
กฎหมาย  ต้องมีสภาพบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ มี
กระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ ดูที่เป็นรูปธรรม ก็คือ 
ต้องมี  “กลไกอํานาจสาธารณะมาจัดการบังคับ” ให้ต้อง
ปฏิบัติตาม
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•กฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติรับรองศีลธรรมและ
จารีตประเพณีไว้เกือบทั้งหมด และมีเพียงข้อยกเว้นบาง
กรณีเท่านั้นที่กฎหมายขัดแย้งกับศีลธรรมและจารีต
ประเพณี

•กฎหมายเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ความประพฤติของ
มนุษย์ในสังคมโดยมีกระบวนการบังคับที่เป็น
กิจจะลักษณะ 

•สําหรับกฎเกณฑ์ความประพฤติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมาย 

มิได้หมายความว่า กฎเกณฑ์ความประพฤติเหล่านี้จะ
ไม่มีสภาพบังคับเลย เพียงแต่เป็นสภาพบังคับที่ไม่เป็น
กิจจะลักษณะเท่านั้น กฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติ
รับรองศีลธรรมและจารีตประเพณีไว้เกือบทั้งหมด และมี
เพียงข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้นที่กฎหมายขัดแย้งกับศีล
ธรรมและจารีตประเพณี

 

	 กฎหมายเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย ์
ในสังคมโดยมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ 

	 สําหรับกฎเกณฑ์ความประพฤติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมาย 

มิได้หมายความว่า กฎเกณฑ์ความประพฤติเหล่านี้จะไม่มี
สภาพบังคับเลย เพียงแต่เป็นสภาพบังคับที่ไม่เป็น
กิจจะลักษณะเท่านั้น 

	 กฎเกณฑ์ความประพฤติที่เป็นกฎหมาย  หากไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายย่อมตกอยู่ภายใต้กระบวนการบังคับที่เป็น
กิจจะลักษณะ โดยอาศัยกลไกของอํานาจสาธารณะ  ซึ่ง
แสดงออกโดยผ่านทางศาลและเจ้าพนักงานของศาลในการ
บังคับคดีต่อไปได้
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 เรื่องต่อไปที่จะศึกษาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
กฎเกณฑ์อื่น ๆ ในสังคม ซึ่งได้แก่ กฎหมายกับศาสนา  กฎหมาย
กับศีลธรรม และกฎหมายกับจารีตประเพณี 
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กฎหมายกับศาสนา
 ศาสนา คือ กฎข้อบังคับที่ศาสดาต่าง ๆ ได้กําหนดไว้ให้
มนุษย์ประพฤติคุณงามความดี มนุษย์ที่นับถือศาสนาย่อม
ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของศาสดาที่ให้กระทําหรืองดเว้น
กระทําการใด ๆ 

ความคล้ายคลึงระหว่างศาสนากับกฎหมาย 
 กําหนดความประพฤติของมนุษย์ และกําหนดว่าถ้ามนุษย์
ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับแล้วจะได้รับผลร้าย 

ข้อแตกต่างระหว่างศาสนาและกฎหมาย
 ถ้าฝ่าฝืนกฎหมายจะมีสภาพบังคับในปัจจุบัน แต่ศาสนา
จะมีสภาพบังคับอยู่ในที่โลกหน้า 

กฎหมายกับศีลธรรม
 ศีลธรรม  คือ  ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ว่าการกระทํา
อย่างไรเป็นการกระทําที่ชอบ การกระทําอย่างไรเป็นการ
กระทําที่ผิด
 กฎหมายกับศีลธรรม ต่างก็เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติ
ด้วยกัน และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปด้วยตัวของมันเอง 
(spontaneous order) 
 กฎหมายมีสภาพบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ ผู้ฝ่าฝืนต้องได้
รับผลร้ายโดยมุ่งไปที่สภาพบังคับจากภายนอก ศีลธรรมเกิด
จากความรู้สึกภายในของมนุษย์ ผู้ที่ฝ่าฝืนมีผลเพียงกระทบ
กระทั่งจิตใจมากน้อยแล้วแต่บุคคล และมุ่งที่สภาพบังคับจาก
จิตใจซึ่งเป็นเรื่องภายในของตัวมนุษย์เอง

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม
• Mala prohibita

ความผิดเพราะกฎหมายห้าม (ไม่ใช่กรณีฝ่าฝืนหลัก
ศีล ธรรม แต่เป็นกฎเกณฑ์ทางเทคนิค)

• Mala in se
ความผิดในตัวของมันเอง (ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางศีล
ธรรม เช่น ความผิดฐานลัก-วิ่ง-ชิง-ปล้น ความผิด
ต่อชีวิตและ ร่างกาย เป็นต้น)
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กฎหมายกับจารีต
จารีตประเพณี มี 2 ประเภทคือ

1)จารีตประเพณีที่ไม่เป็นกฎหมาย หากแต่เป็นเพียง 
“จารีตประเพณีธรรมดา”

2)จารีตประเพณีที่เป็นกฎหมาย เรียกว่า “กฎหมาย
ประเพณี” หรือ “กฎหมายจารีตประเพณี” 

กฎหมายกับจารีตประเพณี
      การฝ่าฝืนจารีตประเพณีที่ไม่เป็นกฎหมาย (ฝ่าฝืนจารีต
ประเพณีธรรมดา) ผู้ฝ่าฝืนเพียงแต่ได้รับผลร้ายโดยการถูก
ตําหนิติเตียนจากชุมชนนั้นๆ เท่านั้น แต่ถ้าฝ่าฝืน “กฎหมาย
ประเพณี” ย่อมถูกบังคับจากรัฐด้วยกลไกอํานาจสาธารณะ 
โดยสามารถฟ้องบังคับต่อศาลได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
บังคับต่อไปสุดแต่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง
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บทที่ 3

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจการจําแนกระบบและ
หมวดหมู่ของกฎหมาย และสามารถบอกหลักของการ
จําแนกระบบและหมวดหมู่ของกฎหมายได้

การจําแนกระบบและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย



 ในการศึกษาเรื่อง การจําแนกระบบและหมวดหมู่ของ
กฎหมายนี้นะครับ  มีประโยชน์คือทําให้ทราบขอบเขตเนื้อหาวิชา
กฎหมายทั้งที่ควรรู้จากการศึกษาในชั้นเรียนและเนื้อหาอื่นๆ ที่
มิได้นํามาศึกษาในชั้นเรียน และทําให้เข้าใจลักษณะของระบบ
กฎหมายไทยได้ดียิ่งขึ้น เป็นการปรับทัศนคติเชิงลบต่อกฎหมาย
ให้มีแนวโน้มเชิงสร้างสรรค์ต่อกฎหมายมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการจําแนกระบบและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย

❖ ทําให้ทราบขอบเขตเนื้อหาวิชากฎหมายทั้งที่ควรรู้
จากการศึกษาในชั้นเรียนและเนื้อหาอื่นๆ ที่มิได้นํา
มาศึกษาในชั้นเรียน

❖ ทําให้เข้าใจลักษณะของระบบกฎหมายไทยได้ดียิ่ง
ขึ้น เป็นการปรับทัศนคติเชิงลบต่อกฎหมายให้มีแนว
โน้มเชิงสร้างสรรค์ต่อกฎหมายมากยิ่งขึ้น
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 ท่าน RENE DAVID ได้จัดเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของระบบ
กฎหมายต่าง ๆ ในโลกอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างขว้างไว้โดย
พิจารณาตามหลักของวัฒนธรรมทางกฎหมาย และแบ่งระบบ
กฎหมาย  หรือตระกูลกฎหมายออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ  ดังนี้

1)ตระกูลกฎหมายโรมาโนเยอรมานิค (Romano-
Germanic Family) หรือระบบซิวิลลอว์ 

2)ระบบกฎหมายสังคมนิยม (Socialist Laws) 
3)ตระกูลกฎหมายคอมมอนลอว์ (The Common Law) 
หรือระบบคอมมอนลอว์ 

4)ระบบอื่น ๆ ที่จัดระเบียบสังคมและกฎหมาย (Religious 
and Traditional Laws) 

ระบบกฎหมาย (LEGAL SYSTEM) หรือตระกูล
กฎหมาย (LAW FAMILY) 4 กลุ่ม

❖ ตระกูลกฎหมายโรมาโนเยอรมานิค (Romano-
Germanic Family) หรือระบบซิวิลลอว์ 

❖ ระบบกฎหมายสังคมนิยม (Socialist Laws) 
❖ ตระกูลกฎหมายคอมมอนลอว์ (The Common 

Law) หรือระบบคอมมอนลอว์ 
❖ ระบบอื่น ๆ ที่จัดระเบียบสังคมและกฎหมาย 

(Religious and Traditional Laws) 
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ตระกูลกฎหมายโรมาโนเยอรมานิค (Romano-Germanic 
Family) หรือระบบซิวิลลอว์ 
 วัฒนธรรมทางกฎหมายมีลักษณะที่วิชานิติศาสตร์
ประกอบกันขึ้นบนรากฐานของกฎหมายโรมัน หรือถือกําเนิด
มาจากวิชานิติศาสตร์โรมัน แต่ในเนื้อหาของกฎหมายมี
ลักษณะผสมผสานระหว่างหลักกฎหมายโรมันกับหลักกฎหมาย
เยอรมานิค 
เป็นระบบที่ใช้อยู่ในภาคพื้นทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาใต้ คิวบา 
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น อียิปต์ ซีเรีย อิหร่าน หลาย
ประเทศในทวีปเอเชียโดยเฉพาะไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และกลุ่ม
ประเทศในแถบอาฟริกาใต้ 

ระบบกฎหมายสังคมนิยม (Socialist Laws)
 มีวัฒนธรรมทางกฎหมายที่วางรากฐานอยู่บนหลักทฤษฎี
มาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ ในระบบกฎหมายสังคมนิยม เป็นไปตาม
หลักคําสอนทางทฤษฎีมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ ซึ่งเป็นตัวกําหนด
ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยรัฐและกฎหมาย  โดยถือว่าในที่สุด สังคม
จะมีวิวัฒนาการไปสู่สังคมที่ปราศจากชนชั้น ซึ่งในช่วงเปลี่ยน
ผ่านนี้ จําเป็นต้องใช้ระบบ “เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ” 
โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจัดระเบียบในสังคมขึ้นใหม่เพื่อ
นําไปสู่ทิศทางที่พึงปรารถนานั้น มีการบังคับโดยกฎหมายให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาประเทศที่ตั้งไว้ตามอุดมการสังคมนิยม

ตระกูลกฎหมายคอมมอนลอว์ (The Common Law) หรือ
ระบบ
 มีวัฒนธรรมทางกฎหมายในลักษณะที่กฎหมายต่าง ๆ ไม่
ได้นําหลักกฎหมายโรมันมาเป็นแม่แบบ แต่เป็นกฎหมายที่
สร้างขึ้นโดยผู้พิพากษาเป็นหลัก
ประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ ได้แก่ ประเทศที่ใช้ภาษา
อังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือประเทศที่เคยอยู่กลุ่มประเทศ
อาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มประเทศใน
ระบบซิวิลลอว์ 

ระบบอื่น ๆ ที่จัดระเบียบสังคมและกฎหมาย (Religious) 
 วัฒนธรรมทางกฎหมายที่ถือหลักตามกฎหมายศาสนา
หรือกฎหมายประเพณีของตนเป็นหลัก เนื่องจากมีลักษณะเป็น
กฎหมายศาสนาหรือกฎหมายประเพณีของแต่ละสังคมเท่านั้น 
มิได้ส่งอิทธิพลไปถึงระบบกฎหมายในประเทศอื่น ความจําเป็น
ที่จะต้องศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบจึงมีน้อยมาก 
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ระบบซิวิลลอว์กับระบบคอมมอนลอว์
ระบบซิวิลลอว์
 เป็นตระกูลกฎหมายโรมาโนเยอรมานิค เพราะวิชา
นิติศาสตร์ประกอบกันขึ้นบนรากฐานของกฎหมายโรมัน หรือ
ถือกําเนิดมาจากวิชานิติศาสตร์โรมัน แต่ในเนื้อหาของ
กฎหมายมีลักษณะผสมผสานระหว่างหลักกฎหมายโรมันกับ
หลักกฎหมายเยอรมานิค 
 จะเห็นได้ว่ามีลักษณะสําคัญที่ตรงวิธีคิด และวิธีคิดนี้เกิด
จากหลักวิชานิติศาสตร์โรมันซึ่งนําไปสู่วิธีการจัดทําประมวล
กฎหมายในช่วงสมัยใหม่ต่อมา บางครั้งจึงอาจเรียกได้อีกชื่อ
หนึ่งว่า เป็นระบบประมวลกฎหมาย
 ระบบซิวิลลอว์  มาจากคําว่า jus civile = กฎหมายที่ใช้
บังคับกับพลเมืองโรมันและเป็นกฎหมายที่วางรากฐานอยู่บน
วิชานิติศาสตร์โรมันที่พัฒนาขึ้นมา

 ความหมายที่แท้จริงของประมวลกฎหมาย ประมวล
กฎหมาย (codification) ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแต่เพียงการรวบรวม
กฎหมายให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในฉบับเดียวกันเท่านั้น  ถ้ายัง
ไม่มีการจัดระบบระเบียบที่ตัวโครงสร้างของกฎหมายเรื่องนั้น
และยังไม่มีการท้าวความเชื่อมโยงถึงกันและกันอย่างเป็นระบบ 
อย่างมากก็เป็นเพียง compilation  ประมวลกฎหมาย (codi-
fication) ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแต่เพียงการรวบรวมกฎหมายให้เป็น
หมวดหมู่อยู่ในฉบับเดียวกันเท่านั้น  ถ้ายังไม่มีการจัดระบบ
ระเบียบที่ตัวโครงสร้างของกฎหมายเรื่องนั้นและยังไม่มีการ
ท้าวความเชื่อมโยงถึงกันและกันอย่างเป็นระบบ อย่างมากก็
เป็นเพียง compilation
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ความสําคัญของวิชานิติศาสตร์โรมัน
      แม้ในสมัยโรมันจะยังไม่มีประมวลกฎหมาย แต่วิชา
นิติศาสตร์โรมัน ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้สามารถคิดค้นวิธีการ
จัดทําประมวลกฎหมายขึ้นบังคับใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 
ขึ้นมาได้ ซึ่งเกิดจากวิธีคิดในการใช้และตีความกฎหมายของ
ชาวโรมัน

กําเนิดวิชานิติศาสตร์โรมัน
 ได้มีการรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีมาบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจารึกไว้บนโต๊ะทองแดงตั้งไว้ในที่สาธ ารณะ  
เรียกกันต่อมาว่า กฎหมายสิบสองโต๊ะ เวลามีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ผู้พิพากษาก็จะนําเอาหลักเกณฑ์ตามบทกฎหมายที่จารึกไว้นี้มา
ปรับใช้  แต่เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ ก็เกิดความรู้สึกขึ้นทั่วไป
ว่าการปรับใช้กฎหมายตามตัวบทซึ่งตุลาการปรับใช้โดย
เคร่งครัดมาโดยตลอดนั้นก่อให้เกิดความขลุกขลักโดย
สอดคล้องกับความรู้สึกว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมใน
สังคม ชาวโรมันถือคติตามที่ถ่ายทอดมาทางปรัชญากรีกว่า
กฎหมายที่แท้จริงนั้นคือเหตุผล ดังนั้น กฎหมายจึงต้องเป็น
ธรรม ในเมื่อมันไม่เป็นธรรมก็จะต้องหาวิธีทําให้มันเป็นธรรม
มันจึงจะถูกต้องชาวโรมันมีความเชื่อในความถูกต้องความดี
ของสิ่งที่มีมาอยู่ก่อนและตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ เชื่อในจารีต
ประเพณีที่ตกทอดมาว่าเป็น The Good Old Law ดังนั้น เมื่อ
เห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่มันใช้การได้ไม่ถนัดก็ไม่ปฏิเสธหรือ

ยกเลิกของเก่า แต่กลับพยายามรักษาของเก่าไว้โดยเอาความ
คิดใหม่เข้าไปปรุงแต่ง คือนําความคิดเรื่องเหตุผลและหลัก
ความเป็นธรรมเข้ามาปรุงแต่งให้มันเจริญขึ้น
จุดเด่น : เป็นการใช้กฎหมายอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่การใช้
กฎหมายไปตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด เพราะมีวิธีคิดที่วาง
รากฐานอยู่บนเหตุผลและหลักความเป็นธรรมสําหรับการใช้
และการตีความกฎหมายกํากับอยู่

กําเนิดประมวลกฎหมาย
ราวคริสตศตวรรษที่ 6 จักรพรรดิจัส
ติเนียนได้ดําเนินการให้มีการจัดทํา
ประมวลกฎหมายในรูปของการสรุปผล
งานของนักนิติศาสตร์ที่พัฒนากฎหมาย
มานานนับพันปีให้เป็นระบบระเบียบขึ้น 
เรียกว่า corpus juris civilis ซึ่งมีผู้

เรียกโดยให้เกียรติกับพระเจ้าจัสติเนียนว่า ประมวลกฎหมาย
จัสติเนียน โดยอาศัยวิธีคิดของชาวโรมันนี้เอง ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา จึงสามารถดําเนินการจนจัดทํา
ประมวลกฎหมายสมัยใหม่เป็นผลสําเร็จ
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ลักษณะที่สําคัญของระบบซิวิลลอว์
 บ่อเกิดหลักหรือบ่อเกิดที่สําคัญของกฎหมาย  ได้แก่ 
กฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งปรากฏตัวในรูปของประมวล
กฎหมาย  ซึ่งบ่อเกิดหลักนี้ มีที่มาประการสําคัญอยู่ที่กฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร 
 บ่อเกิดที่ไม่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ถือเป็นบท
สํารองหรือเป็นบ่อเกิดรอง ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถปรับใช้
กฎหมายลายลักษณ์อักษรได้แล้ว  ได้แก่  “แนวคําพิพากษา
บรรทัดฐาน”  และคําสอนของนักนิติศาสตร์  ซึ่งในระบบซิ
วิลลอว์มีแนวโน้มที่จะจํากัดที่ใช้ของบ่อเกิดรองเหล่านี้ให้มาก
ที่สุด
 คําพิพากษา โดยหลักเป็นเพียงตัวอย่างในการนํา
กฎหมายไปปรับใช้ตามหลักที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย
อยู่แล้ว การใช้และตีความตัวบทกฎหมายในประมวลกฎหมาย
จะต้องมุ่งหมายให้สามารถปรับใช้ได้เป็นการทั่วไป ไม่ใช่มุ่ง
ตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด 
 ปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวแบ่งระหว่างระบบซิวิลลอว์กับระบบ
คอมมอนลอว์อยู่ที่ทัศนคติที่มีต่อกฎหมายลายลักษณ์อักษร
และคําพิพากษาว่าเป็นอย่างไร โดยจะมุ่งยกย่องกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรมากกว่าคําพิพากษา หรือจะยกย่องคําพิพากษา
มากกว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษร

 กฎหมายลายลักษณ์อักษรในระบบซิวิลลอว์อยู่ภายใต้
ระบบของเหตุผลและหลักความเป็นธรรม การใช้กฎหมายต้อง
พิจารณาความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรถือเป็นหลักทั่วไป ไม่ใช่กฎหมาย
เฉพาะเรื่องเฉพาะราว ในกรณีที่ตัวบทมิได้กล่าวไว้โดยตรงก็ยัง
สามารถอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เพื่อ
ปรับใช้หลักตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรไปได้ 
 กฎหมายลายลักษณ์อักษรในระบบคอมมอนลอว์ ถือหลัก
การตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด และถือเป็นหลัก
กฎหมายเฉพาะเรื่องเฉพาะราวเท่านั้น
 ข้อแตกต่างระหว่างระบบซิวิลลอว์กับระบบคอมมอนลอว์ 
อิทธิพลของวิชานิติศาสตร์โรมันต่อระบบกฎหมาย 
การใช้ระบบประมวลกฎหมายเป็นหลัก
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ลักษณะเฉพาะของระบบคอมมอนลอว์
 ไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากกฎหมายโรมัน แต่ได้รับ
อิทธิพลเพียงบางอย่างเท่านั้น โดยเฉพาะในเนื้อหาของ
กฎหมายบางเรื่อง ส่วนวิธีคิดย่อมมิได้นําวิชานิติศาสตร์โรมัน
ไปใช้กํากับเป็นหลักเป็นฐานเหมือนอย่างในระบบซิวิลลอว์
 ในระบบคอมมอนลอว ์ แม้จะมีการบัญญัติกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรเป็นจํานวนมาก แต่ก็ไม่มีประมวลกฎหมายตาม
ความหมายที่แท้จริง จึงไม่ยึดถือกฎหมายลายลักษณ์อักษร
เป็นบ่อเกิดหลักของกฎหมาย หากแต่ไปยึดถือคําพิพากษาของ
ศาลซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีว่าเป็นบ่อเกิดหลัก
ของกฎหมาย และมีทัศนะที่เป็นลบต่อกฎหมายลายลักษณ์
อักษร จึงต้องการจํากัดที่ใช้ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรเอา
ไว้ และเป็นที่มาของทฤษฎีการตีความกฎหมายตามตัวอักษร

 ระบบซิวิลลอว์  ใช้ศึกษาเพื่อทําความเข้าใจกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน  แต่ในระบบคอมมอนลอว์   มีลักษณะเป็น
หลักกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  เพราะแนวคํา
พิพากษาของศาลที่วางไว้แต่เดิมโดยหลักย่อมสามารถบังคับ
ใช้ต่อไปได้ตลอดเวลา หากฝ่ายนิติบัญญัติไม่ออกกฎหมายมา
ลบล้าง หรือหากศาลยังมิได้วางแนวคําพิพากษาขึ้นมาใหม่ ซึ่ง
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะมีวิธีการที่จะ distinguish กรณี
ที่ศาลวางแนวคําวินิจฉัยไว้แล้วแยกออกจากกรณีที่เกิดขึ้นใหม่ 
โดยหลักศาลจะต้องถือตามแนวคําพิพากษาบรรทัดฐานหรือ 
precedent จะเปลี่ยนแนวคําพิพากษาไม่ได้โดยง่าย เมื่อวาง
แนวคําพิพากษาใหม่ก็เท่ากับว่ามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
กําหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน
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ศาลคอมมอนลอว์ - ศาล equity 
       นอกจากศาลคอมมอนลอว์จะมีทัศนคติที่เป็นลบต่อ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว ยังมีกรณีที่หากตัดสินไปตาม
กฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วศาลเห็นว่าไม่เป็นธรรม ระบบ
คอมมอนลอว์ยังได้พัฒนาศาล equity ขึ้นมาเพื่อเยียวยาโดย
มุ่งลดความเคร่งครัดและแข็งกระด้างของกฎหมายลายลักษณ์
อักษรอีกด้วย 


 ประเทศไทยรับเอาระบบซิวิลลอว์มาใช้โดยวิธีการจัดทํา
ประมวลกฎหมายขึ้นมาแล้ว ก็ต้องนําเอาระบบวิธีคิดของระบบ
ดังกล่าวมาปรับใช้ด้วย มิใช่ไปนําเอาระบบวิธีคิดของระบบ
คอมมอนลอว์มาปรับใช้ หลักบางอย่างจึงไม่สอดคล้องกับ
ระบบกฎหมายไทย  ในขณะเดียวกัน ก็คํานึงถึงหลักการใช้และ
การตีความกฎหมายของระบบซิวิลลอว์ด้วย 
       นอกจากนี้  จะต้องบังคับใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่ง
ปรากฏในประมวลกฎหมายเป็นหลัก มิใช่มุ่งยึดถือบ่อเกิดแห่ง
กฎหมายอื่น ๆ เป็นหลักแทนแต่กลับมาจํากัดบทบาทของ
กฎหมายลายลักษณ์ให้เหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็
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 หลักการแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชน มีเกณฑ์แบ่งแยกประเภทของกฎหมายเอกชนและมหาชน
อยู่ 2 เกณฑ์ใหญ่ ๆ ได้แก่

1)ใช้เกณฑ์แบ่งจากองค์กรหรือบุคคลผู้ก่อนิติสัมพันธ์ 
2)ใช้เกณฑ์แบ่งโดยดูจากเนื้อหาของกิจการที่ทํา ซึ่งการจะ
พิจารณาให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน จําเป็นต้องใช้ทั้ง
สองเกณฑ์ควบคู่กันไป มิฉะนั้นจะไม่ครอบคลุมครับ

หลักการแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน

❖ ใช้เกณฑ์แบ่งจากองค์กรหรือบุคคลผู้ก่อนิติสัมพันธ์
❖ ใช้เกณฑ์แบ่งโดยดูจากเนื้อหาของกิจการที่ทํา
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หลักการแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
 เกณฑ์แบ่งจากองค์กรหรือบุคคลผู้ก่อนิติสัมพันธ์                         เกณฑ์แบ่งโดยดูจากเนื้อหาของกิจการที่ทํา

สรุป
•กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน หรือระหว่างเอกชนกับหน่วยงาน
ของรัฐ โดยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องมีฐานะเท่าเทียมกัน

•กฎหมายมหาชน ได้แก่ กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองของรัฐ และควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับประชาชน ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้อยู่ในปกครอง และหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทําการปกครอง ซึ่ง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน
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รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้ก่อนิติสัมพันธ์กับเอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐอีก

เอกชนกับเอกชนด้วยกันก่อ
นิติสัมพันธ์ระหว่างกัน

กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน

ประโยชน์สาธารณะ มีสาระ
สําคัญที่เป็นการใช้อํานาจ
ฝ่ายเดียวในฐานะที่เป็นรัฐ

ประโยชน์ของปัจเจกชน ถือ
หลักความเสมอภาค และ
เป็นไปตามหลักเสรีภาพใน

การทําสัญญา

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



ทําไมฐานะเท่า/ไม่เท่าเทียมกัน
      กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน หรือระหว่างเอกชนกับหน่วย
งานของรัฐ โดยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องมีฐานะเท่าเทียมกัน
      กฎหมายมหาชน ได้แก่ กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการจัด
รูปการปกครองของรัฐ และควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
งานของรัฐกับประชาชน ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้อยู่ใน
ปกครอง และหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทําการ
ปกครอง ซึ่งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีฐานะไม่เท่าเทียม
กัน

 กฎหมายเอกชน มีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของปัจเจก
ชน เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันหรือระหว่างผู้ที่ใช้
ฐานะเสมือนหนึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน กฎหมายจึงวางหลักให้
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือนิติสัมพันธ์นั้นอยู่ในระดับที่เท่า
เทียมกัน เพราะไม่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์
มหาชนที่เป็นหัวใจของกฎหมายมหาชน

 กฎหมายมหาชน เป็นเรื่องที่มุ่งถึงประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์มหาชน จึงต้องย่อมให้ฝ่ายผู้ปกครองมีฐานะสูงกว่า 
ฐานะจึงไม่เท่าเทียมกัน  ที่ฐานะไม่เท่าเทียมกันนั้น ไม่ใช่เรื่อง
ของการใช้อํานาจตามอําเภอใจ แต่จะต้องมีหลักเกณฑ์บาง
ประการที่ควบคู่กํากับเอาไว้ด้วย
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ประโยชน์ที่ได้จากการแบ่งกฎหมาย
 สัญญาระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ  ไม่ต้องเป็น
สัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิในกฎหมายมหาชนเสมอไป  เพราะต้อง
ดูที่ฐานะของคู่กรณีว่าเท่าเทียมกันหรือไม่  มีการใช้อํานาจ
มหาชนเหนือเอกชนหรือไม่
 สัญญาเช่าที่ราชพัสดุทําขึ้นระหว่างกรมธนารักษ์กับเอกชน 
ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายเอกชน บังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะรัฐทํานิติกรรมสัญญากับ
เอกชนโดยใช้ฐานะที่เท่าเทียมกับเอกชน และเมื่อเป็นนิติ
สัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนและมีฐานะเท่าเทียมกัน หากจะ
บอกเลิกสัญญาหรือแก้ไขสัญญา จะกระทําฝ่ายเดียวมิได้หาก
ไม่มีเหตุตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือเหตุตามสัญญาที่
ตกลงกันไว้แต่แรกหรือตกลงยินยอมกันในภายหลัง



 สัญญาระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ  ไม่ต้องเป็น
สัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิในกฎหมายมหาชน เพราะต้องดูที่ฐานะ
ของคู่กรณีว่าเท่าเทียมกันหรือไม่  มีการใช้อํานาจมหาชนเหนือ
เอกชนหรือไม่ สัญญาสัมปทานฝ่ายปกครองเป็นคู่สัญญามีสิทธิ
เลิกสัญญาฝ่ายเดียวหรือแก้ไขสัญญาได้ฝ่ายเดียวเพราะมีฐานะ
สูงกว่า แต่ถ้าทําให้เอกชนคู่สัญญาเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสีย
หาย แต่จะจ่ายเฉพาะเท่าที่เสียหายแท้จริงเท่านั้น ไม่จําต้อง
จ่ายค่าเสียหายที่คาดหมายกันตามสัญญาที่เขียนไว้
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กฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญมุ่งเน้น 2 เรื่อง

•การจัดโครงสร้างการปกครองของรัฐ
•หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความสําคัญของ
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ สิทธิชุมชน การเมือง
ภาคพลเมือง จริยธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายปกครอง
 ว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจของรัฐ จําเป็นต้องมี
กฎหมายเพื่อจัดองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และมีกฎหมาย
กําหนดหลักการดําเนินงานในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
ปกครองกับเอกชน ที่สําคัญคือ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเพื่อมาตรฐานกลาง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเพื่อหลักความโปร่งใส และกฎหมายปลดเปลื้องความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อให้กล้าตัดสินใจทํางานเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

กฎหมายการคลังสาธารณะ
 “กฎหมายการคลังและการภาษีอากร” ไม่เหมือนกับ
กฎหมายภาษีอากรซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายธุรกิจและศึกษาที่
ตัวเอกชนหรือประโยชน์ของปัจเจกชนเป็นศูนย์กลางว่าจะต้อง
เสียภาษีหรือไม่อย่างไร ระบบของรายได้สาธารณะและราย
จ่ายสาธารณะและอื่นๆ มีรัฐหรือประโยชน์สาธารณะเป็น
ศูนย์กลาง มีกฎหมายมหาชนอื่นๆ ในความหมายกว้าง เช่น 
กฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนกฎหมายอาญาและกฎหมาย
แรงงาน จะจัดเป็นกฎหมายผสมเพราะมีลักษณะของกฎหมาย
เอกชนผสมอยู่ด้วย
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กฎหมายเอกชน
 กฎหมายแพ่ง ว่าด้วยนิติสัมพันธ์ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจน
ตาย เช่น เรื่องบุคคล หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก
 กฎหมายพาณิชย ์ ว่าด้วยการจัดองค์กรธุรกิจและวิธี
ดําเนินกิจการ
 กฎหมายที่มีเนื้อหาเฉพาะ
เรื่อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครอง
เด็ก กฎหมายขนส่งและพาณิชย์
นาวี กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล

กฎหมายผสม
•กฎหมายวิธีพิจารณาความ
•กฎหมายสังคม เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
สวัสดิการสังคม

•กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
•กฎหมายอาญา
•กฎหมายเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายป้องกันการผูกขาด 
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน

•กฎหมายที่ดิน
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บทที่ 4

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบอกบ่อเกิด 
(Sources) ลําดับชั้น  และขอบเขตของกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง

บ่อเกิด ลําดับชั้น และขอบเขตของ 
กฎหมาย



ประเภทบ่อเกิดของกฎหมาย
1)กฎหมายที่บัญญัติขึ้น (กฎหมายลายลักษณ์อักษร) 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

กฎหมายนิติบัญญัติ : พระราชบัญญัติและกฎหมายซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าพระราชบัญญัติ
กฎหมายบริหารบัญญัติ : กฎหมายลําดับรอง
กฎหมายองค์การบัญญัติ : ข้อบัญญัติขององค์กรปกครอง
ตนเองของท้องถิ่น, องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

2)กฎหมายที่มิได้บัญญัติขึ้น
กฎหมายประเพณี
หลักกฎหมายทั่วไป
คําพิพากษาบรรทัดฐานที่รับกันมานาน

ความหมายของ “บ่อเกิดของกฎหมาย”

❖ คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ (Norm) ที่นักกฎหมาย
สามารถนําไปใช้  ปรับแก่คดีที่เกิดขึ้น

❖ เป็นการตอบคําถามว่า “ใครมีอํานาจที่จะบัญญัติ
กฎหมายได้”

❖ ไม่ใช่ปัญหาเรื่อง “ที่มาของกฎหมาย” ว่า มาตรานั้น
มาตรานี้ 

❖ ร่างขึ้นโดยเทียบหลักกฎหมายเก่าตรงไหน หรือ
กฎหมาย 

❖ ต่างประเทศของประเทศใด มาตราใด
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ประเภทบ่อเกิดของกฎหมาย
      กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติ
ใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของ
บทบัญญัตินั้น ๆ 
       เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดี
นั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่า
นั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลัก
กฎหมายทั่วไป 

•ฎีกาที่ 1209/2491
•บุตรซึ่งเกิดกับบิดาที่อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยาโดย
เปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้น เมื่อบิดาได้ไป
แจ้งการเกิดของเด็กต่อผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นบุตรของตน ก็มี
เหตุพอถือได้ว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว 
อันมีสิทธิที่จะรับมรดกของบิดาได้ตามนัยแห่งมาตรา 
1627 ป.ม. แพ่ง ฯ
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เรื่องของลําดับชั้นของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรนี้ 
การจัดลําดับชั้นจะพิจารณาได้จาก

•พิจารณาในแง่เนื้อหา มุ่งกําหนดเรื่องอะไร
•พิจารณาในแง่รูปแบบ มุ่งองค์กรผู้ตราหรือแหล่งที่มา
ซึ่งการพิจารณาลําดับชั้นต้องพิจารณาจาก “รูปแบบ” จึงจะรู้
ว่ากฎหมายใดสูงต่ํากว่ากัน

ลําดับชั ้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

❖ พิจารณาในแง่เนื้อหา มุ่งกําหนดเรื่องอะไร
❖ พิจารณาในแง่รูปแบบ มุ่งองค์กรผู้ตราหรือแหล่ง
ที่มา

❖ พิจารณาลําดับชั้นต้องพิจารณาจาก “รูปแบบ” จึงจะ
รู้ว่า

❖ กฎหมายใดสูงต่ํากว่ากัน
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หลักตามรัฐธรรมนูญเดิม
 ผลทางกฎหมายของการที่กฎหมายอื่นขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๖ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540
 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติ
ใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
 กรณีฝรั่งเศส : มีลําดับศักดิ์สูงกว่าพระราชบัญญัติ
ธรรมดา
เหตุผลด้านรูปแบบ ไม่แตกต่างจากพระราชบัญญัติทั่วไป
เหตุผลด้านเนื้อหา แตกต่างจากพระราชบัญญัติทั่วไป
• ใช้บังคับแก่กิจการหรือการจัดตั้งองค์การที่มีความสําคัญ
•มีกระบวนการพิจารณาที่พิเศษเคร่งครัดกว่าพระราชบัญญัติ
ทั่วไป

•ทุกฉบับต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อน จึงใช้บังคับได้


 ผลทางกฎหมายของการที่พระราชบัญญัติทั่วไปขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
กรณีของประเทศไทย : ลําดับศักดิ์เท่าเทียมกัน ไม่มีความแตก
ต่างจากพระราชบัญญัติทั่วไป
ใช้หลัก

•กฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า
•กฎหมายพิเศษมาก่อนกฎหมายทั่วไป 

พระราชบัญญัติ
เป็นกฎหมายโดยแท้ เพราะตราโดยองค์กรผู้แทนปวงชน
อํานาจตรากฎหมายไม่ใช่การกระทําของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น

•บางกรณีบางสถานการณ์ถูกตราโดยฝ่ายบริหาร ใน
กรณีพระราชกําหนดธรรมดา (มาตรา 218)

•กรณีมีความจําเป็นทางเศรษฐกิจ ถูกตราโดยฝ่าย
บริหารในกรณีพระราชกําหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือ
เงินตรา (มาตรา 220)
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 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย กฎหมายนั้นจะมีขอบเขต
การใช้บังคับแยกพิจารณาได้เป็น 3 แง่ คือ 

1)ในแง่เวลา 
2)ในแง่บุคคล
3)ในแง่ดินแดน 

ขอบเขตของกฎหมาย

❖ ขอบเขตในแง่เวลา (หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง)
❖ ขอบเขตในแง่บุคคล (หลักความเสมอภาค)
❖ ขอบเขตในแง่ดินแดน (หลักดินแดน)
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ขอบเขตในแง่เวลา
 กรณีกฎหมายลายลักษณ์อักษร ต้องมีการประกาศตามวิธี
การในกฎหมาย เช่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

• ประกาศเมื่อใดก็มีผลเมื่อนั้น โดยทั่วไปมักกําหนดให้
กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

• บางกรณี อาจกําหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับใน 
อนาคตโดยกําหนดวันที่แน่นอน หรือกําหนดให้ใช้เมื่อ
กําหนดระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไป เพื่อให้มีความพร้อม
ในการบังคับใช้กฎหมาย

• ในกรณีรีบด่วน  อาจกําหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับ
ในวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยในทันทีก็ได้

ข้อยกเว้นของหลัก “กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง” 
•ต้องระบุให้ชัดเจนในกฎหมายนั้นเองว่าให้กฎหมายมีผล
ย้อนหลัง

•ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างกรณี
รัฐธรรมนูญห้ามออกกฎหมายย้อนหลัง

ตัวอย่างกรณีรัฐธรรมนูญห้ามออกกฎหมายย้อนหลังมาตรา 
๓๒
 “บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทําการอัน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิด
และกําหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษ
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้
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ความไม่รู้กฎหมาย
ไม่เป็นข้อแก้ตัว



กฎหมายไม่พึงย้อนหลังไปกระทบสิทธิ เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษ
อย่างแท้จริง
       กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีผลบังคับทันทีกับคดี
ความที่ฟ้องร้องกันไว้ก่อนออกกฎหมายแต่คดียังอยู่ในระหว่าง
พิจารณาของศาล เพราะถือว่าให้ความเป็นธรรมในสังคมได้
มากขึ้น

การยกเลิกกฎหมายโดยตรง
การยกเลิกกฎหมายโดยตรง ทําได้ 3 กรณี คือ

1)กฎหมายกําหนดยกเลิกกฎหมายไว้โดยกฎหมายนั้น
เอง เช่น ให้ใช้ ๒ ปี

2)กฎหมายใหม่ระบุชัดแจ้งให้ยกเลิก
3)กรณีพระราชกําหนดตกไปเพราะรัฐสภาไม่อนุมัติ (แต่
ไม่กระทบกิจการที่ทําไปแล้ว)

การยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย
 ถ้าเป็นกฎหมายเรื่องเดียวกันและประเภทเดียวกัน เป็นไป
ตามหลักกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า
กรณีไม่ใช่กฎหมายเรื่องเดียวกัน

•อันหนึ่งเป็นกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
•อีกอันหนึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการขายฝาก

กรณีไม่ใช่กฎหมายประเภทเดียวกัน
•อันหนึ่งเป็นประมวลกฎหมายอาญา (กฎหมายทั่วไป)
•อีกอันหนึ่งเป็น พรบ. การพนันฯ (กฎหมายพิเศษ)
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ขอบเขตในแง่บุคคล (หลักความเสมอภาค)
 (Equality before the Law = บุคคลย่อมมีสิทธิหน้าที่
เสมอหน้ากันตามกฎหมาย)
ข้อยกเว้นของหลักการใช้กฎหมายกับทุกคนในรัฐ
1. ข้อยกเว้นตามกฎหมายภายในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘   

A. หลัก The King can do no wrong
“องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ
สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
พระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
B.หลักคุ้มครองระบบประชาธิปไตย

  รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๗ (วรรคแรก)
     ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคําใดใน
ทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลง
คะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนําไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้ 

  รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๗ (วรรคสอง)
       เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคํา
ในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์ หากถ้อยคําที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ

รัฐสภา และการกล่าวถ้อยคํานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทาง
อาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
หรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
  รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๗ (วรรคสาม)
       ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคําใดที่อาจ
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้
รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคํา
ชี้แจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่
กําหนดในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น  ทั้งนี้ โดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล

2. ข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ
•หลักเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
•กองทัพต่างประเทศที่เข้ามายึดครองประเทศตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม
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ขอบเขตในแง่สถานที่ (หลักดินแดน)
 หลัก : กฎหมายให้ใช้บังคับในประเทศเท่านั้น ไม่ใช้นอก
ดินแดนของรัฐนั้น (ไม่ว่าสัญชาติใด)

ข้อยกเว้น
•หลักป้องกันสากล (ความผิดเกิดในทะเลหลวง)
•หลักป้องกันตัวเอง (คุ้มครองความมั่นคงของรัฐ)
•หลักคุ้มครอง/ลงโทษคนของรัฐตนเอง (ป.อ. มาตรา 
๘, ๙, ๑๐)
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บทที่ 5

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.นักศึกษาสามารถตอบคําถามได้ว่า ทําไมกฎหมายบาง
เรื่องไม่มีปัญหาในการบังคับใช้  แต่กฎหมายบางเรื่องมี
ปัญหามากในการบังคับใช้

2.นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงความจําเป็นในการใช้
มาตรการเสริมเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
สําหรับกฎหมายบางประเภท

3.นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นในกฎหมายแพ่ง

สภาพบังคับของกฎหมาย



          บางครั้งกฎหมายไม่สามารถใช้บังคับได้  กฎหมายบาง
เรื่องอาจไม่มีใครปฏิบัติตามจนทําให้กฎหมายนั้นเป็นหมัน  
กฎหมายหลายฉบับ มีปัญหาในการบังคับใช้         
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กฎหมายเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย ์ 
 โดยมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ สําหรับกฎ
เกณฑ์ความประพฤติอื่น ๆ ที่มิใช่กฎหมาย มิได้หมายความว่า 
กฎเกณฑ์ความประพฤติเหล่านี้จะไม่มีสภาพบังคับเลย เพียง
แต่เป็นสภาพบังคับที่ไม่เป็นกิจจะลักษณะเท่านั้น

•กฎเกณฑ์ความประพฤติอื่นๆ ที่ไม่ใช่กฎหมาย มี
ลักษณะเป็นสภาพบังคับในทางจิตวิทยาหรือทางจิตใจ
โดยแท้ คือเกิดความรู้สึกว่าต้องปฏิบัติตาม แต่หากไม่
ปฏิบัติตาม ไม่ถึงขนาดถูกบังคับโดยกระบวนการบังคับ
ที่เป็นกิจจะลักษณะ

•กฎเกณฑ์ความประพฤติที่เป็นกฎหมายนั้น หากไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายย่อมตกอยู่ภายใต้กระบวนการ
บังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ โดยอาศัยกลไกของอํานาจ
สาธารณะ  ซึ่งแสดงออกผ่านทางศาล และเจ้าหน้าที่
ของศาลในการบังคับคดีต่อไป
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ในแง่ของผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
 สอดคล้องกับประเด็นเรื่องกําเนิดและวิวัฒนาการของ
กฎหมาย กฎหมายเทคนิค ย่อมมีปัญหาในการบังคับใช้มากกว่า
กฎหมายประเพณี 

ในแง่ของผู้ใช้บังคับกฎหมาย
 หากไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ แต่ใช้หลักการปกครองโดยกฎหมาย 
หรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) แล้ว ก็จะช่วยให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ

สภาพบังคับของกฎหมายในทางปฏิบัติ

❖ ในแง่ของผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
❖ ในแง่ของผู้ใช้บังคับกฎหมาย

43

สภาพบังคับของกฎหมายในทาง
ปฏิบัติ

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



 ประเภทของสภาพบังคับ แบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่  สภาพ
บังคับที่เป็นการบังคับชําระหนี้  สภาพบังคับที่เป็นการชดเชยหรือ
ทดแทน  สภาพบังคับที่เป็นการลงโทษ และสภาพบังคับที่รัฐไม่
บังคับให้ตามข้ออ้าง

ประเภทของสภาพบังคับ
•  สภาพบังคับที่เป็นการบังคับชําระหนี้
•  สภาพบังคับที่เป็นการชดเชยหรือทดแทน
•  สภาพบังคับที่เป็นการลงโทษ
•  สภาพบังคับที่รัฐไม่บังคับให้ตามข้ออ้าง
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สภาพบังคับที่เป็นการบังคับชําระหนี้
 กรณีหนี้เงิน  
 หากลูกหนี้ไม่ชําระหนี้แต่โดยดีจะย่อมถูกบังคับจากกอง
ทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ได้


 กรณีหนี้กระทําการ/งดเว้นกระทําการ
      วิธีการบังคับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแห่งหนี้ว่าจะ
เปิดช่องให้บังคับกันได้เพียงใด (ประมวลกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์  มาตรา 213)  ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งภาคบังคับคดีแล้ว  จะนําหลักดังกล่าวนี้ไปปรับใช้
ต่อไปว่า  สภาพแห่งการบังคับคดีเปิดช่องให้บังคับกันได้เพียง
ใด  (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 276 
วรรคสาม)  ซึ่งถือเป็นหลักอย่างเดียวกันนั่นเอง 

สภาพบังคับที่เป็นการชดเชยหรือทดแทน
 กรณีการชดใช้ค่าเสียหาย  
 เป็นค่าเสียหายที่คํานวณจากความเสียหายที่เป็นตัวเงิน  
และในบางกรณีอาจเป็นความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินก็ได้  
 นอกจากพิจารณาความเสียหายที่ได้รับแล้ว ยังจะต้อง
พิจารณาความเสียหายในอนาคตด้วย

กรณีการคืนทรัพย์สิน
      อาจเป็นกรณีที่ได้ทรัพย์ไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้าง
กฎหมายได้ก็ต้องคืนทรัพย์ตามหลักเรื่องลาภมิควรได้  เช่น  
กรณีสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน  อาจเป็นกรณีที่ได้ทรัพย์สินตก
เป็นโมฆะ  หรือกรณีที่คู่กรณีต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมจากการ
บอกล้างโมฆียกรรมหรือการบอกเลิกสัญญา  นอกจากนี้ยังเป็น
กรณีที่ต้องคืนทรัพย์ให้แก่เจ้าของ  เช่น  กรณีบุกรุก
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สภาพบังคับที่เป็นการลงโทษ
 ทฤษฎีในการลงโทษและการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย
พิจารณาถึงทฤษฎีที่มุ่งให้ผู้กระทําผิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง
และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมและอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยปกติสุข
ในสังคมเมื่อพ้นโทษแล้ว
 ประเภทของโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18

•ประหารชีวิต
• จําคุก
•กักขัง
•ปรับ
• ริบทรัพย์สิน

การอภัยโทษ/นิรโทษกรรม/ล้างมลทินโทษ
 แม้จะมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น  ซึ่งบางกรณีศาล
ได้มีคําพิพากษาแล้ว แต่ก็อาจมีเหตุผลพิเศษหรือสถานการณ์
พิเศษที่ทําให้กฎหมายมีสภาพบังคับแตกต่างไปจากกรณีทั่วไป
ได้
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สภาพบังคับที่รัฐไม่บังคับให้ตามข้ออ้าง
 โดยทั่วไป ตามหลักในเรื่องนิติกรรมสัญญา  แม้จะมีหลัก
สําคัญว่าด้วยหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาหรือหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา  หรือแม้แต่หลักสัญญาต้องเป็น
สัญญา  มิได้หมายความว่าคู่กรณีจะสามารถบังคับกันตาม
เจตนาที่ตกลงกันได้ไว้เสมอไป  มีหลายกรณีที่รัฐไม่บังคับ
บัญชาให้ตามสิทธิซึ่งคู่กรณีกล่าวอ้างเพราะมีการฝ่าฝืน
กฎหมายบางประการ  

•กรณีห้ามกล่าวอ้างโดยสิ้นเชิง  
•กรณีห้ามกล่าวอ้างแต่เพียงบางส่วน

ในการก่อให้เกิดสัญญา  หากฝ่าฝืนหลักแห่งความสมบูรณ์ของ
 สัญญา เช่น  ไม่ทําตามแบบที่กฎหมายบังคับให้ต้องทํา  
สัญญาย่อมตกเป็นโมฆะ  กรณีเจตนาบกพร่องมีทั้งกรณีโมฆะ
และโมฆียะ  หรือในเรื่องความสามารถในการทํานิติกรรมเมื่อ
ฝ่าฝืนกฎหมายนิติกรรมก็ตกเป็นโมฆียะ เป็นต้น 
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บทที่ 6

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสิทธิ
มนุษยชน

สิทธิและสิทธิมนุษยชน



 การใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ  ก็ต้องมีกรอบขอบเขต ให้ถูกเวลา 
สถานที่ กาลเทศะ และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  เรามาทราบ
เกี่ยวกับข้อความคิดว่าด้วยสิทธิกันก่อน
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 ในทัศนะของวินด์ไซด์  (Windscheid)  สิทธิหมายถึง  
“อํานาจที่กฎหมาย   ให้แก่บุคคลในอันที่จะมีเจตจํานง”

       

  ในทัศนะของเยียริ่ง  (Ihering)  สิทธิ คือ 
“ประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองให้”  โดยเป็นเรื่องของ
ประโยชน์มากกว่าเรื่องของอํานาจ  เพราะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลมุ่งประสงค์
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ดร.หยุด แสงอุทัย
 เราไม่อาจถือได้ว่าความเห็นอันใดอันหนึ่งแต่ความเห็น
เดียวเป็นความเห็นที่ถูกต้อง  เพราะมองไปคนละแง่  ความ
เห็นที่วิเคราะห์ตัวสิทธิว่าเป็นเรื่องของอํานาจ  เป็นการมองไป

ในแง่  "เนื้อหา" ของ
สิทธิ  ส่วนความเห็นที่
มองว่าสิทธิเป็นเรื่องของ
ประโยชน์นั้น  มองไปใน
แง่ "จุดประสงค์" ของ
สิทธิ  แต่ความจริง  สิทธิ
เป็นทั้งเรื่องของอํานาจ
และประโยชน์ไปพร้อมกัน  
และควรจะถือว่า  สิทธิคือ
อํานาจที่กฎหมายให้เพื่อ
ให้สําเร็จประโยชน์ที่
กฎหมายคุ้มครอง

ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ 
 สิทธิ คือ "ความชอบธรรมที่บุคคลอาจใช้ยันกับผู้อื่นเพื่อ
คุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนที่พึงได้ของบุคคล
นั้น"  
 สิทธิคือประโยชน์ที่
บุคคลมีความชอบธรรมที่
จะได้รับ  ซึ่งกฎหมาย
รับรองและคุ้มครองให้  
ประการสําคัญ  สิทธิจะ
ต้องเป็นความชอบธรรม
ถือว่าเป็นเรื่องของความ
ถูกต้อง  เป็นเรื่องของ
การแบ่งส่วนว่า  ส่วนของ
ใครก็เป็นของคนนั้น  เมื่อ
รู้ว่าเป็นส่วนของใครแล้ว
ก็จะไม่เกิดข้อขัดแย้งกัน
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      สิทธิมนุษยชน  ได้แก่  สิทธิและเสรีภาพที่ถือกันว่าติดตัว
มนุษย์ทุกคนมาแต่กําเนิด  และไม่อาจถูกพรากไปจากราษฎรได้
โดยไม่เป็นการทําลายความเป็นมนุษย์ของราษฎร
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ตัวอย่างของสิทธิมนุษยชน
1)สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

•สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  
• เสรีภาพในเคหสถาน  
• เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่  
• เสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน  
•สิทธิในครอบครัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และความเป็น
อยู่ส่วนตัว

2)เสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออกซึ่ง
• เสรีภาพในการถือศาสนา  นิกายของศาสนา  หรือลัทธิ
นิยมในศาสนา  

• เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน  

• เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  
การพิมพ์  การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธี
อื่น  

• เสรีภาพในทางวิชาการ  สิทธิในการรับการศึกษาอบรม 

53

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



3)  สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจบางประการ
•สิทธิในทรัพย์สิน
• เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ  และ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  

•สิทธิของผู้บริโภค 
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John Locke
  สังคมการเมืองหรือรัฐ
นั้นมิใช่สังคมที่เกิดขึ้นและ
วิวัฒนาการผันแปรไปโดยตัวเอง
ตามธรรมชาติ  (Spontaneous 
Society)  เหมือนกับครอบครัว  
หากแต่เป็นสังคมที่เกิดจาก
เจตจํานงอันร่วมกันของมนุษย์  
(Artificial Society) 

•ชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  
และทรัพย์สินของแต่ละคน
ตกอยู่ในความไม่มั่นคงปลอดภัย  อาจถูกผู้อื่นล่วง
ละเมิดได้ทุกเมื่อ  

•การที่แต่ละคนลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายธรรมชาติเป็น
เหตุให้ตนได้รับความเสียหายด้วยตนเองนั้น  เท่ากับว่า
แต่ละคนเป็นผู้พิพากษาคดีที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ดังนั้น
อาจจะตัดสินลงโทษผู้กระทําผิดเพื่อเป็นการแก้แค้น
รุนแรงเกินสมควรแก่เหตุได้  

•แต่ละคนไม่มีกําลังทางกายภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามคําตัดสินชี้ขาดของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 สิ่งที่มนุษย์ตกลงกันสละให้แก่สังคมการเมืองและรัฐบาล
ได้แก่อํานาจในอันที่จะบังคับให้การเป็นไปตามกฎหมาย
ธรรมชาติเท่านั้น  ส่วนสิทธิในชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  และ
ทรัพย์สินนั้น  มนุษย์ยังคงสงวนไว้แก่ตน  หาได้ยอมสละไป
ด้วยไม่  โดยนัยนี้  รัฐและรัฐบาลจึงมีอํานาจอย่างจํากัด 
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  Bill of Rights  
ค.ศ. 1776 ของรัฐเวอร์จิเนีย  
ประกาศไว้ตั้งแต่ข้อแรกว่า "โดย
ธรรมชาติแล้ว  มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพ
และอิสรภาพเท่าเทียมกัน  และมีสิทธิ
บางประการติดตัวมาแต่กําเนิด  แม้
เมื่อได้ตกลงดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคม  โดยสัญญาประชาคมใด ๆ 
แล้วก็ตาม  มนุษย์ก็ไม่อาจจะพราก
สิทธิเหล่านี้ไปจากอนุชนรุ่นหลังได้  
สิทธิเหล่านี้ ได้แก่  สิทธิในชีวิต  ใน

เสรีภาพ  ในการแสวงหาและการ
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  และใน
การแสวงหาความสุขให้แก่ตน"



 คําประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776  
"ถือว่าความจริงดังต่อไปนี้มีตวามชัดแจ้งในตัวเอง : มนุษย์ทุก
คนถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงประทาน
สิทธิอันมิอาจสละละทิ้งได้บางประการให้แก่มนุษย์  สิทธิเหล่า
นี้  ได้แก่  สิทธิในชีวิต  สิทธิในเสรีภาพ  และสิทธิในการ
แสวงหาความสุขให้แก่ตน

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
ค.ศ. 1948
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ. 1948  ของ
สหประชาชาติเอง  ก็ได้ยืนยันไว้ในทํานองเดียวกันว่า  
"ศักดิ์ศรีและสิทธิที่มวลมนุษย์มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันและที่
มนุษย์ไม่อาจสละละทิ้งไปเสียได้เป็นรากฐานของเสรีภาพ  
ความยุติธรรม  และสันติภาพของโลก"
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สรุป 
หมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

 สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลักษณะประจําตัวของมนุษย์ทุกคน  
เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เป็นของมนุษย์  ในฐานะที่
เกิดมาเป็นมนุษย์และด้วยเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวว่าเขาเกิด
มาเป็นมนุษย์  ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่
ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น  ไม่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถสละสิทธิและ
เสรีภาพเหล่านี้ได้โดยชอบ  และไม่มี  "ผู้ปกครองว่าการ
แผ่นดิน"  (Sovereign)  คนใดหรือคณะใดมีอํานาจทําลาย
สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้เช่นกัน  รัฐมิได้มีคุณค่าในตัวเอง  
แต่จะมีคุณค่าขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ปกปักรักษาและส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพเช่นว่านี้เท่านั้น

      "ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ วิศรุต
พิชญ์ อาจารย์ที่ผู้เขียนเคารพรักเสมอมา ซึ่งได้กรุณาชี้แนะและ
ทําให้ผู้เขียนเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคําว่าสิทธิมนุษยชน 
คํานี้มิใช่สิ่งที่เลื่อนลอยและมีความสําคัญมากกว่าที่บุคคล
ทั่วไปเข้าใจกัน และขออ้างอิงถึงงานวิจัยอันทรงคุณค่าของท่าน
อาจารย์วรพจน์ฯ ที่ได้เสนอต่อ สกว. เรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษารูปแบบการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม), สํานักพิมพ์วิญญูชน, 25
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บทที่ 7

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจสิทธิตามกฎหมายเอกชน
และสิทธิตามกฎหมายเอกชน และสามารถบอกความ
แตกต่างได้อย่างถูกต้อง

สิทธิตามกฎหมายเอกชนและสิทธิตาม
กฎหมายมหาชน



 ในการทําความเข้าใจสิทธิในทางกฎหมายเอกชนกับสิทธิใน
ทางกฎหมายมหาชน จําเป็นจะต้องศึกษาถึงเรื่องการแบ่งสาขาใน
กฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนเสียก่อน  
เพราะในระบบกฎหมายอาจแยกสาขาวิชากฎหมายออกได้เป็น 2 
ส่วนที่สําคัญ  คือ กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน
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ศาสตราจารย์ ดร. หยุด 
แสงอุทัย
 กฎหมายเอกชน
ได้แก่  กฎหมายที่กําหนดความ
สัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับ
เอกชนด้วยกัน  หรือระหว่าง
เอกชนกับหน่วยงานของรัฐ  
โดยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องมีฐานะ
เท่าเทียมกัน
      

สิทธิในทางกฎหมายเอกชนมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของ
ปัจเจกชน  เป็นเรื่องระหว่างเอกชนด้วยกันหรือระหว่างผู้ที่ใช้
ฐานะเสมือนหนึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน  กฎหมายจึงวางหลักให้
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือนิติสัมพันธ์นั้นอยู่ในระดับที่เท่า
เทียมกัน

กฎหมายมหาชน
 ได้แก่  กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการจัดรูปการปกครองของรัฐ  
และควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ประชาชน  ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้อยู่ในปกครอง  และหน่วย
งานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทําการปกครอง  ซึ่ง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน
      กฎหมายมหาชนเป็นเรื่องที่มุ่งถึงประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์มหาชน  จึงต้องย่อมให้ฝ่ายผู้ปกครองมีฐานะสูงกว่า  
ฐานะจึงไม่เท่าเทียมกัน
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สัญญาระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ  ไม่จําต้องเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิในกฎหมายมหาชนเสมอไป

คลิกเพื่อเล่น animation



พิจารณาถึงอาการการใช้สิทธิ  
•สิทธิมีอํานาจเหนือ

 เป็นการพิจารณาตามหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์เป็น
สําคัญ  ซึ่งเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ผู้ทรงสิทธิสามารถบังคับ
เอากับทรัพย์ได้โดยตรง  และยังรวมถึงกรณีที่วัตถุแห่งสิทธิ
เป็นบุคคลด้วย 

•สิทธิเรียกร้อง
 เป็นการพิจารณาตามหลักกฎหมายลักษณะหนี้ เป็นส่วน
ใหญ่   ผู้มีสิทธิได้แต่เรียกร้องให้ปฏิบัติการชําระหนี้เท่านั้น  
หากไม่มีการชําระหนี้  จะบังคับชําระหนี้ด้วยตนเองโดยลูกหนี้
ไม่ยินยอมไม่ได้  ในกรณีเช่นนี้  ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องจะต้องไป
ใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้ศาลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจ
หน้าที่พิจารณาพิพากษาและบังคับคดีกันต่อไป

พิจารณาถึงผู้มีหน้าที่ยอมรับนับถือสิทธินั้น (พิจารณาถึงคู่
กรณี)
      สิทธิทางหนี้หรือคู่กรณีโดยหลักใช้ยันได้เฉพาะระหว่างคู่
กรณี  ไม่อาจใช้สิทธิดังกล่าวยันบุคคลภายนอก  คือไม่อาจ
เรียกร้องให้บุคคลภายนอกชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู่
ตามกฎหมายได้  ส่วนทรัพย์สิทธินั้น  ใช้ยันได้แก่บุคคลทั่วไป  
ทุกคนต้องยอมรับนับถือทรัพย์สินของบุคคลนั้น 

พิจารณาถึงอาการการใช้สิทธิ  
•การแบ่งเป็นทรัพย์สิทธิกับสิทธิทางหนี้  (ทรัพย์สิทธิกับ
บุคคลสิทธิ) เมื่อเป็นเรื่องประโยชน์ของปัจเจกชน  
สามารถพิจารณาหลักเกณฑ์โดยพิจารณาว่า  

•กรณีใดโดยหลักต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน  
•กรณีใดใช้สิทธิบังคับเอากับวัตถุแห่งสิทธิได้โดยตรง
โดยไม่จําต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน

•กรณีใดสามารถใช้สิทธิยันได้แก่บุคคลทั่วไป  
•กรณีใดใช้ยันได้เฉพาะระหว่างคู่กรณี  
•ฯลฯ
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รัฐธรรมนูญหมวด 3 
 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  เป็นบ่อเกิดที่สําคัญของ
สิทธิในทางกฎหมายมหาชน สิทธิของพลเมือง  (Citizen's  
Rights  หรือ  Civil  Rights)  คือสิทธิในอันที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ

 สิทธิของพลเมืองจะมีได้ก็เฉพาะแต่ภายหลังเวลาที่รัฐเกิด
ขึ้นแล้วเท่านั้น  ก่อนหน้านั้นความคิดเรื่องสิทธิของพลเมือง
ย่อมไม่อาจก่อตัวขึ้นมาได้  กรณีจะเป็นประการใดก็ตามถือกัน
ว่าสิทธิของพลเมืองนี้ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่สืบเนื่องมาจาก
สิทธิมนุษยชนนั่นเอง  ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าการที่ราษฎรเข้าไป
มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ  ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม  เป็นวิธีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของตนที่มั่นใจได้วิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธี  รัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมของราษฎร  และอยู่ภายใต้
การควบคุมตรวจสอบของราษฎรอยู่ตลอดเวลาย่อมไม่อาจ
กดขี่ข่มเหงราษฏรได้ง่าย ๆ เหมือนกับรัฐบาลที่สถาปนาตนเอง
โดยพลการ




 ส่วนแรกของรัฐธรรมนูญขึ้นต้นด้วยคําว่า  "สิทธิขั้นพื้น
ฐาน"  (Grundrechte)  การบัญญัติกฎหมายทํานองนี้ เป็น
ตัวอย่างประกอบว่า  สอดคล้องกับแนวความคิดโดยทั่วไปที่
เป็นที่ยอมรับกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ปรากฎในรัฐธรรมนูญ

 หลักการที่สําคัญในทางกฎหมายมหาชนคือ  หลักการว่า
ด้วย  "การกระทําทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย"

     û  ฝ่ายปกครองจะกระทําการใด ๆ ก็ได้ทั้งสิ้น  เว้นแต่
การอันกฎหมายห้ามมิให้กระทํา

      ü ฝ่ายปกครองจะกระทําการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
กระเทือนต่อ สิทธิ  เสรีภาพ  หรือประโยชน์อันชอบธรรมของ
เอกชนคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อํานาจ  และจะ
ต้องกระทําการดังกล่าวภายในกรอบที่กฎหมายกําหนด
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"ลัทธิปัจเจกชนนิยม"  (Individualism)  
 สอนว่า  มนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี ในลักษณะที่เป็น
นามธรรมได้แก่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (human  dignity)  
ในลักษณะที่ปรากฏเป็นรูปธรรมคือ  ความสามารถของมนุษย์
ในอันที่จะกําหนดชะตากรรมของตนได้ด้วยตนเอง  (self-
determination) 
 กฎหมายจึงเป็นทั้ง  "แหล่งที่มา"  และ  "ข้อจํากัด"  ของ
อํานาจกระทําการต่าง ๆ ของฝ่ายปกครอง  กฎหมายที่ให้
อํานาจฝ่ายปกครองจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรนั้น  จะ
ต้องมีเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่นและ/หรือประโยชน์มหาชนเท่านั้น

หลักการที่สําคัญในสิทธิทางกฎหมายมหาชนที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ

1.หลักการที่ต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
สิทธิ  และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่  มาตรา 4  
มาตรา 26  มาตรา 27  และ มาตรา 28 

2.หลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ ได้แก่  
มาตรา 5  และ มาตรา 30

3.หลักการกระทําทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 
ได้แก่  มาตรา 29
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บทที่ 8

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจสิทธิตามกฎหมายเอกชน
และสิทธิตามกฎหมายเอกชน และสามารถบอกความ
แตกต่างได้อย่างถูกต้อง

หลักทั่วไปว่าด้วยการใช้สิทธิ



คําว่า “สิทธิ”
• เป็นถ้อยคําที่ใช้มากในบทบัญญัติของกฎหมาย เป็น
ข้อความคิดพื้นฐาน (basic concept) ของกฎหมาย 
เพราะกฎหมายในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปทาง 
objective (ภาววิสัย) ได้กําหนดสิทธิและหน้าที่ของ
บุคคลไว้ด้วยในลักษณะที่เป็น subjective (อัตวิสัย)

•สิทธิ คือ ความชอบธรรมที่บุคคลสามารถใช้ยันกับผู้อื่น
เพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนที่พึงมีพึงได้
ของบุคคลนั้น

•สิทธิ คือ ประโยชน์ที่บุคคล (subjective) มีความชอบ
ธรรมที่จะได้รับ ซึ่งกฎหมาย (objective) รับรองและ
คุ้มครองให้
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1.สิทธิจะต้องเป็นความชอบธรรม (ยกเว้นกรณีบางเรื่อง
เท่านั้น เช่น หนี้ขาดอายุความ การครอบครองปรปักษ์)

2.สิทธิจะต้องมีบุคคลเป็นผู้ถือสิทธิ (ผู้ทรงสิทธิ)
3.สิทธินั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ยันกับบุคคลอื่นได้ (ใช้ยันกับผู้
มีหน้าที่ - สิทธิกับหน้าที่เป็นของคู่กัน)

4.สิทธิจะต้องมีเนื้อหา (ประโยชน์ที่จะต้องยืนยันคุ้มครอง
รักษา)
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1) การใช้สิทธิในทางที่ผิด (abuse of right)
2) หลักสุจริต

• หลักสุจริตทั่วไป
• หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง

3) การกระทําเพื่อป้องกัน
4) การกระทําโดยจําเป็น
5) การใช้สิทธิช่วยเหลือตนเอง (self-help)
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1)การใช้สิทธิตามกฎหมาย (กรณีปกติของการใช้สิทธิ)
• เจ้าหนี้-ลูกหนี้
• เจ้าหนี้-ผู้ค้ําประกัน
• เจ้าหนี้-ผู้จํานอง (จํานองไม่ใช่แค่เอาโฉนดไปวาง ต้อง
จดทะเบียนจํานอง แต่กรณีเอาโฉนดไปวางจะเป็นเรื่อง
สิทธิยึดหน่วงโฉนดไว้จนกว่าจะได้รับชําระหนี้)

2)การใช้สิทธิในทางที่ผิด (abuse of right) (กรณีผิดปกติ)
มาตรา 240 
 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดย
ผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่าง
ใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น

มาตรา 241
 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น 
ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
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หลักสุจริต
 หลักสุจริตคือ “หลักแห่งความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ” 
หมายความว่าบุคคลแต่ละคนต้องมีความประพฤติในทางที่
สามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อกันและสามารถไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันได้

มาตรา 5  - ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี 
บุคคลทุกคนต้องกระทําโดยสุจริต 
มาตรา 6  - ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทํา
การโดยสุจริต 
มาตรา 11 - ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความไปในทางที่
เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้นั้น 
มาตรา 368 - สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความ
ประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย 
 

หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง
       หลักสุจริต คือ การรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่กําลังพิจารณาอยู่
แนวทางในการพิจารณาว่าสุจริตหรือไม่
1) in concreto 

พิจารณาจากจิตใจของผู้กระทําต้องรู้จริง ๆ จึงจะถือว่า
กระทําการโดยไม่สุจริต (= รู้) ถ้ามีกฎหมายกําหนดให้มี
ผลบังคับเกี่ยวกับการรู้หรือทราบข้อเท็จจริงไว้โดยเฉพาะ 
ให้ถือว่ารู้

2) in abstracto
แม้ในใจของผู้กระทํา อาจไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงนั้น แต่ตาม
กรณีต้องพิจารณาจากมาตรฐานที่บุคคลทั่วไปในภาวะเช่น
นั้นว่าบุคคลทั่วไปรู้หรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ถือได้ว่า
ควรจะได้รู้แล้ว จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไมได้ ก็ถือว่ากระทําการ
โดยไม่สุจริต (= ควรจะรู้)

•ถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ ต้องอ่านจาก
ตัวกฎหมายสารบัญญัติ
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กรณี “ควรรู้ถึงเหตุหรือข้อเท็จจริงนั้น” ก็ถือว่าไม่สุจริตด้วย
         กรณีมีภาระจํายอมในสาธารณูปโภคตามกฎหมาย
จัดสรรที่ดิน เมื่อเขียนไว้ในกฎหมาย ถือว่าควรรู้ถึงข้อเท็จจริง
นั้นแล้ว เพราะเขียนไว้ในกฎหมาย และความไม่รู้กฎหมายไม่
เป็นข้อแก้ตัว
 และอีกกรณีนึง คือ จําเลยจดทะเบียนจํานองไว้ก่อน แล้ว
ต่อมาเจ้าหนี้นํายึดทรัพย์ของจําเลยไปขายทอดตลาดเพื่อเอา
เงินใช้หนี้ตามคําพิพากษา แต่ขายทอดตลาดโดยไม่
ระบุถึงการจํานอง ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอด
ตลาดตามคําสั่งศาลจะอ้างไม่ได้ว่า ตนไม่ทราบ
ถึงการจํานองจึงต้องคุ้มครองผู้สุจริตตาม
มาตรา 1330 ต้องจดทะเบียนซื้อทรัพย์
ไปอย่างติดจํานอง เพราะควรรู้ถึงการ
จํานอง

ตัวอย่างกรณีบทกฎหมายมุ่งหมายให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องรู้
ตามความเป็นจริงเสียก่อน in concreto

•ตามปกติ เมื่อนํากฎหมายไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ถือว่าเป็นที่ทราบกันทั่วไป แม้ไม่ได้อ่าน
ข้อความในราชกิจจานุเบกษาก็ตาม เป็นไปตามหลักที่
ว่า ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว

•การฟ้องคดีให้เพิกถอนกฎ ซึ่งตามมาตรา ๔๙ แห่งพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี นั้น มีปัญหา
ว่าจะนับกําหนดเวลาฟ้องคดีอย่างไร กล่าวคือ เมื่อนํา
กฎหมายลําดับรองไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
จะนับตั้งแต่วันประกาศได้หรือไม่ ว่าเป็นที่ควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๖/๒๕๔๕ 
•ตัดสินอธิบายความหมายของ “วันที่ควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี” ตามมาตรา ๔๙ 

•ข้อเท็จจริงในคดี เป็นกรณีข้อบังคับของแพทยสภาซึ่ง
ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเป็น “กฎ” อย่าง
หนึ่งตาม พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองฯ

•ผู้ฟ้องคดีมิได้ฟ้องให้เพิกถ อนกฎภายใน ๙๐ วันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีประเด็นว่าคดีขาด
อายุความหรือไม่


 ตามมาตรา ๔๙ การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎนี้ต้องยื่น
ฟ้องภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง
คดี ต้องถือเอาวันที่รู้หรือควรรู้โดยตรงว่า กฎนั้นมีผลกระทบ
ต่อสิทธิหรือหน้าที่หรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี
 การประกาศกฎหมาย หรือกฎ ในราชกิจจานุเบกษาเป็น
เพียงพิธีการของการประกาศใช้กฎหมายหรือกฎเท่านั้น ยัง
ไม่มีผลเพียงพอที่จะถือว่าเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี

•ต้องถือเอาวันที่รู้หรือควรรู้โดยตรงว่า กฎนั้นมีผลกระ
ทบต่อสิทธิหรือหน้าที่หรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี

•การประกาศกฎหมาย หรือกฎ ในราชกิจจานุเบกษาเป็น
เพียงพิธีการของการประกาศใช้กฎหมายหรือกฎเท่านั้น 
ยังไม่มีผลเพียงพอที่จะถือว่าเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี

•แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เขียน
บทความวิเคราะห์ข้อบังคับนี้จึงถือได้ว่า อย่างช้าที่สุด 
ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่
เขียนบทความนี้ ซึ่งเมื่อนับแต่วันที่เขียนบทความถึงวัน
ยื่นฟ้องคดี คดีจึงขาดอายุความ

•อย่างไรก็ดี การฟ้องคดีดังกล่าวแม้ขาดอายุความ แต่
เมื่ออ้างว่าข้อบังคับของแพทยสภานี้ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หากเป็นความจริงและศาลมีคําสั่งเพิกถอน 
ย่อมเป็นประโยชน์แก่บรรดาแพทย์ทั้งหลาย จึงเป็นการ
ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมของสมาชิกแพทยสภา
และแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงมีคําสั่งให้รับ
ฟ้องไว้พิจารณาต่อไปตามมาตรา ๕๒
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การกระทําเพื่อป้องกัน
    มาตรา 449 บุคคลใดเมื่อกระทําการป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมายก็ดี กระทําตามคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายก็
ดี หากก่อให้เกิดเสียหายแก่ผู้อื่นไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นหา
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ 
     ผู้ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้
เป็นต้นเหตุให้ต้องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือจาก
บุคคลผู้ให้คําสั่งโดยละเมิดนั้นก็ได้ 

ป้องกัน
1) มีภยันตรายซึ่งผู้ก่อภัยกระทําโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย
2) ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง (ไม่ใช่ผ่านไปแล้ว)
3) การกระทําเพื่อป้องกันไม่เกินสมควรแก่เหตุ

การกระทําโดยจําเป็น
 มาตรา 450 ถ้าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพย์สิ่ง
หนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบําบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็น
สาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย 
 ถ้าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อ
จะบําบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉิน 
ผู้นั้นจะต้องใช้คืนทรัพย์นั้น 
 มาตรา 450 วรรคสาม ถ้าบุคคลทําบุบสลาย หรือ
ทําลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะป้องกันสิทธิของตนหรือของ
บุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัว
ทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุ บุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่ หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุแต่ถ้า
ภยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้นเองแล้ว ท่าน
ว่าจําต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ 
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การใช้สิทธิช่วยเหลือตนเอง (self-help)
 มาตรา 451 บุคคลใช้กําลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน ถ้า
ตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้
ทันท่วงทีไม่ได้ และถ้ามิได้ทําในทันใด ภัยมีอยู่ด้วยการที่ตนจะ
ได้สมดังสิทธินั้นจะต้องประวิงไปมากหรือถึงแก่
สาบสูญได้ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่ 


 มาตรา 451 วรรคสองและวรรคสาม การใช้กําลังดัง
กล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าต้องจํากัดครัดเคร่งแต่
เฉพาะที่จําเป็นเพื่อจะบําบัดปัดป้องภยันตรายเท่านั้น 
 ถ้าบุคคลผู้ใดกระทําการดังกล่าวมาในวรรคต้น เพราะ
หลงสันนิษฐานพลาดไปว่ามีเหตุอันจําเป็นที่จะทําได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บุคคลอื่น แม้ทั้งการที่หลงพลาดไปนั้นจะ
มิใช่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของตน
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บทที่ 9

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมของ
ไทย

กระบวนการยุติธรรมของไทย



 กฎหมายที่บัญญัติขึ้นย่อมมีลักษณะที่กําหนดหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายเป็นการทั่วไปในทุก ๆ เรื่องนะครับ  เมื่อมีข้อพิพาทเกิด
ขึ้น  ศาลจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร  คือ
เป็นเข้ารูปเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่  จากนั้นจึงจะสามารถนําไป
เข้าชุดกับหลักกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ได้  ก็จะได้ผลของคํา
พิพากษา  ตามแนวในแผนผังนี้
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บังคับคดี

คําพิพากษา
(ได้คําตอบ)

พิจารณาคดี
(ได้ข้อเท็จจริง)

คําฟ้อง - คําให้การ 
(ได้ประเด็นแห่งคด)ี



 ในการนําคดีเข้าสู่ศาลเพื่อพิจารณาพิพากษานี้  รัฐได้จัด
วางระบบไว้  เป็นเรื่องของอํานาจตุลาการ  มีการวางระบบ
ศาลเป็นระบบศาลยุติธรรมและระบบศาลปกครอง  ในระบบ
ศาลยุติธรรมแบ่งกลุ่มใหญ่ๆ ออกเป็นคดีแพ่งกับคดีอาญาซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน  จึงได้แยกลักษณะกระบวนการยุติธรรม
ในทางอาญากับทางแพ่งออกจากกัน  ส่วนระบบศาลปกครองมี
ลักษณะเฉพาะแยกต่างหากออกไป

      

 มาตรา 233 การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล
ซึ่งต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
ตามกฎหมาย  และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ ได้แก่หลัก  “อํานาจ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีต้องเป็น
ของศาลโดยเฉพาะ” 
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หลักประกันตามรัฐธรรมนูญ
•ประการที่หนึ่ง : รัฐสภาจะออกกฎหมายมอบให้องค์กร
อื่นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีมิได้

•ประการที่สอง : การจัดตั้งศาลต้องกระทําโดยพระราช
บัญญัติ 

•ประการที่สาม : ห้ามตั้งศาลพิเศษขึ้นแทนศาลธรรมดา
ที่มีอยู่ในกระบวนการปกติอยู่แล้ว

•ประการที่สี่ : ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดี  หรือหลักประกันความเป็นอิสระ
ของผู้พิพากษาและตุลาการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา 249 ,  มาตรา 250 , มาตรา 251 , มาตรา 
253 , มาตรา 254 , มาตรา 273 , มาตรา 277  
และ มาตรา 281
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 ประเทศไทยใช้ระบบศาลค ู ่  เพราะกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งและทางอาญา  มีศาลฎีกาเป็นองค์กรสูงสุดที่คอยดูแล
แนวทางปรับใช้กฎหมายให้อยู่ภายใต้หลักแห่งความเป็น
เอกภาพในระบบศาลยุติธรรม  และมีระบบศาลปกครอง
ชํานาญพิเศษที่แยกต่างหากและเป็นอิสระจากระบบศาล
ยุติธรรมอย่างสิ้นเชิง

 การนั่งพิจารณาคดีของศาล ต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการ
ครบองค์คณะ   และ  ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได้นั่ง
พิจารณาคดีใด  จะทําคําพิพากษาหรือวินิจฉัยคดีนั้นมิได้  เว้น
แต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้
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ระบบศาลค ู ่ 

คลิกเพื่อเล่น animation

การนั่งพิจารณาคดีของศาล











 ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ  
โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่อประธานศาลฎีกา  สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และดําเนินการอื่น  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติในทํานองเดียวกัน  


 ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ  
โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด  สํานักงานศาลปกครองมี
อิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการ
ดําเนินการอื่นทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 
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ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ  



 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
ยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลทหาร  หรือศาลอื่น  ให้พิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ประธานศาลอื่น  และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่
กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการ  หลักเกณฑ์การเสนอปัญหานี้
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิที่สําคัญของราษฎรใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้หลายประการ 

•มาตรา 237 
•มาตรา 238
•มาตรา 239
•มาตรา 240
•มาตรา 246
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
มีหลักใหญ่อยู่ 6 ประการ คือ
1.ศาลมีหน้าที่ค้นหาความจริง  แม้ว่าจําเลยจะรับสารภาพ  
แต่ถ้าศาลเห็นว่า  จําเลยไม่มีความผิด  ก็ต้องพิพากษา
ปล่อยตัวจําเลย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่มีอัตราโทษ
อย่างต่ําให้จําคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปหรือโทษสถานหนักกว่านั้น  
แม้จําเลยจะรับสารภาพ  กฎหมายก็ยังบังคับให้ศาลต้องฟัง
พยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจําเลยได้กระทําความผิดจริง

2.ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยได้ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ในทางพิจารณาตรงกับข้อเท็จจริงที่บรรยายในฟ้อง 

•ถ้าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาต่างกับข้อเท็จจริง
ที่บรรยายในฟ้อง  ศาลต้องยกฟ้อง  

•ข้อยกเว้น : สําหรับกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระ
สําคัญและทั้งจําเลยมิได้หลงต่อสู้  ศาลสามารถลงโทษ
จําเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้

3.จะไม่มีการพิพากษาโดยไม่มีการพิจารณาพยานหลักฐาน
โดยศาล  เว้นแต่จําเลยจะรับสารภาพในคดีไม่สําคัญ

4.ต้องพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดหรือไม่ตามตัวบทกฎหมาย  
ถ้าจะพิพากษาลงโทษ  จะต้องระบุบทมาตราแห่งความผิดลง
ไว้ในคําพิพากษาด้วย

5.ต้องพิพากษาลงโทษเฉพาะที่เป็นโทษที่กฎหมายกําหนดไว้
สําหรับความผิดนั้น ๆ จะเปลี่ยนโทษให้หนักขึ้นกว่าที่
กฎหมายกําหนดไม่ได้

6.ต้องพิพากษาลงโทษไม่เกินกว่าที่โจทก์ขอในคําฟ้องให้
ลงโทษ 

•ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้อง  และ
ตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์
ให้ลงโทษ  ศาลจะลงโทษจําเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ ไม่
ได้  

•ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมแต่
โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด  ศาลมีอํานาจ
ลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้  

•ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทําหลายอย่าง  
แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง  ศาลจะ
ลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
พิจารณาได้ความก็ได้
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กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง  มีหลักที่สําคัญ 3 ประการ คือ       
1.ความริเริ่มอยู่ที่คู่ความ  โดยคู่ความจะต้องระวังรักษาผล
ประโยชน์ของตัวเอง  บทบาทของผู้พิพากษาเปลี่ยนไปจาก
คดีอาญาที่ศาลมีหน้าที่ค้นหาความจริง  ในคดีแพ่งผู้
พิพากษาไม่เป็นผู้ริเริ่ม  ความริเริ่มต้องมาจากคู่ความ

2.ต้องดําเนินการโดยเคร่งครัดต่อแบบพิธี  มิฉะนั้น  อาจแพ้
คดี  

3.ไม่จําเป็นต้องถือเอาความสัตย์จริงเป็นใหญ่ กล่าวคือ คู่
ความสามารถท้ากันในศาลได้  หรือจะยอมรับก็ได้ซึ่งคํารับ
ดังกล่าวมีผลผูกพันในคดี  เว้นแต่กรณีที่ศาลเห็นว่า  ถ้าจะ
รับเอาตามนั้นจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน  ศาลจึงจะปฏิเสธไม่รับคําท้าหรือคํารับดัง
กล่าว
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 คดีปกครอง  คือ  ข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ  หน่วย
งานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน  
หรือระหว่างหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน 
      เนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําที่
ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
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      ลักษณะเฉพาะของกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
สอดคล้องกับการที่วัตถุประสงค์ของกฎหมายมหาชนมุ่งหมาย
ไปที่การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งเป็นไปเพื่อคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพขึ้นพื้นฐานของราษฎร  โดยมุ่งคุ้มครองเอกชน
จากการใช้อํานาจของรัฐโดยตรง 

• เสียเปรียบในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งมีกฎหมายใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันเป็นจํานวนมาก  
•เสียเปรียบในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะเอกสารต้นเรื่อง
ต่าง ๆ เก็บไว้ที่ฝ่ายปกครองทั้งสิ้น 
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แผนผังกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

บังคับคดี

คําพิพากษา
(ได้คําตอบ)

พิจารณาคดี
(ได้ข้อเท็จจริง)

คําฟ้อง - คําให้การ 
(ได้ประเด็นแห่งคด)ี
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 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 
 เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับสํานวนคดีแล้ว
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด/ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองชั้นต้น แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของ
ตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของสํานวน  เพื่อเป็นผู้ดําเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงจากคําฟ้อง  คําชี้แจงของคู่กรณี  และ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  โดยมีพนักงานคดี
ปกครองเป็นผู้ช่วยดําเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของสํานวน
มอบหมาย  ขั้นตอนดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนการสอบสวน
และสรุปสํานวนโดยตุลาการเจ้าของสํานวนครับ  โดยกฎหมาย
กําหนดให้ตุลาการเจ้าของสํานวนทําหน้าที่ตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณา
พิพากษา
 จากนั้นก่อนวันนั่งพิจารณาคดี  ให้ตุลาการเจ้าของสํานวน
ส่งมอบสํานวนคดีให้  “ผู้แถลงคดีปกครอง”  พิจารณาและให้
ผู้แถลงคดีปกครองจัดทําสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และ
ความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา  และให้มาชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น  และให้มีสิทธิอยู่
ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาคดี
นั้นได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉันคดีนั้น



 ในการพิจารณาคดี  ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีจัด
ให้มีการนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  เพื่อให้คู่กรณีมี
โอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา  
จะเห็นได้ว่า  ในคดีปกครองต่างกับคดีแพ่ง-คดีอาญา  เพราะ
ถ้าเป็นคดีแพ่ง-คดีอาญามุ่งเน้นการสืบพยานในศาล  ซึ่งตาม
ปกติต้องมีการนั่งพิจารณาคดีหลายครั้ง  คดีส่วนใหญ่จึงใช้
เวลาในการพิจารณานานมาก  เป็นปี ๆ หรือหลายปี  ถ้ามีการ
อ้างพยานจํานวนมาก  ส่วนในคดีปกครอง  โดยหลักเป็นการ
พิจารณาจากเอกสาร  มิใช่เน้นที่ขั้นตอนของการสืบพยานใน
ศาล
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บทที่ 10

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจหลักทั่วไปในกฎหมาย
อาญา

หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา



หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยความผิดทางอาญา
 หลักเกณฑ์ที่สําคัญอย่างยิ่งในการศึกษากฎหมายอาญาภาค
ความผิดก็คือ  หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาว่า  
การกระทําใดเป็นความผิดกฎหมายอาญาหรือไม่  ใครเป็นผู้ที่
กฎหมายประสงค์ให้เป็นผู้กระทําความผิดที่จะถูกลงโทษ  ตลอด
จนเหตุต่าง ๆ ที่จะมายกเว้นความผิด และยกเว้นโทษ
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หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยความผิดทางอาญา
1.การกระทําของผู้นั้น  "ครบองค์ประกอบความผิด
อาญา"  หรือไม่

2.เหตุยกเว้นความผิด  (JUSTIFICATION)
3.เหตุยกเว้นโทษ  (EXCUSE)

89

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



1.การกระทําของผู้นั้น  "ครบองค์ประกอบความผิดอาญา"  
หรือไม่

"ไม่มีความผิด  ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย" (nullum  
crimen, nulla  poena  sine  lege)       
มาตรา 2 บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทํา
การอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทําการนั้น  บัญญัติเป็น
ความผิดและกําหนดโทษไว้
(1) องค์ประกอบภายนอก  
        ได้แก่  การพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนต่าง ๆ ตาม
บทบัญญัติของความผิดแต่ละฐาน 
ก.  ผู้กระทํา

มาตรา 288 ผู้กระทําความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้
ต้องรับผิดก็คือ  "ผู้ใด" 
มาตรา 301 ผู้กระทําความผิดในความผิดฐานนี้จึง
ต้องเป็น "หญิง" เท่านั้น

ข.  การกระทํา
มาตรา 288 การกระทําที่เป็นความผิดก็คือ การ 
"ฆ่า" 
มาตรา 374 การไม่กระทําการบางอย่างก็อาจเป็น
ความผิดได้เช่นกัน

ค.  กรรมหรือวัตถุที่มุ่งหมายกระทําต่อ
 ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติถึงกรรมของการกระทํา
ด้วย  ซึ่งกรรมของการกระทํานี้อาจจะเป็นบุคคลหรือทรัพย์ก็ได้

มาตรา 288 "กรรมของการกระทํา" ในความผิดฐานนี้  
ได้แก่  "ผู้อื่น"  ซึ่งเป็นบุคคล
มาตรา 334 กรรมของการกระทํา ได้แก่ "ทรัพย์"  ซึ่ง
เป็นของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
"กรรมของการกระทํา" (object) ในกรณีที่เป็นวัตถุ  
อาจเรียกว่าเป็น "วัตถุที่มุ่งหมายกระทําต่อ" ก็ได้

ง.  ผลของการกระทํา
 ในความผิดบางฐานกฎหมายอาจต้องการให้มีผลเกิดขึ้น
ด้วยจึงจะเป็นความผิดสําเร็จมาตรา 288 หากไม่มีความตาย
เกิดขึ้นก็เป็นเพียงการพยายามกระทําความผิดเท่านั้น แต่
ความผิดบางฐานอาจเป็นความผิดที่ไม่ต้องการผลก็ได้ ความ
ผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามมาตรา 
137 ความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน  ตามมาตรา 
335 (1)  จะต้องปรากฎข้อเท็จจริงภายนอกอื่นด้วยว่า  ได้มี
การลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วย
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(2) องค์ประกอบภายใน
ก. เจตนาธรรมดา  ตามมาตรา 59
      โดยหลักทั่วไปแล้วบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อ
เมื่อได้กระทําโดยเจตนาเท่านั้น  เว้นแต่การกระทําโดย
ประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด  แม้กระทํา
โดยประมาท
       หากพิจารณาจากประมวลกฎหมายมาตรา 59 วรรค 2 
และ 3  เจตนาธรรมดา จะต้องพิจาณาจากหลักเกณฑ์ 2 
ประการ

1)ผู้กระทํานั้นได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ
ความผิดหรือไม่  ซึ่งเรียกว่าเป็น "ส่วนรู้ของ
เจตนา"  (มาตรา 59 วรรค 3)

2)ผู้กระทําได้ต้องการที่จะกระทําการดังกล่าวหรือไม่  ซึ่ง
เรียกว่าเป็น  "ส่วนต้องการของเจตนา"  โดยอาจเป็น
ส่วนต้องการที่เรียกว่า  "ประสงค์ต่อผล"  หรือ  "ย่อม
เล็งเห็นผล"  ก็ได้  (มาตรา 59 วรรค 2)

ข.  เจตนาพิเศษ
      ในความผิดบางฐาน  นอกจากเจตนาธรรมดาตามหลัก
ทั่วไปแล้ว  กฎหมายยังบัญญัติให้ผู้กระทําต้องมี  "มูลเหตุ
ชักจูงใจ"  ให้กระทําความผิดอีกด้วย  เช่น  ในความผิดฐาน
ลักทรัพย์นอกจากจะมีเจตนาในการเอาทรัพย์ไปแล้ว  ผู้กระทํา
จะต้องมี  "มูลเหตุชักจูงใจ"  โดยทุจริตอีกด้วย  จึงจะเป็น
ความผิด
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2. เหตุยกเว้นความผิด  (JUSTIFICATION)
 การกระทําที่ครบองค์ความผิดแล้ว  อาจไม่เป็นความผิด
อาญาก็ได้  หากมีเหตุยกเว้นความผิดอาญาไว้

(1)การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  (มาตรา 68)
(2)การกระทําโดยจําเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย  (มาตรา 

305 (1)
(3)การกระทําที่กฎหมายต่าง ๆ อนุญาตให้กระทําได้  เช่น

ก. ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 329  เหตุต่าง ๆ ที่เป็นเหตุยกเว้นความผิดฐาน
หมิ่นประมาท 
มาตรา 331  เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท  
กรณีคู่ความ หรือทนายความของคู่ความแสดงความคิด
เห็นหรือข้อความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล เพื่อ
ประโยชน์แก่คดีของตน

ข. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1567 (2)  ให้ผู้ใช้อํานาจปกครองมีสิทธิทําโทษ
บุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน  ซึ่งผู้ใช้อํานาจ
ปกครองย่อมไม่มีความผิดฐานทําร้ายร่างกาย
มาตรา 1347       อนุญาตให้เจ้าของที่ดินตัดรากไม้ซึ่ง
รุกล้ําเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย  เจ้าของที่ดิน
ย่อมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ หรือทําให้เสียทรัพย์ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 หรือมาตรา 358 
แต่อย่างใด

ค. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 78 (3)  อนุญาตให้เจ้าพนักงานจับผู้ต้องสงสัย
ว่าได้กระทําความผิดและจะหลบหนีได้  โดยเจ้าพนักงาน
ไม่มีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น  ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 แต่อย่างใด
แม้ประมวลกฎหมายอาญามิได้บัญญัติไว้โดยตรงว่า  
ความยินยอมของผู้เสียหายจะเป็นเหตุยกเว้นความผิดแต่
อย่างใด  แต่ศาลฎีกาก็เคยมีคําพิพากษาฎีกาที่ 
1403/2508 ตัดสินไว้ว่า  ความยินยอมของผู้เสียหาย
อาจเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้  หากเข้าหลักเกณฑ์ 3 
ประการ คือ

•มีการยินยอมก่อนกระทํา และยังคงมีอยู่จนกระทําการ   
•ความยินยอมจะต้องได้มาโดยบริสุทธิ์  
• เรื่องที่ยินยอมจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย
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3. เหตุยกเว้นโทษ  (EXCUSE)
การกระทําบางอย่าง  แม้จะไม่มีเหตุยกเว้นความผิดก็ตาม  แต่
กฎหมายก็อาจไม่ลงโทษผู้กระทําก็ได้ในบางกรณีแม้จะเป็น
ความผิดก็ตาม
(1)  เหตุยกเว้นโทษ  เพราะผู้กระทําไม่มีความรู้สึกผิดชอบ  
ได้แก่
       ก. การกระทําของเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี  (มาตรา 73, 
74)
       ข. การกระทําของคนวิกลจริต  (มาตรา 65)
       ค. การกระทําของผู้มึนเมา  (มาตรา 66)
(2)  เหตุยกเว้นโทษ  เพราะการกระทํานั้นมีเหตุไม่ควรลงโทษ  
ได้แก่
       ก. การกระทําความผิดโดยจําเป็น  (มาตรา 67)
       ข. การกระทําความผิดตามคําสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าพนักงาน (มาตรา 70)
       ค. การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานระหว่าง
สามีภริยา  (มาตรา 71 วรรค 1)
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 สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง ครับ ซึ่งในการศึกษาความ
ผิดอาญาแต่ละฐาน  หากศึกษาเฉพาะแต่องค์ประกอบความผิดทั้ง
ภายนอกและภายในแล้ว  ผู้ศึกษาย่อมไม่สามารถทําความเข้าใจ
ความผิดแต่ละฐานได้อย่างลึกซึ้ง  เช่น  ศึกษาว่าความผิดฐานลัก
ทรัพย์ ตามมาตรา 334 ได้แก่ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดย
ทุจริตและความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา 352 ได้แก่  
การเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่ตนครอบครองอยู่ไปโดยทุจริต  
เป็นต้น

•มาตรา 334 ได้แก่ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต
และความผิดฐานยักยอกทรัพย์

•มาตรา 352 ได้แก่  การเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่ตน
ครอบครองอยู่ไปโดยทุจริต
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          หากเราพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติความ
ผิดแต่ละฐานแล้ว จะทําให้เราเข้าใจได้ว่า  ในแต่ละฐานความ
ผิดจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป
      ประโยชน์หรือสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองนี้ เป็นสิ่งที่กฎหมาย
ไม่ประสงค์ให้บุคคลใดล่วงละเมิดและหากมีการฝ่าฝืนแล้วก็
ต้องมีการลงโทษ  ซึ่งเป็นการบังคับทางกฎหมาย
อาญา(sanction)
 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 288 เป็นการคุ้มครอง 
"ชีวิตมนุษย์"  ในขณะที่ความผิดฐานทําแท้งลูก ตามมาตรา 
301 เป็นการคุ้มครอง "ทารกในครรภ์มารดา" 
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เจตนาธรรมดา  ตามมาตรา 59
1)ผู้กระทําจะต้องรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบภายนอก
ของความผิด (มาตรา 59 วรรค 3)
2)ผู้กระทําต้องการที่จะกระทําการนั้นโดยประสงค์ต่อผลหรือ
ย่อมเล็งเห็นผล (มาตรา 59 วรรค 2)

 "ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบภายนอก" เป็นข้อเท็จจริงที่
บัญญัติส่วนองค์ประกอบความผิด  แต่ในบางกรณีแม้กฎหมายจะ
บัญญัติข้อเท็จจริงอย่างอื่นไว้ในฐานความผิด  แต่ข้อเท็จจริงที่
บัญญัติไว้นั้นอาจไม่ใช่ "ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบภายนอก" 
ของความผิดก็ได้  แต่เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องเกิดมีขึ้นจึงจะลงโทษ
ผู้กระทําได้  ที่เรียกว่า  เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขในการลงโทษ  
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น  "เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะ
วิสัย"

คําว่า "ภาวะวิสัย"  (OBJECTIVE)  หมายความว่า  เป็น
ข้อเท็จจริงที่อยู่นอกเหนือความรับรู้ของผู้กระทําในส่วน
เจตนา  ซึ่งเป็น "อัตตวิสัย"  (SUBJECTIVE)  ซึ่งผู้กระทํา
จะต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงนั้น ๆ ด้วยจึงจะถือว่ามีเจตนาได้
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      "เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย"  เป็นเงื่อนไขที่
ฝ่ายนิติบัญญัติกําหนดขึ้นเพื่อให้การลงโทษความผิดฐานนั้น ๆ 
มีเหตุผลหนักแน่นขึ้น  จึงได้กําหนดเงื่อนไขที่จะลงโทษผู้นั้นไว้
 มาตรา 130  "ผู้ใดทําร้ายร่างกาย หรือประทุษร้ายต่อ
เสรีภาพของราชาธิบดี  ราชินี  ราชสามี  รัชทายาท  หรือ
ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ  ซึ่งมีสัมพันธไมตรี  ต้องระวาง
โทษ..." 

1. องค์ประกอบภายนอก
ก. ผู้กระทําคือ  ผู้ใด
ข. การกระทําคือ  

(1)การทําร้ายร่างกาย
(2)การประทุษร้ายต่อเสรีภาพ

ค. กรรม คือ ราชาธิบดี  ราชีนี  รัชทายาท  หรือ
ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ
ง. ผล  ความผิดฐานนี้ไม่ต้องการผล

2. องค์ประกอบภายในเจตนาธรรมดา ตามมาตรา 59 ซึ่งผู้
กระทํา

(1)ต้องรู้ว่า  ผู้ที่ตนทําต่อนั้นเป็นราชาธิบดี  ราชินี  
ราชสามี  รัชทายาท  หรือประมุขแห่งรัฐต่าง
ประเทศ

(2)ผู้กระทําต้องการทําร้ายร่างกาย หรือประทุษร้าย
ต่อเสรีภาพ

 โดยปกติแล้ว  การทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นความผิดตาม
มาตรา 391, 295, 297  แล้วแต่กรณีอยู่แล้ว  หรือการ
ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้อื่นก็เป็นความผิดตามมาตรา 
310 แต่ที่ต้องลงโทษตามมาตรา 130 เพราะว่าหากทําต่อ
บุคคลเหล่านี้  และเป็นบุคคลจากประเทศ  "ซึ่งมี
สัมพันธไมตรี"  แล้วอาจมีผลกระทบต่อสัมพันธไมตรีกับต่าง
ประเทศได้
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 "ไม่มีความผิด  ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย" 
(nullum  crimen, nulla  poena  sine  lege) 

      การตีความกฎหมายอาญาจะต้องตีความโดยเคร่งครัด  โดย
จะตีความขยายตัวบทออกไปให้เป็นโทษไม่ได้  นอกจากนั้นยังจะ
ตีความโดยการเทียบเคียง  (Analogy)  เพื่อลงโทษก็ไม่ได้เช่น
เดียวกัน
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 คําพิพากษาของศาล (jurisprudence) แม้จะมีความ
สําคัญโดยถือเป็นตัวอย่างของการปรับใช้กฎหมาย  แต่ก็ต้อง
ระวังว่า  การพิพากษาคดีของศาลย่อมมีขอบเขตจํากัดตาม
ประเด็นและเหตุผลของคดีเท่านั้น  และโดยหลักแล้วไม่ถือว่า
เป็นที่มาของกฎหมายแต่อย่างใด  แต่ผู้ศึกษากฎหมายจะต้อง
รู้ด้วยว่า ในปัญหาต่าง ๆ ศาลได้เคยมีคําวินิจฉัยอย่างไรบ้าง  
โดยถือเป็นตัวอย่างของการปรับข้อเท็จจริงว่าเข้ากับหลัก
กฎหมายอย่างใดหรือไม่
      

 ส่วนคําอธิบายในทางทฤษฎี (DOCTRINE) ก็มีความ
สําคัญที่ทําให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตัวบทอย่างชัดเจน  ซึ่ง
คําอธิบายในทางทฤษฎีนี้ก็ต้องอาศัย   "ตัวบท"  เป็นพื้นฐาน
ของการอธิบาย  แต่อย่างไรก็ตามความเห็นในเรื่องเดียวกัน
อาจแตกต่างกันไปได้
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บทที่ 11

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจความผิดอาญาที่ควรรู้ 
และสามารถบอกได้ว่ากรณีใดที่เป็นความผิดทางอาญา

ความผิดอาญาที่ควรรู้



กฎหมายอาญาภาคความผิด ในหัวข้อแรกคือ ความผิดต่อ
ชีวิตและร่างกาย มีอยู ่ด้วยกัน 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 : ชีวิต
กลุ่มที่ 2 : ร่างกาย  
กลุ่มที่ 3 : ก่อภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย
กลุ่มที่ 4 : ทําให้แท้งลูก

101

ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



ความผิดต่อชีวิตมี 5 ฐานความผิด
•ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  (มาตรา 288)
•ฆ่าผู้อื่นที่ทําให้รับโทษหนักขึ้น  (มาตรา 289)
•กระทําด้วยการปฏิบัติการอันทารุณ  (มาตรา 292)
•ช่วยเหลือหรือยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย  (มาตรา 293)
•ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  (มาตรา 

291)
• ไม่เจตนา/ไม่ประมาท แต่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  

(มาตรา 290)

ความผิดต่อร่างกายมี 11 ฐานความผิด
• ใช้กําลังทําร้าย - ไม่เกิดอันตราย (มาตรา 391)
•ทําร้ายร่างกาย - (มาตรา 295)
•ทําร้ายร่างกาย - โทษหนักขึ้น (มาตรา 296)
•ทําร้ายร่างกาย - สาหัส (มาตรา 297)
•ทําร้ายร่างกาย - สาหัส - โทษหนักขึ้น (มาตรา 298)
•ทําร้ายร่างกาย - ตาย (มาตรา 290)
•ประมาท - เกิดอันตราย (มาตรา 390)
•ประมาท - เกิดอันตรายสาหัส (มาตรา 300)
•ทําให้กลัวหรือตกใจ (มาตรา 392)
•ข่มเหงในที่สาธารณหรือต่อหน้าธารกํานัล (มาตรา 

397)
•ทารุณเด็กไม่เกิน 15 ปีหรือคนเจ็บป่วย คนชรา 

(มาตรา 398)

102

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



ความผิดฐานก่ออันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย
•ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ (มาตรา 294 และ
มาตรา 299)

•ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก (มาตรา 306)
•ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งพาตนเองไม่ได้ (มาตรา 

307)
•ความผิดฐานปล่อยให้บุคคลวิกลจริตเที่ยวไปโดยลําพัง 

(มาตรา 373)
•ความผิดฐานไม่ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย (มาตรา 

377)
•ความผิดฐานชักหรือแสดงอาวุธ (มาตรา 379)

ความผิดฐานทําให้แท้งลูกมี 5 ฐานความผิด
•ทําให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองแท้งลูก 

(มาตรา 301)
•ทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม (มาตรา 302)
•ทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม (มาตรา 303)
•พยายาม ตามมาตรา 301 และมาตรา 302 (มาตรา 

304)
• เหตุที่ผู้กระทํามีอํานาจทําได้โดยไม่มีความผิด (มาตรา 

305)
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คลิกเพื่อเล่น animation

สรุปกฎหมายอาญา มาตราต่าง ๆแบ่งเป็น 4 กลุ่ม



ความผิดต่อเสรีภาพมี 7 ฐานความผิด
•ข่มขืนใจผู้อื่น (มาตรา 309)
•หน่วงเหนี่ยวกักขัง (มาตรา 310)
•หน่วงเหนี่ยวกักขังโดยประมาท (มาตรา 311)
• เอาคนลงเป็นทาสหรือค้าทาส (มาตรา 312, 312 ทวิ
และ 312 ตรี)

• เรียกค่าไถ่ (มาตรา 313)
•พรากไปจากผู้ปกครอง (มาตรา 317, 318 และ 319)
•พาไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 320)

ความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง

❖ กลุ่มที่ 1 : เสรีภาพ
❖ กลุ่มที่ 2 : เปิดเผยความลับ
❖ กลุ่มที่ 3 : ชื่อเสียง (หมิ่นประมาท) 
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ความผิดฐานเปิดเผยความลับ มี 3 ฐานความผิด
• เปิดเผยจดหมาย โทรเลขหรือเอกสาร (มาตรา 322)
• เปิดเผยความลับที่ได้มาในหน้าที่ หรือจากอาชีพ 

(มาตรา 323 วรรค 1) หรือ จากการศึกษาอบรม 
(มาตรา 323 วรรค 2)

•แสวงหาประโยชน์จากความลับ (มาตรา 324)

ความผิดฐานหมิ่นประมาท มี 6 ฐานความผิด
•หมิ่นประมาทผู้อื่น (มาตรา 326)
•หมิ่นประมาทผู้ตาย (มาตรา 327)
•หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา (มาตรา 328)
•กรณีไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 329)
• เหตุยกเว้นโทษกรณีหมิ่นประมาท (มาตรา 330)
•กรณีทนายความ คู่ความไม่ผิดหมิ่นประมาท (มาตรา 

331)
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คลิกเพื่อเล่น animation



ความผิดเกี่ยวกับเพศมี 10 ฐานความผิด 
•ข่มขืนกระทําชําเราหญิง (มาตรา 276)
•ชําเราเด็กหญิงไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 277)

‣ เหตุฉกรรจ์ของ มาตรา 276 วรรค 1 และ มาตรา 
277 วรรค 1 และ 2 (มาตรา 277 ทวิ)

‣ เหตุฉกรรจ์ของ มาตรา 276 วรรค 2  และ มาตรา 
277 วรรค 3 (มาตรา 277 ตรี)

•  อนาจารแก่บุคคลกว่า 15 ปี (มาตรา 278)
•  อนาจารแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 279)

‣ เหตุฉกรรจ์ของ มาตรา 278 และ มาตรา 279 
(มาตรา 280)

•ความผิดที่ยอมความได้ มาตรา 276 วรรค 1 และ 
มาตรา 278 เฉพาะกรณีไม่ใช่ต่อหน้าธารกํานัลและไม่ใช่
เหตุฉกรรจ์  (มาตรา 281)
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• เป็นธุระจัดหาฯ ชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นยินยอม (มาตรา 
282)

• เป็นธุระจัดหาชายหรือหญิง โดยผู้นั้นไม่ยินยอม 
(มาตรา 283)

•พรากบุคคลเกิน 15 ปีไปเพื่ออนาจาร (มาตรา 283 
ทวิ)

•พรากผู้อื่นไปเพื่ออนาจาร (มาตรา 284)
‣ เหตุฉกรรจ์ของ มาตรา 276 ถึง มาตรา 283 
ยกเว้น มาตรา 281, 283 ทวิ  และ 284 ที่
กระทําต่อบุคคลบางประเภท (มาตรา 285)

•ดํารงชีพจากรายได้หญิงค้าประเวณี (มาตรา 286)
•ผลิต มีไว้ นําเข้า ค้า หรือทําให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือ
สิ่งลามก (มาตรา 287)
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คลิกเพื่อเล่น animation

สรุป
ภาพรวมในหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศ มีทั้งหมด 15 มาตรา



กลุ่มที่ 1 : ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
กลุ่มที่ 2 : กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
กลุ่มที่ 3 : ฉ้อโกง และโกงเจ้าหนี้
กลุ่มที่ 4 : ยักยอกทรัพย์
กลุ่มที่ 5 : รับของโจร
กลุ่มที่ 6 : ทําให้เสียทรัพย์
กลุ่มที่ 7 : บุกรุก
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กลุ่มที่ 1 : ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
ความผิดลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์มี 3 ฐานความผิด

•ลักทรัพย์ (มาตรา 334)
‣ ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์ (มาตรา 335)

•ลักพระพุทธรูป (มาตรา 335 ทวิ)
• วิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 336)

‣ เหตุฉกรรจ์ของลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 
336 ทวิ)

กลุ่มที่ 2 : กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้น
ทรัพย์
ความผิดพิเศษเกี่ยวกับทรัพย์มี 4 ฐานความผิด

•กรรโชกทรัพย์ (มาตรา 337)
• รีดเอาทรัพย์  (มาตรา 338)
•ชิงทรัพย์ (มาตรา 339, มาตรา 339 ทวิ)
•ปล้นทรัพย์ (มาตรา 340, มาตรา 340 ทวิ และ 
มาตรา 340 ตรี)

กลุ่มที่ 3 : ฉ้อโกง และโกงเจ้าหนี้
•ความผิดฉ้อโกงและโกงเจ้าหนี้มี 8 ฐานความผิด
•ฉ้อโกง (มาตรา 341)

‣ เหตุฉกรรจ์  (มาตรา 342)
•ฉ้อโกงประชาชน (มาตรา 343)
•ฉ้อโกงค่าแรงงาน (มาตรา 344)
•ฉ้อโกงค่าอาหารหรือค่าโรงแรม (มาตรา 345)
•ชักจูงใจให้ผู้อื่นจําหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ 

(มาตรา 346)
•ทําให้ทรัพย์ที่เอาประกันเสียหาย (มาตรา 347)

‣ ยอมความได้ ยกเว้น กรณี มาตรา 343 (มาตรา 
348)

• โกงเจ้าหนี้ผู้รับจํานํา (มาตรา 349)
• โกงเจ้าหนี้โดยการยักย้ายทรัพย์สินหรือแกล้งเป็นหนี้ 

(มาตรา 350)
‣ ยอมความได้ (มาตรา 351)
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กลุ่มที่ 4 : ยักยอกทรัพย์
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์มี 3 ฐานความผิด

•ยักยอกทรัพย์ (มาตรา 352)
•ผู้จัดการทรัพย์สินยักยอกทรัพย์ (มาตรา 353)

‣ ยักยอกทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ (มาตรา 354)
•ยักยอกทรัพย์สินเก็บได้ (มาตรา 355)

‣ ยอมความได้ (มาตรา 356)

กลุ่มที่ 5 : รับของโจร
ความผิดฐานรับของโจรมี 1 กรณี

• รับของโจร (มาตรา 357)

กลุ่มที่ 6 : ทําให้เสียทรัพย์
ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์มี 1 กรณี

•ทําให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)

กลุ่มที่ 7 : บุกรุก
ความผิดฐานบุกรุกมี 3 กรณี

•บุกรุก (มาตรา 362)
•ยักย้ายหรือทําลายเครื่องหมายเขต (มาตรา 363)
•บุกรุกหรือซ่อนตัวในเคหสถาน อาคารเก็บทรัพย์ 
สํานักงาน หรือไม่ยอมออกไป (มาตรา 364
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บทที่ 12

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงกฎหมายรัฐธรรมนุญและ
กฎหมายปกครอง

2.นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงหลักในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

3.นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงหลักกฎหมายปกครองที่
สําคัญ

4.นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงสาระสําคัญในการร่าง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 



ระบอบรัฐธรรมนูญนิยม 
 มีรากฐานทางทฤษฎีมาจาก ลัทธิปัจเจกชนนิยม / ลัทธิ
เสรีนิยม  (Individualism / Liberalism)

•หลักประชาธิปไตย
•หลักนิติรัฐ/หลักการปกครองโดยกฎหมาย/หลักนิติธรรม 

(The Rule of Law)
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หลักประชาธิปไตย
•หลักการปกครองในระบบผู้แทน
•หลักการมีพรรคการเมือง
•หลักการปกครองในระบบรัฐสภา (Supremacy of 

the Parliament)
•หลักการเลือกตั้งผู้แทน
•หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

หลักนิติรัฐ
• เป็นหลักการสําคัญสําหรับการยอมรับสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของราษฎร
‣ The government of law, not of man

•หลักการแบ่งแยกอํานาจ
•หลักการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ

ข้อพิจารณาประกอบ
•ประโยชน์ส่วนรวม/ประโยชน์สาธารณะ/
ประโยชน์มหาชน (เจตนารมณ์/หัวใจ)

• ระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ (ผลที่
ตามมา)

•การแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทําได้ยาก (ผลที่ตามมา)

แนะนําร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับฟังความคิดเห็น
      ที่มา-คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ สรุปสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. ..นําออกเผยแพร่ พร้อมร่างแรก เมื่อวันที่ 
17 เมษายน 2549
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สาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ร่างขึ้น
บนสถานการณ์ที่จะต้องนําพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จัดให้มีการเลือกตั้งภายในปี พ.ศ.
2550 แก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอํานาจรัฐและการใช้อํานาจ
อย่างไม่เป็นธรรม การดําเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปร่งใส ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม ระบบการตรวจสอบการ
ใช้อํานาจรัฐที่ล้มเหลว และการใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่ 

มีสาระสําคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหา  4 แนวทาง คือ
1.การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเต็มที่ 

 รัฐธรรมนูญจะต้องไม่ใช่รัฐธรรมนูญของคนเพียงหยิบ
มือเดียวคือนักการเมืองเท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญต้องเป็น
รัฐธรรมนูญของประชาชน รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีพื้นที่ 
รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตาชีวิต
ของตนเองได้ โดยดําเนินการ ดังนี้
1.1เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม 
มากกว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 สิทธิและเสรีภาพที่เพิ่ม
ขึ้น ได้แก่

1)การให้สิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยรับรอง มีผลผูกพันเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 4)

2)การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด (มาตรา 35)
3)เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียค่าใช้จ่ายตามควร โดยเด็ก 
เยาวชน สตรี คนพิการและทุพพลภาพได้รับการคุ้มครองใน
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม (มาตรา 
40) และที่สําคัญคือประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยตนเองได้เป็นครั้งแรก (มาตรา 208)

4)สิทธิด้านแรงงานที่ได้รับหลักประกันความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพ
ทั้งในระหว่างการทํางานและเมื่อพ้นภาวะการทํางาน ได้รับ
การบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก (มาตรา 44)
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5)สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้รับการคุ้มครองอย่างไม่
เคยมีมาก่อน ไม่เพียงแต่ห้ามปิดกิจการสื่อมวลชนเท่านั้น ยัง
ห้ามแทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสาร และหากมีการ
ดําเนินการดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก็ถือเป็นการ
จงใจใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ (มาตรา 45 และมาตรา 
46) รวมทั้งห้ามผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชนด้วย เพื่อป้องกัน
การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง (มาตรา 47 
วรรคห้า)

6)ประชาชนยังได้รับการศึกษาฟรี 12 ปี โดยเพิ่มให้ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้อง
ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อื่น นอกจากนี้ การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ
หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ได้รับความคุ้มครอง
และส่งเสริมจากรัฐเช่นกัน (มาตรา 48)

7)ประชาชนมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นครั้งแรก (มาตรา 61 วรรคหนึ่ง) รวมทั้งมีสิทธิ
เข้าถึงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภา (มาตรา 138 วรรคห้า) นอกเหนือจาก
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ (มาตรา 55)

8)ในการทําสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลาย
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนก่อน และเมื่อมีการลงนามแล้ว จะต้อง
ให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของสนธิสัญญา รวมทั้งต้อง
แก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการลงนามในสนธิ
สัญญา อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรมด้วย (มาตรา 
186 วรรคสองถึงวรรคสี่)

9)ให้สิทธิประชาชน 100,000 คน เข้าชื่อเพื่อเสนอขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้เป็นครั้งแรก (มาตรา 282 (1))
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1.2 ทําให้การใช้สิทธิและเสรีภาพง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยมี
มาตรการ ดังนี้

1)แบ่งหมวดหมู่ของสิทธิและเสรีภาพให้ชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนอ่านและเข้าถึงรัฐธรรมนูญได้โดยง่าย โดยแบ่ง
หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยออกเป็นส่วนๆ 
ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 32-มาตรา 
38) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 39-มาตรา 
40) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 55-
มาตรา 61) สิทธิชุมชน (มาตรา 65-มาตรา 66) สิทธิ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (มาตรา 67-มาตรา 68) ฯลฯ 

2)สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ 
แม้ยังไม่มีกฎหมายลูกตราขึ้น ประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพเหล่านั้นได้ทันที โดยการร้องขอต่อศาล 
(มาตรา 28 วรรคสาม)

3)กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ
ประชาชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 28 วรรคสี่) 

4)ลดจํานวนประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายและ
ถอดถอน ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จาก 50,000 ชื่อ 
เหลือเพียง 20,000 ชื่อ (มาตรา 160 และมาตรา 262 
วรรคสาม)
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1.3 ทําให้การใช้สิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมี
มาตรการคุ้มครองอย่างชัดเจน โดยการบัญญัติให้

1)ตัดคําว่า "ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" ออกจากท้าย
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย เพื่อส่ง
สัญญาณว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทันทีตาม
รัฐธรรมนูญไม่ใช่ตามกฎหมาย  
กําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนให้ชัดเจน (ส่วนใหญ่ประมาณ 1 
ปี) เพื่อมิให้ผู้มีอํานาจถ่วงเวลาในการตรากฎหมายลูกอัน
เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
293 และมาตรา 298)

2)ให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงในกรณี
ที่มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 208) 

3)ให้ชุมชนมีสิทธิฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของ
ชุมชน (มาตรา 66 วรรคสาม)

4)ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คํา
สั่ง หรือการกระทําใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้เสียหาย
แทนประชาชนเพื่อฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (มาตรา 248 (1) และ (2)
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1.4 ทําให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีความชัดเจน รอบด้าน
และผูกพันรัฐมากกว่าเดิม โดยการบัญญัติให้

1)มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้
ครอบคลุมทุกด้านอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านความ
มั่นคง ด้านศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ด้าน
กฎหมายและการยุติธรรม ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน และ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

2)กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องที่สําคัญเพิ่มขึ้น 
เช่น รัฐต้องพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 77 
(4)) จัดให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(มาตรา 80 (5),(6)) ส่งเสริมและสนันสนุนให้มีการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา 
82) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็น
ธรรม (มาตรา 83(3)) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 
(มาตรา 83 (9)) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอัน
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและต้องระมัดระวัง
ในการกระทําใดอันทําให้สาธารณูปโภคดังกล่าวตกอยู่ใน
ความผูกขาดของเอกชน (มาตรา 83 (11)) กําหนดหลัก

เกณฑ์การใช้ที่ดินตามหลักวิชาให้ครอบคลุมทั้งผืนดินผืน
น้ําทั่วประเทศ ดําเนินการให้เกษตรกรมีสิทธิในที่ดินอย่าง
ทั่วถึง (มาตรา 84) ฯลฯ 

3)กําหนดให้รัฐบาลที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะดําเนินการใด ในระยะ
เวลาใด และต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ ว่า
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เสนอต่อรัฐสภาปีละ 1 
ครั้ง
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1.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นและ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อ
เป็นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับประเทศ 
โดยการกําหนดให้

1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระอย่างเต็มที่ในการ
บริหารงานของตนเองในทุกด้าน การจัดทําบริการ
สาธารณะที่มีความหลากหลาย (มาตรา 274 วรรค
หนึ่ง)การจัดโครงสร้างที่คล่องตัว (มาตรา 275 วรรค
เก้า)

2)ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะเป็นข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
ระดับประเทศ มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็น
ของตนเอง ที่อิสระจากส่วนกลาง โดยให้สามารถโอนย้าย
ข้าราชการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมทั้ง
การให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมระดับท้องถิ่น
ด้วย (มาตรา 279) 

3)เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถลงประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตนเองได้ (มาตรา 278 วรรคหนึ่งและวรรค
สอง) ลดจํานวนประชาชนที่จะเข้าชื่อถอดถอนนักการเมือง
ท้องถิ่นและการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา 276 
และมาตรา 277) รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

4)ถิ่นจะต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชน ในเรื่อง
การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน
ในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กํากับการบริหารจัดการ (มาตรา 278 วรรคสาม)

5)ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีมาตรฐานกลางในการดําเนิน
งาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติได้เอง โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของการพัฒนา
และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชน (มาตรา 273 วรรค
สอง)

121

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



2.การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใช้อํานาจอย่างไม่
เป็นธรรม 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มุ่งเน้นให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพต้องไม่ใช่การผูกขาดอํานาจแต่เพียงผู้เดียว จน
นําไปสู่การใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม จําเป็นอย่างยิ่งที่ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องลดการผูกขาดอํานาจและสร้าง
ดุลยภาพของอํานาจในทางการเมืองขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้
2.1 เสริมสร้างอํานาจทางการเมืองให้แก่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนเป็น "ผู้เล่น" มิใช่ "ผู้ดู" ทางการเมืองอีกต่อไป

1)การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการดําเนินงานต่างๆ ของภาครัฐ (มาตรา 
55,มาตรา 138 วรรคห้า และมาตรา 186 วรรคสอง) 
การทําสนธิสัญญา (มาตรา 186) การลงประชามติใน
เรื่องที่สําคัญและมีผลผูกพันการตัดสินใจของรัฐบาล 
(มาตรา 161) และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 
282 วรรคหนึ่ง)

2)ให้ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟ้องร้องรัฐที่ใช้
อํานาจไม่เป็นธรรมได้ (มาตรา 208 และมาตรา 66 
วรรคสาม)

3)ให้ประชาชนใช้สิทธิทางการเมืองได้ง่ายขึ้น เช่น การลด
จํานวนประชาชนในการเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองและ
การเสนอกฎหมาย ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 
(มาตรา 159 และมาตรา 160,มาตรา 276 และมาตรา 
277)
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2.2 จํากัดการผูกขาดและการใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมของ
รัฐบาล โดยมีมาตรการ ดังนี้

1)ให้นายกรัฐมนตรีอยู่ได้ไม่เกิน 2 สมัย หรือ 8 ปี (มาตรา 
167 วรรคสาม)

2)การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลจะต้องถูกตรวจสอบ
โดยเคร่งครัดจากศาลรัฐธรรมนูญ มิใช่ตามอําเภอใจของ
รัฐบาลอีกต่อไป รัฐบาลจะตราพระราชกําหนดได้ก็ต่อเมื่อ
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยง
ได้ มิใช่เป็นกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกําหนดเพื่อหลีก
เลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา (มาตรา 181)

3)ให้มีหมวดการเงิน การคลัง และงบประมาณขึ้นเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทย เพื่อมิให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินอย่างไม่มี
วินัยทางการเงินและงบประมาณ อันจะก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของประเทศ (มาตรา 162 ถึงมาตรา 
166) โดยจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม 
แผนงาน และโครงการให้ชัดเจน (มาตรา 163 วรรค
หนึ่ง) รายจ่ายงบฯกลางต้องมีจํานวนจํากัดและต้องแสดง
เหตุผลและความจําเป็นด้วย (มาตรา 163 วรรคสอง)

4)ให้รัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถ
ขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการของสภาได้โดยตรง เพื่อ
มิให้รัฐบาลใช้การจัดสรรงบประมาณเป็นเครื่องมือต่อรอง
การทําหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ (มาตรา 164 วรรคเก้า) 
เช่นเดียวกับการให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอ
แก้ไขกฎหมายของตนไปยังรัฐสภาได้โดยไม่ถูกรัฐบาลขัด
ขวาง (มาตรา 138(3)

5)ให้องค์กรอัยการเป็นอิสระจากรัฐบาล เพื่อทําหน้าที่ตรวจ
สอบการใช้อํานาจรัฐได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดําเนินคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (มาตรา 
246)

6)กําหนดขอบเขตภาระหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการอย่าง
ชัดเจน เพื่อมิให้รัฐบาลรักษาการแทรกแซงการทํางานของ
ฝ่ายประจํา และใช้กลไกของรัฐไปสนับสนุนพรรคการเมือง
และผู้สมัครฝ่ายตนในการเลือกตั้ง (มาตรา 177) 

7)ห้ามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในสภา ในระหว่างอายุของสภา เพื่อป้องกันการเกิดเสียง
ข้างมากอย่างผิดปกติในสภา (มาตรา 99)
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2.3  ให้คนดีมีความสามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และเป็นอิสระจากการครอบงําของพรรคการเมือง เพื่อทํา

1)ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้
แทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้คนดีมี
ความสามารถ สามารถแข่งขันกับคนที่ใช้เงินได้ ปรับปรุง
ระบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นระบบ
การเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีการแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด เพื่อมิ
ให้มีการกระจุกตัวผู้แทนราษฎรแต่ในส่วนกลาง และ
ยกเลิกสัดส่วน 5% เพื่อให้พรรคเล็กมีที่นั่งในสภาเพื่อให้
เกิดความหลากหลายในความคิดทางการเมือง

2)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองใน
การตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ (มาตรา 158 วรรคสอง)

3)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเสนอร่างกฎหมายได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพรรคการเมืองของตนอีกต่อไป 
(มาตรา 138(2) หน้าที่ผู้แทนประชาชนอย่างเต็มที่ โดย
บัญญัติอย่างชัดเจนว่า

2.4 ให้สมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมือง
อย่างแท้จริง 
 ด้วยการกําหนดให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นระบบ
สรรหาที่มาจากจังหวัดและกลุ่มวิชาชีพ (มาตรา 106) แทนที่ 
ระบบการเลือกตั้งซึ่งถูกแทรกแซงโดยง่ายจากพรรคการเมือง 
ระบบการสรรหาจะทําให้การเมืองของประเทศไม่เป็นการเมือง
ของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น แต่เป็นการเมือง
ของประชาชนที่ความหลากหลายทั้งทางพื้นที่ วิชาชีพ และเพศ 
ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย 
(มาตรา 108 วรรคสอง)
2.5 ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
แทรกแซงข้าราชการประจํา 
 โดยการกําหนดห้ามก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์
ของตนและพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการ
ปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจํา การบรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตําแหน่งหรือเงินเดือน (มาตรา 257)
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3.การทําให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
 ความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง
คือสิ่งที่ขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 นักการเมือง
จํานวนมากไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ อาศัยศรีธนญชัยทางการ
เมืองหลบเลี่ยงกฎหมาย สร้างผลประโยชน์ทับซ้อน ร่ํารวยบน
ความทุกข์ยากของชาติบ้านเมืองและประชาชน มาตรการที่จะ
นําประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในทางเนื้อหา 
มิใช่ประชาธิปไตยในทางรูปแบบ จึงได้แก่ 

3.1 บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างชัดเจน
1)จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยมีกลไกและระบบใน
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการละเมิด (มาตรา 270 
วรรคสอง)

2)การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ร้ายแรงของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองนําไปสู่การถอดถอนออกจากตําแหน่ง (มาตรา 
270 วรรคสาม)
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3.2 กําหนดมาตรการเพื่อไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการ
เมือง โดยการบัญญัติ
1)ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดํารง
ตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ห้ามมิให้รับหรือ
แทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่
สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้น
ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ห้ามมิให้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอก
เหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 
รวมทั้งห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเข้า
เป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว (มาตรา 
256)

2)นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้น
ส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ใน
กรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี ผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่ง
ตั้ง และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้น
ส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งห้ามมิ
ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้นั้นกระทําการใดอันมีลักษณะ
เป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว (มาตรา 260)
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3.3 การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ
เมืองมีความเข้มข้นขึ้น คือนอกจากจะต้องแสดงของตน ของคู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังขยายไปถึง
ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมด้วย (มาตรา 250) นอกจากนี้ การ
แสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาจะต้องเปิดเผยให้แก่สาธารณชน เช่นเดียวกับ
ของรัฐมนตรี (มาตรา 252)

3.4 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี พ้นจากตําแหน่งในกรณีที่ศาลมีคํา
พิพากษาได้ง่ายขึ้น
1)กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษก็พ้นจาก
ตําแหน่ง เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ (มาตรา 119 (4)

2)กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมื่อต้องคําพิพากษาให้จํา
คุก แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษก็ตามก็พ้น

จากตําแหน่ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 
178 (4)

3.5 ห้ามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีดําเนินการในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

1)กรณีประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ใน
ระหว่างการดํารงตําแหน่งจะเป็นกรรมการบริหารหรือดํารง
ตําแหน่งใดในพรรคการเมืองในขณะเดียวกันมิได้ (มาตรา 
119 วรรคห้า)

2)กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ห้ามมิให้ออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง การปฏิบัติ
หน้าที่ หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น (มาตรา 173 
วรรคสาม)
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4.การทําให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

องค์กรตรวจสอบและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นความหวังของประชาชน
ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ถูกแทรกแซงและล้ม
เหลวในการทํางาน การปรับปรุงระบบตรวจสอบทั้งระบบ
จึงจําเป็นต้องเกิดขึ้น
 
4.1 ปรับปรุงระบบการสรรหาองค์กรตรวจสอบ เพื่อให้ได้
คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยการกําหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นําฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นคณะบุคคลสรรหาองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ
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4.2 ปรับปรุงอํานาจหน้าที่และระบบการทํางานขององค์กร
ตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น
1)ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟ้องเรื่องที่ประชาชนถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้โดยตรง (มาตรา 208)

2)ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
เป็นผู้พิจารณาคดีที่มีการฟ้องว่านักการเมืองไม่แสดง
ทรัพย์สินหรือหนี้สิน หรือแสดงทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเท็จ
ด้วย (มาตรา 254 วรรคสอง)

3)ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดูแลเฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ
ประจําระดับสูงเท่านั้น เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น (มาตรา 243 (3))

4)ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะขึ้นได้เอง โดยไม่จําต้องมีการร้องเรียน
ได้ (มาตรา 237 (1)วรรคสอง)

5)เพิ่มอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลปกครองได้ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือการก
ระทําใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้เสียหายแทนประชาชน
เพื่อฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา 
248 (2) และ (3))

6)ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีอํานาจเพิ่ม
ขึ้นในการให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยว
กับเศรษฐกิจและสังคมด้วย (มาตรา 249)

7)ให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และศาล สามารถ
แปรญัตติงบประมาณได้โดยตรงกับกรรมาธิการของสภา 
(มาตรา 164 วรรคเก้า)

8)ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรี
ได้ง่ายขึ้นโดยใช้เสียงเพียง 1/4 (มาตรา 154 วรรคหนึ่ง) 
นอกจากนี้ ยังกําหนดให้สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีที่หลบการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไปดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีอื่นได้ (มาตรา 155 วรรคสองและสาม) เช่นเดียว
กับการกําหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมาตอบ
กระทู้ถามและชี้แจงกับสภาด้วยตนเอง (มาตรา 158)

9)แยกองค์กรอัยการออกมาเป็นอิสระจากรัฐบาลเพื่อให้
องค์กรอัยการทํางานได้อย่างอิสระในการตรวจสอบการใช้
อํานาจของรัฐบาล (มาตรา 246)
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4.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบการทํางานขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ

1)การให้ใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ ส่วนการเลือกตั้งระดับท้อง
ถิ่น สามารถอุทธรณ์คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ศาล
อุทธรณ์ได้ (มาตรา 233)

2)กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย 
หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง สามารถ
ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได้ (มาตรา 218 วรรค
หนึ่ง)

3)ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบการ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรใน
กระบวนการยุติธรรม (มาตรา 237(1)
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สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตัวอย่างองค์กรอิสระในประเทศไทย



หลักกฎหมายปกครองที่สําคัญ
1.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

2539
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใช้บังคับตั้งแต่วัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2540 เป็นต้นมา อันมีผลให้นับแต่นั้น เจ้า
หน้าที่ของรัฐทุกคนในทุกกระทรวง ทบวงกรม มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย สอบสวนวินัย สั่งประกวด
หรือยกเลิกการประกวดราคา การปิดสถานบริการ ฯลฯ 

ตัวอย่าง ๑
 กรณีอูริช วูล์ฟ กัง ฟ้องเพิกถอนคําสั่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยที่สั่งห้ามมิให้ตนเข้าประเทศไทยโดยไม่เปิด
โอกาสให้ตนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียทราบข้อเท็จจริงและไม่ให้
สิทธิโต้แย้งก่อนออกคําสั่ง 

ตัวอย่าง ๒
 เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเจ้า
หน้าที่ผู้มีอํานาจวินิจฉัยได้ออกคําวินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลในการสั่งไว้ในคําวินิจฉัยด้วย (คําสั่ง
ทางปกครองถ้าเห็นชอบไม่ต้องให้เหตุผล แต่ถ้ากระทบสิทธิ 
ต้องให้เหตุผลหรือ motivation ด้วย)
มาตรา ๓๗ คําสั่งที่กระทบสิทธิ เจ้าหน้าที่ต้องให้เหตุผลไว้ใน
คําสั่งด้วย ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่มาของเรื่องข้อกฎหมายที่ให้
อํานาจ ข้อพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวอย่าง ๓
 กรณีเกี่ยวกับหลักการมีส่วนได้เสีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ออกคําสั่งทางปกครองจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
กับคําสั่งนั้น
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดี O-NET
 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คําร้อง
อุทธรณ์คําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) 
ระหว่างเด็กซิล 6 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ฯลฯ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ศาลปกครอง
สูงสุด มีคําสั่งให้ระงับคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ห้ามสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหาร สทศ. มิให้นํามติ ทปอ. 
ครั้งที่ 5/2549 ลว. 14 ต.ค. 49 กรณีให้นําผลคะแนน O-
NET ครั้งแรกครั้งเดียวมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ admissions มาใช้
บังคับ ทั้งนี้ ให้ผลการคุ้มครองมีผลบังคับต่อไปจนกว่าศาลจะ
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น ไว้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งคําร้องอุทธรณ์คําสั่ง
คุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 

ตัวอย่างของการชั่งให้ได้ดุล (ปย.ปัจเจกชน-ปย.สาธารณะ)
•ประโยชน์ของเด็กซิล 6 คน
•ประโยชน์สาธารณะในการดําเนินงานของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียนประมาณ 170,000 คนทั่ว
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ admissions เพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และผลกระทบต่อการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ
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 "ไอทีวี" พ่ายศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
ยืนตามศาลปกครองกลางบังคับต้องจ่ายค่า
สัมปทานปีละ 1 พันล้านบาท พร้อมให้ปรับ

ผังรายการเป็นสาระ 70 เปอร์เซ็นต์ บันเทิง 30 
เปอร์เซ็นต์
 นับเป็นข้อยุติอันเป็นที่สิ้นสุด หลังเป็นคดีความและข้อถก
เถียงกันมานานกรณีการจ่ายค่าสัมปทานของไอทีวี ก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางได้พิพากษา
ให้เพิกถอนคําสั่งของอนุญาโตตุลาการที่เคยชี้ขาดให้สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ลดค่าสัมปทานให้ไอทีวีจาก
ปีละ 1,000 ล้านบาท เหลือแค่ปีละ 230 ล้านบาท และยังให้ 
สปน.จ่ายค่าชดเชยให้ไอทีวี 20 ล้านบาท ล่าสุดศาลปกครอง
สูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง บังคับให้ไอทีวี
ต้องจ่ายค่าสัมปทานปีละ 1,000 ล้านตามสัญญาเดิมแล้ว

สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน (1)
 สัญญาเข้าร่วมงานดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยู
เอชเอฟ เป็นสัญญาที่รัฐให้สัมปทานแก่ผู้คัดค้านในการจัดตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์และผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในการส่งวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ง
วิทยุโทรทัศน์นั้น เป็นทรัพยากรสื่อสารของรัฐที่รัฐจะต้องนํามา
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐที่มีการลงทุนหรือมี
ทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่า 
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535

สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน (2) 
 อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้คัดค้าน (ไอทีวี) ได้
ร้องขอให้เพิ่มเติมข้อสัญญา และสํานักงานอัยการสูงสุดได้เพิ่ม
เติมเป็นข้อ 5 วรรคสี่ ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันเป็นข้อ
สัญญาที่แตกต่างไปจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้วในสาระสําคัญ จึงไม่เป็นธรรมต่อเอกชนรายอื่น
ที่เสนอตัวเข้าร่วมงานฯ และไม่อาจฟังได้ว่าผู้คัดค้านสุจริต 
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สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน (3)
 ดังนั้นการเพิ่มเติมข้อ 5 วรรคสี่ เข้าไว้ในสัญญาเข้าร่วม
งานฯ โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก ครม.จึงขัดต่อมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  ทําให้สัญญาเข้า
ร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จึงไม่ผูกพันรัฐตามกฎหมาย และการ
เพิ่มเติมข้อ 5 วรรคสี่ ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้กระทําโดย
มิได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะและขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ซึ่งมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ให้อํานาจศาลสามารถเพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ ศาลปกครองจึง
ไม่อาจละเลยที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย 

สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน (4)
 ทั้งนี้เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าข้อ 5 วรรคสี่ ของสัญญาเข้า
ร่วมงานฯ ขัดต่อมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 ดังนั้นคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยว่า ผู้
ร้องปฏิบัติผิดสัญญาเข้าร่วมงาน ข้อ 5 วรรคสี่ จึงเป็นการขัด
ต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม
มาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน (5)
 กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ร้อง
ชดเชยความเสียหายโดยให้ผู้คัดค้าน สามารถออกอากาศใน
ช่วงเวลาไพรม์ไทม์ คือ 19.00-21.30 น. ได้โดยไม่ต้องถูก
จํากัดเฉพาะรายการข่าว สารคดีและสารประโยชน์ และให้ปรับ
สัดส่วนการเสนอรายการข่าว สารคดีและสารประโยชน์จาก
เดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด เป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดนั้น เห็นว่า
ข้อสัญญาดังกล่าวนี้เป็นสาระสําคัญของการจัดทําบริการ
สาธารณะ
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สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน (6)
 คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการจัดทํา
บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอํานาจและความ
รับผิดชอบของรัฐ มิใช่อยู่ในอํานาจ
ของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังนั้นคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในส่วนนี้จึงเป็นกรณีที่
ปรากฏต่อศาลว่าการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดดัง
กล่าว จะเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 40 
วรรคสาม (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน (7)
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 29/2545 
หมายเลขแดงที่ 4/2547 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 จึง
เป็นคําชี้ขาดที่ศาลปกครองเพิกถอนได้ ตามมาตรา 40 วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ที่ศาล
ปกครองชั้นต้นพิพากษา เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 
จึงพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง 

แจงคําพิพากษาไม่เกี่ยวค่าปรับ
 ทั้งนี้ก่อนการอ่านคําพิพากษา นายจรัญแจ้งให้คู่ความทั้ง
สองฝ่าย (สปน.-ไอทีวี)  และสื่อมวลทั้งไทย และต่างประเทศ
ที่รอทําข่าวเกือบ 100 คนให้เข้าใจตรงกันว่า กรณีที่เป็นข่าว
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ว่าหากศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น บริษัท 
ไอทีวี จํากัด (มหาชน) จะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินจํานวน
มหาศาลนั้น ขอชี้แจงว่า ประเด็นเกี่ยวกับค่าปรับไม่ใช่ประเด็น
พิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังนั้นคํา
พิพากษาของศาลปกครองจึงไม่เกี่ยวข้องกับค่าปรับตามที่เป็น
ข่าว และการที่บริษัทไอทีวีจะเสียค่าปรับหรือไม่อย่างไรนั้น 
ต้องเป็นไปตามสัญญาที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ โดยข้อ 11 
วรรคสอง ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ
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2)ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

 กรณีที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายดังกล่าว มีเกิดขึ้นหลายกรณีซึ่งที่เป็นคดีฟ้องร้องเกิด
ขึ้นแล้ว ก็คือ กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอดูคะแนนนักเรียนซึ่งเป็นบุตร
ของตนที่สอบเข้าไม่ได้และขอดูคะแนนของนักเรียนอื่นด้วย 
ศาลตัดสินว่า ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพราะเป็นกรณีที่หน่วย
งานของรัฐคัดเลือดบุคคลซึ่งต้องกระทําโดยโปร่งใส อันเป็นไป
ตามหลักในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการที่กําหนดให้ 
ข้อมูลข่างสารของราชการเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ยกเว้นอาจ
กระทบต่อความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อศาล
ตัดสินแล้วก็มักเป็นแนวที่ทําให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
แนวนั้นเมื่อเกิดกรณีลักษณะเดียวกันตามมา ดังเช่น กรณีเกี่ยว
กับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ใครเป็นผู้อ่าน
ผลงาน (Reader) ก็ถือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่มี
บุคคลมาขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบเข้าศึกษาโครงการ
นิติศาสตร์ภาคบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก็ถือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย เป็นต้น

3)การปลดเปลื้องความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ความรับผิดทางละเมิด

 หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามแนวใหม่ ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 โดยหลัก ดังกล่าว
กําหนดให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําละเมิดระหว่างปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าจะกระทําต่อส่วนราชการหรือบุคคลภายนอก ไม่
ต้องรับผิดทางแพ่งและห้ามมิให้ฟ้องเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
เนื่องจากมีแนวคิดว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดี ก็ไม่มีรางวัล ดัง
นั้นเมื่อผิดพลาด ก็ไม่ควรลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หลักนี้เป็นหลักใหม่ในระบบ
ราชการซึ่งเปลี่ยนจากหลักการเดิมที่ว่า “ของหลวงตกน้ําไม่
ไหล ตกไฟไม่ไหม้” โดยเปลี่ยนไปเป็นตามหลักใหม่ที่ว่า “ของ
หลวงตกน้ําก็หายไป ตกไฟก็ไหม้” ถ้าของหลวงนั้นถูกใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น กรณีดังกล่าวกระทรวงการคลังจะต้องรับผิดชอบ 
ตัวอย่างกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ก็
คือ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดออกเอกสารสิทธิหรือ น.ส.3 ตาม
ที่เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารมาให้ลงนาม เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงนามไปโดยสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ต้องรับผิด แต่
กระทรวงมหาดไทยอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้
   อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ต้องรับผิดเฉพาะทาง
แพ่งเท่านั้น ส่วนความรับผิดทางอาญาหรือทางวินัยนั้น เจ้า
หน้าที่ยังคงต้องรับผิดอยู่
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ข้อความคิดใหม่เกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
•แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ออกจากการ กระทําละเมิดที่มิใช่เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยหากเป็นการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่
การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดเป็นการ
ส่วนตัว แต่หากเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานของรัฐรับ
ภาระชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ 
ผู้ได้รับความเสียหายไปก่อน 

•หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิไล่เบี้ย โดยเรียกให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่
หน่วยงานของรัฐได้เฉพาะ กรณีความเสียหายจากการก
ระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น กระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น

ตัวอย่างที่ ๑
เทศบาลดําเนินการขยายถนน ทําให้บ่อน้ําซึ่งขอบเป็นคอนกรีต
เข้ามาอยู่ใน ตัวถนน เมื่อเปิดถนนที่ขยายให้รถสัญจรไปมาได้ 
ก็ไม่ถมบ่อทําให้เรียบเป็นพื้นถนนธรรมดาและไม่ได้ ทํา
เครื่องหมายหรือสัญญาณบอกไว้ โจทก์ขับรถยนต์มาชนบ่อน้ํา
เข้าโดยมิได้ประมาท รถยนต์เสียหาย ต้องถือว่าเป็นความ
ประมาทเลินเล่อของเทศบาล 

ตัวอย่างที่ ๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินของสุขาภิบาล
กําหนดให้ ต้องมีกรรมการควบคุมการไปรับเงินที่ธนาคาร 
หากจําเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล ตั้ง
กรรมการไปรับเงินร่วมกับจําเลยที่ ๑ ตามระเบียบ กรรมการก็
อาจควบคุมมิให้จําเลยที่ ๑ ปลอม ใบขอถอนเงินและรับเงินไป
เป็นประโยชน์ส่วนตัว การละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ดังกล่าวของ จําเลยที่ ๒ จึงเป็นเหตุโดยตรงที่ทําให้สุขาภิบาล
โจทก์เสียหาย จึงเป็นการกระทําละเมิด 
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ตัวอย่างที่ 3
ตํารวจจับและยึดเรือจับปลาทูสดที่โจทก์บรรทุกเข้ามาในราช
อาณาจักรโดยอ้างว่ายังไม่เสียภาษีโดยไม่ตรวจสอบว่า
กฎหมายยกเว้นภาษีปลาทูสด การกระทําของตํารวจดังกล่าว
จึงเป็นการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
หน้าที่

ตัวอย่างที่ 4
ลูกจ้างของจําเลยขับรถยนต์มาตามถนนตามปกติ แต่มีผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ออกจากซอยด้านซ้ายมือตัดหน้าในระยะ
กระชั้นชิดมาก ลูกจ้างของจําเลยจึงหักหลบโดยไม่มีโอกาสได้
ทันคิดหรือตัดสินใจว่าควรจะหักหลบไปทางใดได้โดยปลอดภัย 
เมื่อการหักหลบดังกล่าวไปชนรถยนต์ของโจทก์ที่สวนทางมา 
จึงไม่ใช่ความประมาทของลูกจ้างของจําเลย 
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เป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่
 การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีที่กฎหมาย
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอํานาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
และการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่นั้นได้ก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ บุคคลอื่นหรือแก่รัฐขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
เช่น ขณะที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าไปจับกุม ผู้ต้มเหล้าเถื่อน
บริเวณชายป่าละเมาะท้ายหมู่บ้าน ผู้กระทําความผิดวิ่งหนี
เข้าไปหลบอยู่ในบ้านของ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากเจ้าหน้าที่
สรรพสามิตตามเข้าไปในบ้านดังกล่าวเพื่อจับกุมผู้กระทําความ
ผิด แต่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่อยู่ในบ้าน
เหล่านั้น ก็เท่ากับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตกระทํา ละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกรมสรรพสามิตก็ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทําขึ้น

ไม่เป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
 เจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งด่านตรวจผู้กระทําผิดกฎจราจร 
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตํารวจเกิดบันดาลโทสะ 
ทําร้ายร่างกายผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดกฎจราจร ดังนี้ แม้
การกระทํา ละเมิดจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มิได้
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากแต่เป็นไป เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ก็ไม่มีหน้าที่ในการทําร้าย ร่างกายประชาชน จึงถือไม่ได้
ว่าการกระทําละเมิดดังกล่าวเป็นการกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่
 กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไปใช้เป็น
ประโยชน์ ส่วนตัวนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เคยให้ความเห็นไว้ว่าเป็นการกระทําความผิดโดย ส่วนตัวตาม
กฎหมายอาญาฐานยักยอกทรัพย์สิน มิใช่การกระทําในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจึงต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว แต่ผู้
บังคับบัญชา ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรับผิดทางละเมิด
ตามกฎหมายนี้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาพฤติการณ์ ของผู้
บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ
นั้นด้วยว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่จน
เป็นเหตุให้เกิดมีการทุจริตยักยอกเงินนั้นหรือไม่ แต่ถ้าร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กระทํา ทุจริตก็เป็นการกระทําโดยส่วนตัวตาม
กฎหมายอาญา มิใช่การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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ปัญหาว่าการกระทําใดเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือไม่

•การกระทําโดยจงใจอย่างร้ายแรงนั้นจะต้องเป็นการ
กระทําที่ผู้กระทําจงใจและคาดเห็นได้อย่างแน่นอน
ว่าการกระทําดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหาย
มากกว่าปกติ 

•การกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องเป็น
กรณีที่บุคคลนั้นได้กระทําไปโดยขาดความระมัดระวัง
อย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้น
ได้ หรือหากใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย ก็คง
คาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น 

ประมาทเลินเล่อธรรมดา
 โจทก์ขับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงไป ๓/๔ คันแล้ว 
ถูกรถแท็กซี่ ซึ่งได้ไฟเขียวขับมาทางซ้ายชนที่ประตู การขับรถ
ของโจทก์เป็นการประมาทฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง อย่าง
ธรรมดา ไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 จําเลย บรรทุกสินค้าเกินกว่าเก๋งท้ายเรือหรือหลังคาอัน
เป็นการผิดระเบียบของกรมเจ้าท่า ถือได้ว่าเป็นความ ประมาท
เลินเล่อของจําเลยแล้วและเนื่องจากจําเลยมีอาชีพรับขนส่ง 
ย่อมมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษกว่าปกติสามัญชน 
แต่กลับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพอันควรต้องพึงปฏิบัติ
เสีย กล่าวคือ เมื่อบรรทุกสินค้าลงเรือเสร็จแล้ว ส.ผู้ควบคุม
เรือของจําเลยกับลูกเรืออีก ๓ คนขึ้นไปบนท่าหมดไม่มี คนอยู่
ในเรือที่จะคอยระมัดระวังป้องกันภัยอันตรายอันอาจจะเกิด
ความเสียหายขึ้นได้ ซึ่งโดยปกติต้อง มีคนงานคอยระวังอยู่
เพราะอาจมีคลื่นแรงมา ซึ่งแล้วก็มีคลื่นแรงมาจริง ๆ และปะทะ
เรือฉลอมที่บรรทุก อยู่สูงตกลงไปในแม่น้ําเสียหาย ส.กับลูก
เรือไม่สามารถจะเข้าไปช่วยประคองเรือเพื่อป้องกันความ เสีย
หายไว้ได้เพราะเกรงว่ากระสอบสินค้าที่เคลื่อนหล่นลงมาจะทับ
เอาตามพฤติการณ์ถือว่าเป็นความ ประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรงของจําเลย จําเลยต้องรับผิ
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บทที่ 13

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.นักศึกษาสามารถเข้าใจความสําคัญของ “บุคคล” ได้

2.นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงลักษณะของ “นิติบุคคล” ได้

3.นักศึกษาสามารถเข้าใจสภาพของบุคคลและความเสมอ
ภาค

4.นักศึกษาสามารถแยกแยะได้ระหว่าง บุคคลธรรมดากับ
นิติบุคคล

บุคคล



บุคคล
•สิ่งที่มีสภาพบุคคล (Legal Personality) เท่านั้น ที่
สามารถมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ได้ สิ่งที่ไม่มีสภาพบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพย์สิ่งของทั้งหลายนั้น โดยทั่วไปไม่
อาจมีสิทธิและหน้าที่ได้ 

•บุคคลย่อมเป็นตัวการแห่งสิทธิ (Principal of Rights) 
หรือประธานแห่งสิทธิ (Subject of Rights) เพราะ
ปัจจุบันเรารับรองหลักการว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

• ในสมัยโบราณ กฎหมายมิได้รับรองให้มนุษย์มีฐานะเป็น
ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันทุกคน
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ความหมายของหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.การเคารพสิทธิในร่างกายของมนุษย์
2.การเคารพสิทธิในจิตวิญญาณของมนุษย์

สมัยโรมัน แต่ละคนมีฐานะหรือสิทธิแตกต่างกันไปตามกําเนิด
หรือวัยวุฒิ 

•บุตรต้องอยู่ในอํานาจสิทธิของบิดามารดา 
•หญิงต้องอยู่ในความปกครองของชาย 
•ผู้ทรงสิทธิได้แก่หัวหน้าครอบครัว

กฎหมายเก่าของไทย
 ในกฎหมายตราสามดวง คนไทยมิได้มีสิทธิเท่าเทียมกัน
ตามกฎหมาย มีศักดิ์ฐานะแตกต่างกันตามเชื้อชาติ ตระกูล 
กําเนิด และสถานะในสังคม แบ่งเป็นเจ้า ขุนนาง ไพร่ และทาส
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Hugo Grotius (๑๕๘๓ – ๑๖๔๐) สิทธิของชนชาติต่างๆ

John Locke (๑๖๓๒ – ๑๗๐๔) สิทธิตามธรรมชาติ 

Social Contract   สัญญาประชาคม
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สภาพบุคคลกับหลักความเสมอภาค
• เป็นผลมาจากหลักธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วมีความ
เหมือนกัน จึงเสมอภาคกันและมีสภาพบุคคลเหมือน ๆ กัน

•หลักตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้ทุกคนมีสิทธิเสมอกันตาม
กฎหมาย

•หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ความหมายของการวางหลักเสมอภาค
1)ทุกคนมีสิทธิในสภาพบุคคล ถือเป็นหลักการขั้นพื้นฐาน
2) การมีสภาพบุคคลเป็นเงื่อนไขประการเดียวที่เพียงพอในการ

เป็นผู้ทรงสิทธิหรือมีความสามารถในการถือสิทธิ
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การได้มาซึ่งสภาพบุคคล
ปัจจุบัน 
• ถือหลักธรรมชาติคือได้มาพร้อมกับการถือกําเนิด

ของชีวิต และไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะมีฐานะอย่างใด 
ร่างกาย / สภาพทางจิตสมบูรณ์หรือไม่

อดีต 
• ในยุคที่มีทาส มนุษย์บางกลุ่มมีสถานะเป็นเพียง

ทรัพย์สินของนายทาส

การสิ้นสุดสภาพบุคคล
 การตาย ในอดีตมีการตายทางแพ่งเพื่อลงโทษมิให้เป็น
ผู้ทรงสิทธิ ทั้ง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีที่มาได้หลายทาง เช่น เป็น
ผลมาจากการรับโทษอาญา หรือเป็นผลจากการลงโทษของ
ฝ่ายศาสนจักร เป็นต้น
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ลักษณะพิเศษของสภาพบุคคล
• เป็นเพียงความสามารถในการถือสิทธิ ไม่เกี่ยวกับความ
สามารถในการใช้สิทธิ

•มีลักษณะทั่วไป (ระบบเปิด, ถาวร)
•ผูกพันกับความเป็นมนุษย์ 
•ค้าขายไม่ได้
‣ เข้าหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน
‣ ความจําเป็นในการคุ้มครองปัจเจกช
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บุคคลธรรมดา
ป.พ.พ. มาตรา 15 วรรคแรก
  “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก 
และสิ้นสุดลงเมื่อตาย”
การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของสภาพบุคคล
เริ่มต้น : เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก 
สิ้นสุด  : เมื่อตาย

•ตายตามธรรมชาติ 
•ตายโดยการสมมุติ (สาบสูญ)
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การตายตามธรรมชาติ
•อย่างไรถือว่าถึงแก่ความตายนั้น ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีซึ่ง
พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ต้องใช้ตามหลักเกณฑ์
เรื่องการตายทางการแพทย์

• ในปัจจุบัน เป็นไปตามประกาศของแพทยสภาเรื่อง เกณฑ์
การวินิจฉัยสมองตาย ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙

ตัวอย่างการใช้เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย
 คําพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๓/๒๕๔๘ 
(คดีผ่าเอาตับและไต ของคนไข้ ๒ รายที่โรงพยาบาลวชิร
ปราการ)ได้ตัดสินคดีนี้ โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย 
ตามประกาศของแพทยสภา ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ดังกล่าว

•สมองตาย หมายถึง การที่แกนสมองถูกทําลายจนสิ้น
สุดการทํางานโดยสิ้นเชิงตลอดไป

•แพทย์เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยและตัดสินการตาย
ของสมองตามเกณฑ์ทางวิชาชีพ
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วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์,
 “แนวความคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย”, 

บทบัณฑิตย์ 45, 2 (มิ.ย. 32) : 21-43.
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แผนผัง “การเกิดและการตาย” เขียนโดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
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การวินิจฉัยสมองตายจะทําได้ในสภาวะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยต้องไม่รู้สึกตัว โดยจะต้องแน่ใจว่าเหตุของการไม่รู้
สึกตัวไม่ได้เกิดจากพิษยา

•สภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ํา
•สภาวะผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิก
•สภาวะช็อก

2. ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวนั้นอยู่ในเครื่องช่วยหายใจเนื่องจากไม่
หายใจ โดยจะต้องแน่ใจว่าเหตุ
 ของการไม่หายใจ ไม่ได้เกิดจากยาคลายกล้ามเนื้อ หรือ
ยาอื่นๆ

3. จะต้องมีข้อวินิจฉัยถึงสาเหตุของการไม่รู้สึกตัวและไม่
หายใจในผู้ป่วยนั้น โดยที่ให้รู้แน่ชัด
 โดยปราศจากข้อสงสัยเลยว่าสภาวะของผู้ป่วยนี้เกิดจาก
การที่สมองเสียหายโดยไม่มีหนทางเยียวยาได้อีกแล้ว

4. ถ้าผู้ป่วยอยู่ในสภาวะครบตามเงื่อนไขที่กําหนดแล้ว จะต้อง
ทําการตรวจสอบเพื่อยืนยันสมองตาย คือ 

4.1 ต้องไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ได้เอง ไม่มีอาการชัก 
ไม่มีการเกร็งเอาข้อมือเข้าหาตัว หรือการเกร็งเอาข้อมือ
ออกนอกตัว

4.2 ต้องไม่มีรีเฟล็กซ์ของแกนสมองทั้ง 6 ประการต่อไป
นี้

1)ม่านตาขยายใหญ่และไม่ตอบสนองต่อแสง
2)ไม่มีปฏิกิริยาที่กระจกตา
3)ไม่มีการตอบสนองเมื่อกระตุ้นเส้นประสาทเกี่ยว
กับสมอง

4)ไม่มีปฏิกิริยา ไม่กรอกตาเมื่อจับหน้าหัน
5)ลูกตาไม่มีปฏิกิริยาเมื่อมีการกระตุ้นที่หู
6)เมื่อกดโคนลิ้นไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง และเมื่อ
มีการกระตุ้นที่หลอดลมไม่มีการไอ

4.3 ไม่สามารถหายใจได้เอง (มีการ test10 นาที)
4.4 สภาวะการตรวจพบในข้อ 4.1, 4.2 และ 4.3 นี้ จะ
ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 6 ชั่งโมง จึงจะถือได้
ว่าสมองตาย
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กรณีที่กฎหมายให้ถือว่าถึงแก่ความตาย ได้แก่กรณีสาบสูญ
 แม้ความจริงบุคคลดังกล่าวอาจยังไม่ตายจริง ๆ แต่เพื่อ
ตัดปัญหาบางประการ กฎหมายก็ให้ถือว่าถึงแก่ความตาย เพื่อ
ความสะดวกในการดําเนินการบางอย่างได้ เพราะจะทําให้มี
การใช้สอยทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์งอกเงยตามหลักทาง
เศรษฐศาสตร์ได้ อาจนับได้ว่า เป็นการตายโดยการสมมุติของ
กฎหมาย 

1. บุคคลใดได้ไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ 
2. ไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
3. ตลอดระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันสําหรับกรณีทั่วไป แต่
ให้ลดระยะเวลาเหลือ 2 ปีถ้าเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

•อยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือ
สงครามดังกล่าว

•ยานพาหนะที่เดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรือ
สูญหายไป

•ตกอยู่ในเหตุภยันตรายแก่ชีวิตอื่น ๆ นอกจาก ก) 
และ ข) แล้วหายไป

4. ศาลต้องสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญด้วย


 คําสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ บุคคลซึ่งศาลได้มีคําสั่งให้เป็นคน
สาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกําหนด 5 ปี หรือ 2 
ปี ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3. ข้างต้น ผลที่สําคัญ 
ได้แก่การจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้นั้นต่อไปโดยตกทอด
ทางมรดกต่อไปแก่ทายาทได้เพราะถือว่าตายไปแล้ว 
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หากความจริงปรากฏว่า บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือตายเวลา
อื่น
 ทางแก้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 63 มีว่า ให้ร้องขอต่อศาล
เพื่อถอนคําสั่งสาบสูญต่อไปได้ ผู้ร้อง อาจเป็นบุคคลนั้นเอง ผู้
มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการก็ได้ แต่การถอนคําสั่งนี้ย่อม
ไม่กระทบทระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ทํา
ไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีคําสั่งให้เป็นคน
สาบสูญจนถึงเวลาถอนคําสั่งนั้น 

•ถ้าต้องมีการคืนทรัพย์แก่กัน ให้นําหลักเรื่องลาภมิควร
ได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ โดยหลัก เมื่อได้
ทรัพย์ไปโดยไม่สุจริต (ทั้งที่รู้อยู่ว่าความจริงเป็นเช่นใด 
ตนไม่มีสิทธิจะเอาทรัพย์ไป ก็ยังทํา) ก็จะต้องคืนทรัพย์
หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเพราะรู้ว่าได้ไป
โดยไม่มีสิทธิอยู่แล้ว

•แต่ถ้าได้ทรัพย์ไปโดยสุจริต (ไม่ทราบความจริงว่าเป็น
อย่างไร และทําไปโดยเข้าใจโดยสุจริตว่าตนมีสิทธิใน
ทรัพย์ที่ได้ไป) ถ้าเป็นเงิน กฎหมายให้คืนเงินเพียงส่วน
ที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น
นอกจากจํานวนเงิน และบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต ให้คืน
ทรัพย์สินเพียงตามสภาพที่เป็นอยู่ และไม่ต้องรับผิด
ชอบในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลาย แต่ถ้า
ได้อะไรมาเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญหายหรือ
บุบสลายเช่นนั้นก็ต้องให้ไปด้วย 

•ถ้าบุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยไม่สุจริต ย่อมจะต้องรับ
ผิดชอบในการสูญหายหรือบุบสลายจนเต็มจํานวน แม้
กระทั่งการสูญหายหรือบุบสลายจะเกิดเพราะ
เหตุสุดวิสัยก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ถึงอย่างไร
ทรัพย์สินนั้นก็ต้องสูญสลายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

ข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
      “ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่า
ภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก”
 ข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ทารกในครรภ์มารดา
ก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ เป็นการให้สิทธิย้อนหลังไปก่อนที่จะ
มีสภาพบุคคล
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การเริ่มนับอายุบุคคล
มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า “การนับอายุของบุคคล ให้เริ่มนับแต่วัน
เกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนแต่ 

• ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่
ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของ บุคคลใด ให้
นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคล
นั้นเกิด”

มาตรา ๑๖ เป็นกฎหมายพิเศษว่าด้วยเรื่องการเริ่มนับอายุ
บุคคล

•ส่วนกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดนับระยะเวลา 
อยู่ในบรรพ ๑ ลักษณะ ๕ ระยะเวลา (มาตรา ๑๙๓/๑ 
ถึง มาตรา ๑๙๓/๘)

มาตรา ๑๙๓/๑ 
•การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ลักษณะนี้ เว้นแต่ จะมีกฎหมาย คําสั่งศาล หรือ
นิติกรรมกําหนดเป็นอย่างอื่น

กฎหมายทั่วไปว่าด้วยการเริ่มนับระยะเวลา
มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง ถ้ากําหนดระยะเวลาเป็นวัน 
สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้า
ด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็น
เวลาเริ่มต้นทําการงานกันตามประเพณี

มาตรา ๑๖ มิได้บัญญัติเรื่องการสิ้นสุดในการนับระยะเวลา จึง
ต้องเป็นไปตามกฎหมายทั่วไปในมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง
    “ถ้าระยะเวลามิได้กําหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้น
แห่งเดือนหรือปี ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวัน
แห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะ
เวลานั้น ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกัน
ในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุด
ระยะเวลา”
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ตัวอย่าง
• เด็กหญิง ก. เกิดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา 
๑๘.๐๐ น.

•ตามมาตรา ๑๖ ให้เริ่มนับอายุแต่วันเกิด คือมีอายุ ๑ 
วันในวันเกิดนั้นเอง และตามมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง 
เด็กหญิง ก. จะมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๒๔.๐๐ น. และบรรลุนิติภาวะ
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐.๐๐ น.

กําหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย
•มาตรา 17 ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุ
ภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกําหนดได้ว่า
คนไหนตายก่อนหลัง ให้ถือว่าตายพร้อมกัน
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ชื่อ (นามบุคคล)

ภูมิลําเนา

สถานะ

คุณสมบัติทางกฎหมายของบุคคล



นามบุคคล (มาตรา ๑๘)
 สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้า
มีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อม
เสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับ
อํานาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคล
นั้นระงับ ความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะเสียหาย
อยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ 

ความสําคัญของนามบุคคล
•คือ คําที่ใช้เรียกหมายตัวบุคคลเพื่อระบุตัวบุคคลใดบุคคล
หนึ่งออกจากบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่รวมกันหลายคน

• ใช้แยกแยะบุคคลแต่ละคนออกจากกัน กฎหมายจะมีระบบ
ประกันและคุ้มครองสิทธิของแต่ละบุคคลซึ่งจําแนก
แยกแยะได้ว่าสิทธิอย่างใดเป็นของบุคคลใ
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นามซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ก. นามของบุคคลธรรมดา ประกอบด้วยชื่อตัวและชื่อสกุลซึ่ง
ได้รับความคุ้มครองตาม พรบ. ชื่อบุคคลฯ
ข. นามของนิติบุคคล โดยนัยของมาตรา ๖๗ ชื่อสมาคม 
มูลนิธิ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ฯลฯ ก็ได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรา ๑๘ เช่นกัน
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มาตรา 67
 ภายใต้บังคับ มาตรา 66 นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพ
จะพึงมีพึงได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น 

ตัวอย่าง
 ห้างฯแว่นตาท็อปเจริญ มีสิทธิห้ามกรณีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
๑๘ เช่น มีการใช้ชื่อร้าน  ส. ท็อปเจริญการแว่น ที่อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี

158

ส ท็อปเจริญการแว่นท็อปเจริญการแว่น

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



การแก้ไข พรบ. ชื่อบุคคลฯให้สอดคล้องกับคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ
 มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดย
ชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

159

บุคคล

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



เปรียบเทียบมาตรา ๑๒ พรบ.ชื่อบุคคล
พรบ. ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕

•มาตรา ๑๒ หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี
พรบ. ชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

•มาตรา ๑๒ (วรรคหนึ่ง)  
คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่
ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๔๖
•วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ 

•ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ผู้ร้อง) ยื่นคําร้องพร้อม
ความเห็นลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๙๘ ว่า พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา 
๑๒ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๐ หรือไม่ 

•นางผณินทรา ภัคเกษม และคณะมีหนังสือร้องเรียนกรณี
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ที่
บัญญัติว่า "หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี" ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อสตรี และไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐ ที่บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
และได้รับความคุ้มครองในกฎหมายเท่าเทียมกัน ชาย
และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ...

•ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้หญิง
มีสามีที่ได้สมรสกันตามกฎหมาย ต้องเปลี่ยนชื่อสกุล
ของหญิงนั้น มาเป็นชื่อสกุลของชายผู้เป็นสามี และ
เป็นการบัญญัติที่บังคับเฉพาะหญิงที่มีสามีฝ่ายเดียว อัน
เป็น การขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ 
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ชี้แจง 

•มีข้อดีและข้อเสียกรณีที่หญิงเมื่อทําการสมรสจะเลือกใช้
ชื่อสกุลเดิมหรือชื่อสกุลของคู่สมรสก็ได้ 

ข้อดี คือ 
(1)ทําให้ครอบครัวที่มีแต่บุตรสาวสามารถดํารงไว้ซึ่งชื่อ

สกุลของตนเองได้ 
(2) เปิดโอกาสให้หญิงที่ไม่ประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของสามี

เนื่องมาจากสามีเป็น คนต่างด้าว หรือชื่อสกุลของตน
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สามารถใช้ชื่อสกุลของตนเอง
ได้ 

(3) เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นว่า 
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับชาย
ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 

ข้อเสีย คือ 
(1)ทําให้บุตรที่เกิดมาไม่ทราบว่าจะใช้ชื่อสกุลของบิดา

หรือมารดา และอาจทําให้พี่น้องครอบครัวเดียวกันใช้
ชื่อสกุลแตกต่างกัน 

(2)ทําให้ยากแก่การพิสูจน์ตัวบุคคล เพราะมีการแก้ไข 
ชื่อสกุลสลับกันไปมา

(3) เป็นประโยชน์เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ไม่เป็น
บรรทัดฐาน ระเบียบประเพณีที่ดีงามแก่สังคมส่วน
รวม อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ หลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดกับบุตรซึ่งไม่ทราบ
ว่าจะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใด สถานภาพในครอบครัว
อาจขาด ความกลมเกลียวกรณีที่ไม่สามารถตกลงชื่อ
สกุลของบุตรได้ 
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 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคล ฯ เป็นการปฏิบัติที่พิจารณาในแง่ของวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย ตลอดจนเป็นมาตรการทางด้าน
กฎหมายเพื่อต้องการให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
สําหรับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงน่าจะเป็นสิทธิ
ทางสังคม และการเมือง อาทิ สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้ง สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐ และสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
เป็นต้น 
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๐ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ทุกคนมีความเสมอกัน
ในกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหลักความเสมอภาค โดยเฉพาะการ
รับรองสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะกระทํามิได้ 

 หลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ มีพื้นฐานมาจากหลัก
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามธรรมชาติที่เป็นการยอมรับว่า 
สิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกชนนั้น เป็นสิทธิที่มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งจะเป็นสิทธิที่มีมาตั้งแต่เกิดที่ทุกคน
จะมีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน 

•การใช้ชื่อสกุลเป็นมาตรการของรัฐในการจําแนกตัว
บุคคลเพื่อแสดงถึงแหล่งกําเนิด ว่ามาจากวงศ์ตระกูลใด
อันเป็นการแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของบุคคล 
โดยการใช้ชื่อสกุลถือว่า เป็นเรื่องสิทธิของบุคคลที่มีอยู่
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้รัฐยังคงมีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองบุคคลตามกฎหมายเพื่อมิให้การใช้ชื่อสกุลของ
บุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่บุคคล
อื่นได้ และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่จะต้องไม่
ให้การใช้สิทธิในการใช้ชื่อสกุลไปกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน 

162

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



 ประเทศไทยได้นําระบบการใช้ชื่อสกุลมาใช้ครั้งแรกใน รัช
สมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดย
หญิงมีสามียังคงใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ ซึ่งปรากฏใน พระ
ราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มาตรา ๖ ที่
บัญญัติว่า "หญิงได้ทํางานสมรสมีสามีแล้วให้ใช้ชื่อสกุลของ
สามี แลคงใช้ชื่อตัวแลชื่อสกุลเดิมของตนได้" 

•การบังคับให้หญิงมีสามีใช้ ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ่าย
เดียวโดยใช้สถานะการสมรสนั้น มิได้เป็นเหตุผลใน
เรื่องความแตกต่างทาง กายภาพ หรือภาระหน้าที่
ระหว่างชายและหญิงที่มีผลมาจากความแตกต่างทาง
เพศ จนทําให้ต้องมี การเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกัน จึง
ไม่เป็นเหตุที่ทําให้ต้องมีการเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกัน
ในเรื่องเพศ และสถานะของบุคคลได้ 

•ต่อมาได้มีการ แก้ไขเรื่องการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี 
โดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ ว่า "หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุล
ของสามี" และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ยังคงถือหลักการเรื่องการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามีเช่น
เดียวกันกับพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พุทธศักราช 
๒๔๘๔ 
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๔๖
 สําหรับข้ออ้างที่ว่า การเลือกปฏิบัติดังกล่าวมีเหตุผลทาง
สังคมที่ว่า เพื่อความเป็น เอกภาพและความสงบสุขของ
ครอบครัว อีกทั้งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชน
ชาวไทยนั้น พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวรับฟังไม่ได้ 
เนื่องจากความเป็นเอกภาพและความสงบสุขของ ครอบครัว
เกิดขึ้นจากความเข้าใจ การยอมรับ และการให้เกียรติซึ่งกัน
และกันระหว่างสามีและภริยา 
 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการใช้ชื่อสกุลฉบับแรกของ
ประเทศไทยเพิ่งตราขึ้นเมื่อปี ๒๔๕๖ โดยก่อนหน้านั้น
ประเทศไทยไม่มีระบบการใช้ชื่อสกุล จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่มีมาช้านาน (พระราชบัญญัติขนาน
นามสกุล พระพุทธศักราช 2456 มาตรา ๖ ใช้คําว่า "...แลคง
ใช้ชื่อตัวแลชื่อสกุลเดิมของตนได้" ย่อมแสดงเจตนารมณ์
ชัดเจนว่า หญิงเมื่อทําการสมรสแล้วยังคงมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุล
เดิมของตนได้ ส่วนกรณีตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มีการแก้ไขหลักการดังกล่าว)

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๔๖
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า 
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๓๐ เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ 
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  จากคําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 21/2546 วัน
ที่ 5 มิถุนายน  2546 เรื่อง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาขอให้พิจารณาวินิจฉัย
กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
(รจ. เล่ม 121 ตอนที่ 17 ก วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2547)

 พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช 2456 
เป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางรากฐานของกฎหมายปัจจุบัน เพื่อ
ให้คนไทยทุกคนต้องมีทั้งชื่อและนามสกุล กฎหมายดังกล่าวให้
มีการตั้งชื่อสกุลขึ้นเพื่อแสดง “เทือกเถาเหล่ากอ” ของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช 2456 
ชายและหญิงมีสิทธิที่จะแสดงเทือกเถาเหล่ากอของตนได้อย่าง
เสมอภาคกันว่าตนมีเทือกเถาเหล่ากอ แหล่งกําเนิดว่ามาจาก
วงศ์ตระกูลของบรรพบุรุษคนไหนและสืบเชื้อสายมาจากบิดา
มารดาใด
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ใช้ชื่อ
ว่า “พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พุทธศักราช  2484” บัญญัติ
หลักการใหม่เป็นว่า “หญิงมีสามีให้ใช้ชื่อสกุลของสามี” 
เพราะ ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยผู้ชายเป็นส่วน
ใหญ่ที่มีความคิดต้องการให้เปลี่ยนแปลเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเชื่อหรือวัฒนธรรมที่ตนเห็นว่าถูกต้อง แต่มิได้ตระหนักถึง

เรื่องสิทธิในความเสมอภาค ดังเช่นพระราชบัญญัติขนานนาม
สกุลฯ ฉบับเดิมได้วางหลักการไว้ นอกจากนี้ อาจเป็นความ
ต้องการแสดงออกซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ครอบครัวไทยที่มีรากเหง้าจากความเชื่อที่ว่า “ผู้ชายเป็นใหญ่” 
สิทธิของหญิงที่มีสามีจะมีก็ต่อเมื่อสามีอนุญาตเท่านั้น 

ตัวอย่างของประเทศฝรั่งเศส
• ไม่มีการบัญญัติเรื่องการใช้ชื่อสกุลของหญิงเมื่อทําการ
สมรสไว้ในกฎหมาย (เพราะถือหลักความเสมอภาค
ระหว่างชายและหญิงนั่นเอง ไม่มีการบังคับ) คงมีแต่
บทบัญญัติว่า เมื่อมีการหย่า ให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายกลับ
ไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน อย่างไรก็ตาม ตามจารีต
ประเพณียอมรับกันว่า เมื่อทําการสมรสหญิงจะเปลี่ยน
ไปใช้ชื่อสกุลของสามี ส่วนบุตรนั้นกฎหมายกําหนดให้
ใช้ชื่อสกุลของบิดา 
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  คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย์ ดร. 
เสาวนีย์ อัศวโรจน์
คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ 
อัศวโรจน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 
21/2546 วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เรื่อง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้พิจารณา
วินิจฉัยกรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 

2505 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญรจ. เล่ม 
121 ตอนที่ 17 ก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 

•ในทวีปยุโรปนั้น ประเทศส่วนใหญ่นั้น หญิงมีสิทธิเลือก
ใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเมื่อทําการสมรสโดยเฉพาะ
ประเทศสเปน ยกเว้นบางประเทศที่ไม่มีกฎหมายชัดเจน 
เช่น ฝรั่งเศสไม่ได้บัญญัติเรื่องการใช้ชื่อสกุลของหญิง
ที่ทําการสมรสไว้ในกฎหมายและในทางปฏิบัติหญิงมัก
นิยมใช้ชื่อสกุลของสามีก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ห้ามหญิง
ที่ทําการสมรสที่จะใช้ชื่อสกุลเดิมของตนหลังการสมรส

•ในประเทศกลุ่มคอมมอนลอว์ ไม่มีกฎหมายบัญญัติใน
เรื่องดังกล่าวและไม่บังคับให้หญิงต้องเปลี่ยนชื่อสกุลไป
เป็นของสามี โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานั้นหญิงมีสามี
มีสิทธิใช้ชื่อสกุลของตนเองในทุกรัฐ เพียงแต่ในทาง
ปฏิบัตินั้น ร้อยละ 90 ของผู้หญิง เมื่อทําการสมรสจะใช้
ชื่อสกุลของสามี

ปัญหาที่พบในทางปฏิบัติ 
•ตรวจสอบนามสกุลของตนเองทางอินเตอร์เน็ต ปรากฏ
ว่ามีบุคคลนามสกุลเดียวกัน โดยไม่เคยรู้จักกัน ทั้ง ๆ ที่
ก่อนตั้งนามสกุล จะมีการตรวจสอบไม่ให้ซ้ํากันก่อน

•คําตอบคือ ก่อนใช้ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ใช้ 
พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2484 การจดทะเบียนชื่อสกุล 
ในขณะนั้นยังไม่มีนายทะเบียนกลางเป็น ผู้อนุมัติ หรือ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจดทะเบียนชื่อสกุลซ้ําซ้อน
เหมือนปัจจุบัน 

•ดังนั้น การจดทะเบียนก่อน พ.ศ. 2505 ของผู้ขอซึ่งอยู่
ต่างท้องที่กัน ซึ่งอาจซ้ําซ้อนกันได้ ตัวอย่างเช่น การจด
ทะเบียนชื่อสกุล คําว่า "สุทธิรักษ์ หรือ สุทธิรักส์" ที่ได้
จดทะเบียนก่อน พ.ศ. 2505 ของจังหวัดต่างๆ ซ้ําซ้อน
กัน ถึง 19 ราย และมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ชื่อสกุล 
พ.ศ. 2505 บัญญัติว่า ชื่อสกุลที่จดทะเบียนไว้ก่อน 
พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ใช้บังคับ ให้ถือเสมือน
ว่าชื่อสกุลนั้น ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.นี้แล้
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บทที่ 14

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายและความสําคัญของ
นิติกรรมได้

2.นักศึกษาสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทํานิติกรรม
ประเภทต่างๆ

3.นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายในการทําสัญญาได้

4.นักศึกษาสามารถทราบถึงเจตนา และหลักสัญญา ที่ควร

หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา



นิติกรรม
 เป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้แก่เอกชนไว้สร้างหรือก่อ
ความผูกพันซึ่งกันและกัน
การแบ่งกลุ่มของนิติกรรม 

•แบ่งตามความสัมพันธ์กับบุคคล
‣ นิติกรรมฝ่ายเดียว เช่น พินัยกรรม
‣ นิติกรรมสองฝ่าย เช่น สัญญาซื้อขายสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน สัญญากู้ยืมเงิน

•นิติกรรมหลายฝ่าย เช่น การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท
ความหมายและลักษณะของนิติกรรม
 มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันทําลงโดย
ชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ 
ระงับซึ่งสิทธิ
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ความหมายของนิติกรรม (ตามมาตรา ๑๔๙) อธิบายได้ดังนี้
(1) เป็นการแสดงเจตนาต้องมีการแสดงเจตนาของบุคคล

คิด --> ตัดสินใจ --> กระทําการตามที่คิดและตัดสินใจ
ต้องกระทําโดยรู้สํานึกในสิ่งที่ตนกระทํา
 โดยทั่วไป การนิ่งโดยลําพังไม่อาจก่อให้เกิดผลทาง
กฎหมาย ยกเว้นในบางกรณี เช่น มีกฎหมายกําหนดไว้

(2) เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย
 ตามหลักอิสระทางแพ่งและเสรีภาพในการทํา
นิติกรรมนั้น กฎหมายรับรองเสรีภาพของปัจเจกชนใน
การกระทํา แต่ต้องเป็นไปตามขอบเขตหรือกรอบที่
กฎหมายกําหนด เช่น กรอบในเรื่องวัตถุประสงค์ แบบ 
ความสามารถในการทํานิติกรรม เป็นต้น

(3) ทําโดยสมัครใจ
 ต้องกระทําไปโดยตัดสินใจที่จะทําเอง
(4) ต้องการก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย

 ดูที่ผู้กระทําว่ามีเจตนาหรือความต้องการให้มีความ
ผูกพันหรือมุ่งให้เกิดผลทางกฎหมาย 
การกระทําตามมารยาทในทางสังคมหรือในทางอัธยาศัย
ไมตรี หรือการพูดล้อเล่น  ไม่เป็นการมุ่งต่อผลในทาง
กฎหมาย

(5) เป็นผลผูกพันระหว่างบุคคล
 นิติกรรมเกิดจากการกระทําของบุคคล จึงเป็นผล
ผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล โดยเป็นบุคคลที่มีฐานะเท่าเทียมกัน แต่ไม่
ได้หมายความว่าต้องมีบุคคล ๒ ฝ่ายแสดงเจตนาต่อกัน
เสมอไป เช่น การแสดงเจตนาทําพินัยกรรม

• เกิดโดยอาศัยการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว แต่มีผลทาง
กฎหมายต่อบุคคลอื่น

(6) ผลนั้นคือความเคลื่อนไหวในสิทธิ
•การก่อให้เกิดสิทธิ
•การเปลี่ยนแปลงสิทธิ
•การโอนสิทธิ
•การสงวนสิทธิ
•การระงับสิทธิ
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หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
•นิติเหตุ
•หลักอิสระในทางแพ่ง
•ความหมายและลักษณะของนิติกรรม
•ส่วนที่เป็นสาระสําคัญของนิติกรรม(บุคคล 
วัตถุประสงค์ แบบ เจตนา)

•ความสมบูรณ์ของนิติกรรม
•การเกิดสัญญา
•ผลของสัญญา

เหตุการณ์ในกฎหมาย
 (นิติเหตุในความหมายอย่างกว้าง)
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คลิกเพื่อเล่น animation 



•บุคคลทุกคนในฐานะที่เป็นปัจเจกชนมีความเป็นอิสระและ
เสรีภาพที่จะกําหนดขอบเขตในทางกฎหมายของตนเอง 
ด้วยตนเอง อย่างไรก็ได้ ตามที่ต้องการหรือเห็นสมควร

•สิ่งที่บุคคลทําโดยใช้อิสระและเสรีภาพนี้ กฎหมายก็มา
รับรองให้บังเกิดผลในทางกฎหมาย
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ตัวอย่าง เช่น อิสระหรือเสรีภาพที่
• จะคิดและตัดสินใจว่าจะกระทํานิติกรรมนั้นหรือไม่
• จะกระทําด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นทํา
แทน

•กําหนดเนื้อหาในนิติกรรม

กรอบ  =  กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน

ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๑ มีสาระสําคัญว่า
•นิติกรรมใดที่ทําแล้วแตกต่างกับที่กฎหมายบัญญัติก็มี
ผลสมบูรณ์ 

• เว้นแต่ นิติกรรมที่ทําไปนั้น แตกต่างจากกฎหมายอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซึ่งจะทําให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ

ตัวอย่างกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยฯ เช่น
• เรื่องของวัตถุประสงค์ ได้แก่ มาตรา ๑๕๐
• เรื่องของแบบ ได้แก่ มาตรา ๑๕๒
• เรื่องของความสามารถในการทํานิติกรรม ได้แก่ 
มาตรา ๑๕
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ส่วนที่เป็นสาระสําคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม
•มาตรา ๑๔๙  

นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมาย
และด้วยใจสมัคร  มุ่งโดยตรงต่อ …ฯลฯ

• วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม
‣ ความประสงค์หรือความมุ่งหมายในการทํานิติกรรม
ของคู่กรณี

‣ ประโยชน์สุดท้ายที่คู่กรณีหวังจะได้จากการทํา
นิติกรรม

‣ เป้าหมายในการทํานิติกรรม
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แสดงถึง
การมีเป้า
หมาย



วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม
• โดยหลักอิสระในทางแพ่งตามมาตรา ๑๕๑ ปัจเจกชนมี
เสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้ โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับ
ประโยชน์บางอย่าง แต่กฎหมายก็ได้กําหนดกรอบไว้ 
คือต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่
กฎหมายรับรองให้

• วัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๕๐

วัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ม. ๑๕๐)
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เป็นการพ้นวิสัย

วัตถุประสงค์
ขัดต่อ  

ความสงบ
เรียบร้อยหรือ 

ศีลธรรมอันดีของ
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วัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
•มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้โดยชัดเจน
•กฎหมายต้องมีอยู่ในขณะที่ทํานิติกรรม
• เช่น นาย ก. ตกลงว่าจ้างนาย ข ไปฆ่านาย ค.
•หมายเหตุ ถ้าไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายในตัว เช่น จ้างฆ่าคน 
ซื้อขายยาเสพติด แต่เป็นเรื่องการนําไปใช้ผิดกฎหมาย 
(ซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจของฝ่ายหนึ่ง) ต้องเป็นเรื่องที่ทั้งสอง
ฝ่ายรู้ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ไม่ชอบกฎหมาย

มูลเหตุจูงใจ กับ วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม
ตัวอย่าง 

•ก. ซื้อปืนจากร้านที่อนุญาตให้ขายปืน ซึ่ง ก. มีมูลเหตุ
จูงใจคือจะเอาปืนไปใช้ฆ่า ค. แต่ผู้ขายคือ ข. ไม่รู้ว่า ก. 
จะเอาปืนไปทําอะไร วัตถุที่ประสงค์แห่งนิติกรรมก็เป็น
เพียงแต่การโอนกรรมสิทธิ์ในตัวปืนและการชําระราคา 
ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย 

•แต่ถ้า ข. ผู้ขายรู้ว่า ก. จะซื้อปืนไปยิง ค. วัตถุที่
ประสงค์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการโอนกรรมสิทธิ์และชําระ
ราคากันเท่านั้น  แต่วัตถุประสงค์รวมไปถึงการจะนําปืน
ไปฆ่าคน จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  
 ในกรณีของนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย มูลเหตุ
ชักจูงใจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะถือเป็นวัตถุประสงค์
ของนิติกรรมที่ทําให้นิติกรรมเป็นโมฆะ (ตาม ม. ๑๕๐) ก็
ต่อเมื่อ คู่กรณีทุกฝ่ายได้ล่วงรู้ถึงมูลเหตุชักจูงใจที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้นในขณะทํานิติกรรมด้วย
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วัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย
• วัตถุประสงค์ที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ขณะทํานิติกรรม
•ลักษณะการพ้นวิสัย

‣ เป็นไปไม่ได้หรือไม่อาจปฏิบัติได้
‣ เหตุการณ์ที่พ้นวิสัยต้องมีอยู่ขณะที่ทํานิติกรรม

- นั่นคือเกิดขึ้นก่อนหรือขณะทํานิติกรรม  
- หากเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่เกิดภายหลัง จะเป็นกรณี
ที่เรียกว่าการชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย

วัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน

•ความสงบเรียบร้อย เป็นกรณีที่เกี่ยวถึงประโยชน์ ความ
สงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนรวม

•ศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของสังคม หลักทางจริยธรรม (อาจแตก
ต่างกันแล้วแต่ท้องถิ่นและยุคสมัย)

•บางครั้ง นิติกรรมเดียวกันอาจมีวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมาย และยังขัดต่อความสงบเรียบร้อย และ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วย

• เช่น นาย ก. ตกลงจ้างนาย ข. ด้วยเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้ไปฆ่านาย ค. เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และขัดต่อศีล
ธรรมอันดีของประชา
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•แบบ คือ วิธีการในการแสดงเจตนาทํานิติกรรม
•นิติกรรมบางประเภท กฎหมายกําหนดแบบไว้โดยเฉพาะ  ถ้าไม่
ทําตามแบบ นิติกรรมเป็นโมฆะ ชนิดของแบบ ได้แก่

ก) แบบที่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่
ข) แบบที่ต้องทําเป็นหนังสือระหว่างคู่กรณีกันเอง
ค) กรณีอื่นๆ

177

แบบแห่งนิติกรรมและหลักฐานใน
การฟ้องร้องคดี 

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



ชนิดของแบบ
(ก)  แบบที่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่

•การทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ สังหาริมทรัพย์
ชนิดพิเศษ (มาตรา ๔๕๖ วรรค ๑)

•การให้อสังหาริมทรัพย์ หรือ สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ 
(มาตรา ๕๒๕ และมาตรา ๔๕๖ วรรค ๑)

•หมายเหตุ สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ได้แก่ เรือที่มีระวาง
ตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป  แพ (ใช้อยู่อาศัย)  และสัตว์พาหนะใน
หนังสือต้องมีเนื้อหาสาระที่สําคัญของนิติกรรมครบถ้วน 
และมีการลงลายมือชื่อของคู่กรณีทุกฝ่าย

(ข) แบบที่ต้องทําเป็นหนังสือระหว่างคู่กรณี
•สัญญาเช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๒)
• เป็นการทําเป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาสาระสําคัญของ
นิติกรรมครบถ้วน

•มีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทุกฝ่าย
(ค) กรณีอื่นๆ

• เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดว่า ถ้าไม่ทําตามวิธีการที่บังคับ
ไว้ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆะ เช่น พินัยกรรม 
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หลักฐานเป็นหนังสือ
• เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงได้ว่ามีการทํานิติกรรมนั้นขึ้น 

(เช่น จดหมาย บันทึก ข้อความ เป็นต้น)
•ต้องมีลายมือชื่อของฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสําคัญ (นั่นคือ 
จะฟ้องใคร ก็ต้องมีลายมือชื่อของผู้ถูกฟ้องกํากับอยู่)

•หลักฐานเป็นหนังสือไม่ใช่ “แบบ” ดังนั้น แม้ไม่ทําก็ไม่
ทําให้นิติกรรมเป็นโมฆะ

ตัวอย่างกรณีที่กฎหมายกําหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ
•สัญญากู้ยืมเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท
•สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
•สัญญาค้ําประกัน

หลักฐานเป็นหนังสือต้องมีอยู่ในช่วงเวลาใด ? 
• จะมีในขณะหรือภายหลังการทํานิติกรรมก็ได้ แต่ต้องมี
อยู่ก่อนฟ้องคดี เพราะต้องใช้เป็นหลักฐานในการฟ้อง
ร้อง ถ้าไม่มีก็ฟ้องบังคับคดีไม่ไ
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หลักเจตนา 

กลฉ้อโกง

คลิกเพื่อเล่น animation



กลฉ้อฉล (มาตรา ๑๕๙)
ต้องเป็นกลฉ้อฉลถึงขนาด 

•ผู้ที่ถูกกลฉ้อฉลหลงเชื่อจากการถูกหลอกลวงและแสดง
เจตนาเข้าทํานิติกรรม

•หากไม่มีกลฉ้อฉลนี้แล้ว นิติกรรมนั้นก็คงไม่ได้เกิดขึ้น
ผลคือ นิติกรรมที่ทํานั้นเป็นโมฆียะ

กลฉ้อฉลโดยการนิ่ง
มาตรา ๑๖๒  ในนิติกรรมสองฝ่าย การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
จงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้ การนั้นจะเป็นกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้ว่า
ถ้ามิได้นิ่งเสียเช่นนั้น นิติกรรมนั้นก็คงจะมิได้กระทําขึ้น

สรุป ลักษณะของกลฉ้อฉลโดยการนิ่ง
•ต้องเป็นการนิ่งในนิติกรรมสองฝ่าย (ไม่มีในนิติกรรม
ฝ่ายเดียว)

•ต้องเป็นกรณีที่จงใจนิ่ง
•ต้องเป็นการนิ่งโดยที่คู่กรณีฝ่ายที่นิ่งนั้นมีหน้าที่ที่จะต้อง
บอกความจริง 

•ผู้ทํากลฉ้อฉลโดยการนิ่งต้องเป็นคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
ไม่ใช่บุคคลภายนอก

•ผล : นิติกรรมที่เกิดจากกลฉ้อฉลโดยการนิ่ง ตกเป็น
โมฆียะ (มาตรา ๑๖๒ ประกอบมาตรา ๑๕๙)
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การข่มขู่ (มาตรา ๑๖๔)
•การข่มขู่ต้องถึงขนาด ถึงขั้นจะก่อภัยตามที่ข่มขู่จริง  
ซึ่งถ้าไม่มีการข่มขู่ ก็จะไม่มีนิติกรรมเกิดขึ้น

•ภัยนั้นใกล้จะถึง คือ กําลังจะเกิด หรือมีอยู่แล้วและยัง
ไม่สิ้นไป และผู้ถูกข่มขู่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้

•ทําให้ผู้ถูกข่มขู่เกิดความหวาดกลัว
•ผู้ถูกข่มขู่ตัดสินใจแสดงเจตนาเข้าทํานิติกรรม เพราะ
ความหวาดกลัวจากการข่มขู่

•ผลคือนิติกรรมที่ทําเพราะถูกข่มขู่ เป็นโมฆียะ

กรณีที่ไม่ถือเป็นการข่มขู่ (มาตรา ๑๖๕)
•การขู่จะใช้สิทธิตามปกตินิยม
•การทํานิติกรรมเพราะความนับถือยําเกรง

ไม่ถือเป็นการข่มขู่
ผลคือ นิติกรรมที่ทํานั้นไม่เป็นโมฆียะ
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ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม
• เมื่อนิติกรรมเกิดขึ้น นิติกรรมนั้นสมบูรณ์หรือไม่
•นิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ เป็นนิติกรรมที่มีความผิดปกติบาง
อย่างในการก่อนิติกรรม ซึ่งกฎหมายกําหนดผลไว้ตาม
สาเหตุและความร้ายแรงแห่งความผิดปกตินั้นๆ
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ประเภทของนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์
(1) นิติกรรมที่เป็นโมฆะ

ความหมายและลักษณะของนิติกรรมที่เป็นโมฆะ
• เป็นนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วในทางข้อเท็จจริง
•แต่เนื่องจากเกิดขึ้นโดยมีความผิดปกติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จนกฎหมายไม่อาจยอมรับให้เกิดผลในทาง
กฎหมายได้

• จึงกลายเป็นนิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลทางกฎหมาย
สาเหตุที่ทําให้นิติกรรมเป็นโมฆะ
•นิติกรรมเป็นโมฆะได้ก็แต่ด้วยสาเหตุที่กฎหมาย
กําหนดไว้เท่านั้น 

•สาเหตุที่กฎหมายกําหนดให้นิติกรรมเป็นโมฆะ เช่น
‣ วัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
‣ นิติกรรมทําไม่ถูกต้องตามแบบ

ผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆะ
•นิติกรรมนั้นเสียเปล่า
• ไม่อาจให้สัตยาบันกันได้
•สิ่งที่ให้กันไปต้องคืนให้แก่กันตามบทบัญญัติว่าด้วย
ลาภมิควรได้

 ข้อยกเว้นในการเรียกคืนทรัพย์: ถ้าบุคคลนั้นได้
กระทําการเพื่อชําระหนี้ เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี บุคคลนั้นเรียกร้องคืนทรัพย์
ไม่ได้
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(2) นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ
ความหมายและลักษณะของนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ

• เป็นนิติกรรมที่กฎหมายถือว่าสมบูรณ์จนกว่าถูกบอกล้าง
•นั่นคือกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตามที่
กฎหมายกําหนด) ได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะรักษา
นิติกรรมต่อไปโดยการให้สัตยาบัน หรือจะทําให้
นิติกรรมนั้นเสียไปโดยการบอกล้าง

สาเหตุของความเป็นโมฆียะเช่น
• เหตุเพราะความสามารถบกพร่อง เช่น กรณี ผู้เยาว์ คน
ไร้ความสามารถ เป็นต้น 

• เหตุเพราะเจตนา เช่น
‣ กลฉ้อฉล 
‣ ข่มขู่

ผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ
(1)กฎหมายถือว่ามีผลสมบูรณ์จนกว่าจะมีการบอกล้าง
(2)การบอกล้างโมฆียะกรรม
(3)การให้สัตยาบัน

ข้อยกเว้นในการเรียกคืนทรัพย์: ถ้าบุคคลนั้นได้กระทําการเพื่อ
ชําระหนี้ เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดี บุคคลนั้นเรียกร้องคืนทรัพย์ไม่ได้

185

คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



การบอกล้างโมฆียะ
(1)บุคคลผู้มีสิทธิบอกล้าง เช่น 

‣ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์(ในขณะที่ยัง
มีสถานะเช่นนั้นอยู่)

‣ ผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
‣ บุคคลผู้ถูกกลฉ้อฉล หรือผู้ถูกข่มขู่

(2)วิธีการบอกล้าง
‣ โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

(3)กําหนดเวลาบอกล้าง 
‣ ภายใน ๑ ปีนับแต่มูลเหตุให้เป็นโมฆียะกรรมหมด
สิ้นไป (เว้นแต่กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือผู้พิทักษ์ 

‣ ภายใน ๑ ปีนับแต่รู้)
‣ แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่ทํานิติกรรม

(4)ผลของการบอกล้าง
‣ ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก และให้คู่กรณีกลับ
คืนสู่ฐานะเดิม ถ้าพ้นวิสัยที่จะกลับคืน ก็ให้ได้รับค่า
เสียหายชดใช้แทน
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ผู้แทนโดยชอบธรรม ๑ ปีนับแต่รู้ถึง

ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ๑ ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ผู้ถูกกลฉ้อฉล ๑ ปีนับแต่รู้ว่าถูกกลฉ้อฉล

ผู้ถูกข่มขู่ ๑ ปีนับแต่พ้นจากการถูกข่มขู่



กรณีศึกษา ตัวอย่างที่ ๑
ก. ผู้เยาว์อายุ ๑๘ ปี ขายนาฬิกาของตนให้ ข. ในราคา ๒,๐๐๐ 
บาท โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ค. ผู้แทนโดยชอบธรรม 
ผลคือนิติกรรมการซื้อขายนาฬิกาเป็นโมฆียะ

•บุคคลผู้มีสิทธิบอกล้างคือ ค. ผู้แทนโดยชอบธรรม
• วิธีการบอกล้าง ทําได้โดยการแสดงเจตนาแก่ ข. 

‣ เช่น ค. ผู้แทนโดยชอบธรรมไปเรียกนาฬิกาคืนจาก 
ข. โดยนําเงิน ๒,๐๐๐ บาทไปคืน

•กําหนดเวลาบอกล้าง: ค. ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องบอก
ล้างภายใน ๑ ปีนับแต่รู้ถึงการทํานิติกรรมดังกล่าว (รู้ถึง
การซื้อขายนาฬิกา)

ผลของการบอกล้าง คือ กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่
เริ่มแรก (นั่นคือเสียเปล่ามาแต่เริ่มแรก) และให้คู่กรณีกลับคืน
สู่ฐานะเดิม เมื่อพ้นวิสัยจะกลับคืน ให้ชดใช้ค่าเสียหายแทน 

•นั่นคือตามตัวอย่าง เมื่อ ค. ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้าง
แล้ว ข. ต้องคืนนาฬิกาให้แก่ ค. และ ค. ต้องคืน
เงิน๒,๐๐๐ บาทให้แก่ ข.

•ถ้า ข. ทํานาฬิกาหาย (เป็นการพ้นวิสัยที่จะกลับคืน) ข. 
ต้องชดใช้ค่าเสียหายคือ ราคานาฬิกาที่แท้จริง (เช่น 
นาฬิกาเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ข. ต้องคืน ๕,๐๐๐ บาท)
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แบบฝึกหัด
หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่า ก. ผู้เยาว์มีอายุ ๑๙ ปี ๖ เดือนในขณะทําการซื้อขาย และผ่านไป ๗ เดือน ค. ผู้แทนโดย

ชอบธรรมจึงทราบเรื่อง ถามว่าผู้แทนโดยชอบธรรมจะบอกล้างได้หรือไม่

A. ไม ่เพราะเมื่อผ่านไป ๗ เดือน ก. บรรลุนิติภาวะแล้ว ดังนั้น ค. จึงไม่มีสถานะเป็นผู้แทนโดยชอบ

ธรรม  
ของ ก. อีกต่อไป

B. ได้
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กรณีศึกษา ตัวอย่างที่ ๒
 เอกอายุ ๒๕ ปี ต้องการซื้อแหวนเพชรของแท้ จึงไปที่ร้าน
ของโท โทหยิบแหวนในร้านมาวงหนึ่งซึ่งไม่ใช่แหวนเพชรของ
แท้ แต่หลอกเอกว่าเป็นของแท้ เอกหลงเชื่อ จึงซื้อแหวนวงนั้น
ไปในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท

•การซื้อขายแหวนดังกล่าว มีผลเป็นโมฆียะ เพราะเกิด
จากกลฉ้อฉลของโท

•บุคคลผู้มีสิทธิบอกล้างคือ เอก (บุคคลผู้ถูกกลฉ้อฉล)
• วิธีการบอกล้าง ทําได้โดยการแสดงเจตนาแก่โท 

‣ เช่น เอกเรียกให้โทคืนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยนํา
แหวนไปคืน

•กําหนดเวลาบอกล้าง: เอกต้องบอกล้างภายใน ๑ ปีนับ
แต่รู้ถึงกลฉ้อฉล (๑ ปี นับแต่รู้ว่าตนถูกหลอก) หรือ
ภายใน ๑๐ ปีนับแต่ทํานิติกรรมซื้อขายแหวน 
‣ เช่น ถ้าเอกมารู้ว่าถูกหลอกเมื่อผ่านพ้นไป ๕ ปี 
เอกมีเวลา ๑ ปีนับแต่เวลาที่รู้นั้น   แต่ถ้าเอกมารู้
ว่าถูกหลอกเมื่อผ่านพ้นไป ๑๐ ปีแล้ว เอกก็ไม่
สามารถบอกล้างได้อีก 

‣ นั่นคือเวลา ๑ ปี ต้องอยู่ภายในกรอบเวลา ๑๐ ปี

ผลของการบอกล้าง คือ นิติกรรมซื้อขายแหวนเพชรเป็นโมฆะ
มาตั้งแต่เริ่มแรก (นั่นคือเสียเปล่ามาแต่เริ่มแรก) และให้คู่
กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม คือ เอกต้องคืนแหวนให้แก่โท และโท
ต้องคืนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทให้แก่เอก
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การให้สัตยาบัน
• เป็นการรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะให้มีผลสมบูรณ์  
และสมบูรณ์ตลอดไปไม่อาจบอกล้างได้อีก

•ผู้มีสิทธิให้สัตยาบัน ก็คือ ผู้มีสิทธิบอกล้างตามที่
กฎหมายกําหนด (ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้สิทธิไปในทางใด)
‣ เช่น จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๑ หาก ก. ยังไม่พ้น
สภาพผู้เยาว์ ค. ก็ยังเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม 
หาก ค. เห็นว่าการซื้อขายนาฬิกาไม่ได้เกิดการ
เสียเปรียบใดๆ  ค. เป็นบุคคลที่สามารถให้
สัตยาบันได้ และเมื่อ ค. แสดงเจตนาให้สัตยาบัน
แล้วมีผลให้นิติกรรมซื้อขายนาฬิกาสมบูรณ์มา
ตั้งแต่แรก และสมบูรณ์ตลอดไปไม่อาจบอกล้างได้
อีก
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นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ

คลิกเพื่อเล่น animation



สัญญา
สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๒ 
ฝ่ายขึ้นไป
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หลักสัญญาที่ควรรู้ 



หลักของการเกิดสัญญา
สัญญาเกิดเมื่อคําเสนอ – คําสนอง ต้องตรงกัน
คําเสนอ
ลักษณะของคําเสนอ

•คําเสนอต้องมีข้อความชัดเจนแน่นอนพอที่จะทําให้
สัญญาเกิดได้หากผู้รับคําเสนอตอบรับกลับมา

• เป็นการแสดงเจตนาขอทําสัญญา
(ก) การทําคําเสนอต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า

‣ มีผลเมื่อผู้รับการแสดงเจตนาได้ “ทราบ” 
การแสดงเจตนาทําคําเสนอนั้น 

(ข) การทําคําเสนอต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้า
‣ มีผลเมื่อคําเสนอได้ “ไปถึง” ผู้รับการแสดง
เจตนา

การถอนการแสดงเจตนา
การถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้า 

•บอกถอนการแสดงเจตนาได้ โดยที่การบอกถอนต้องไป
ถึงผู้รับการแสดงเจตนา “ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึง” (ซึ่งทําให้การแสดงเจตนาก่อน
หน้านั้นไร้ผลไป)
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ผลของคําเสนอ
ต้องพิจารณาเมื่อคําเสนอนั้น “มีผล” แล้ว 
(1) คําเสนอที่บ่งระยะเวลาให้ทําคําสนอง

มีการกําหนดเวลาผูกพันไว้ในคําเสนอ  คําเสนอจึง
ผูกพัน (ไม่อาจถอนได้) ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
เป็นได้ทั้งกรณีทําคําเสนอต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าและต่อ
บุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเช่น 
‣ ก.พูดโทรศัพท์เสนอขายนาฬิกาของตนให้แก่ 
‣ ข.ในราคา ๓,๐๐๐ บาท โดยให้เวลา ข. ตอบภายใน 
๓๐ วัน

‣ A ส่งจดหมายเสนอขายนาฬิกาของตนให้แก่ B ใน
ราคา ๓,๐๐๐ บาท โดยให้เวลา B ตอบภายใน ๓๐ 
วัน

(2) คําเสนอที่ไม่ได้บ่งระยะเวลาให้ทําคําสนอง
(ก) คําเสนอต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้า

‣ เช่น ก. ส่งจดหมายเสนอขายนาฬิกาของตนให้แก่ 
ข. ในราคา ๓,๐๐๐ บาท โดยไม่ระบุว่าให้ตอบ
ภายในเวลาใด

‣ ไม่อาจบอกถอนได้ภายในเวลาอันควรคาดหมาย
ว่าจะได้รับคําบอกกล่าวสนอง “เวลาอันควรคาด
หมาย” ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป 

(ข) คําเสนอต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า
‣ ผู้รับคําเสนอต้องตอบทันที (สนองรับได้แต่ ณ ที่
นั้น เวลานั้น) ถ้าพ้นเวลานั้น คําเสนอก็สิ้นผล เช่น 
ก. พูดโทรศัพท์เสนอขายนาฬิกาของตนให้แก่ ข. 
ในราคา ๓,๐๐๐ บาท  ถ้า ข. ไม่ตอบสนองรับ ณ 
ที่นั้น เวลานั้น คําเสนอของ ก. ก็สิ้นผลไป

การสิ้นความผูกพันของคําเสนอ
(1) เมื่อมีการบอกปัดคําเสนอ
(2) เมื่อไม่มีการสนองรับคําเสนอภายในกําหนด

เวลา
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คําสนอง
• เมื่อมีการสนองรับตรงกับคําเสนอทุกประการก่อนคํา
เสนอสิ้นความผูกพัน  สัญญาเกิด

•คําสนองที่มีข้อความเพิ่มเติม แก้ไข ตัดทอน ให้ถือว่า
เป็นคําบอกปัดไม่รับ (ทําให้คําเสนอเดิมสิ้นความผูกพัน
ไป) และกลายเป็นคําเสนอขึ้นใหม่

•คําสนองที่มาถึงล่วงเวลา
‣ ไม่เป็นคําสนอง เพราะคําเสนอสิ้นความผูกพันไป
แล้ว

‣ ให้ถือว่าคําสนองนั้น กลายเป็นคําเสนอขึ้นใหม่

เมื่อคําสนองตรงกับคําเสนอ - เวลาที่สัญญาเกิดคือเมื่อใด

คําสนองต่อ เวลาที่สัญญาเกิด

บุคคลที่อยู่เฉพาะหน้า เมื่อผู้เสนอไดท้ราบถึงคําสนอง

บุคคลที่ไม่อยู่เฉพาะหน้า เมื่อคําสนองไปถึงผู้เสนอ
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คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



195

แบบฝึกหัด

ก. บอก ข. ว่าจะให้กล้องถ่ายรูปของตนแก่ ข.  

ข. ตอบรับว่าเอา แต่ ก. ยังไม่ได้มอบให้ การให้ก็ยังไม่สมบูรณ์ หากวันต่อมา ข. มาทวงให้ ก. มอบกล้องถ่ายรูปให้ แต่ 
ก. ปฏิเสธ  ข. จะสามารถบังคับทางกฎหมายกับ ก. ได้หรือไม่

A. ได้

B. ไม่ได้



ข้อสังเกต 
 สัญญาบางประเภท นอกจากมีคําเสนอ คําสนองต้องตรงกันแล้ว กฎหมายยังมีข้อกําหนดเพิ่มเติม เช่นสัญญาให้สังหาริมทรัพย์ 
สมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบ

196

แบบฝึกหัด

ก. บอกเสนอขายนาฬิกาของตนให้ ข. ในราคา ๓,๐๐๐ บาท ให้เวลา ข. ตอบกลับภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ปรากฏว่า 

ข. ส่งจดหมายตอบกลับมีใจความว่าต้องการซื้อนาฬิกาตามที่ ก. เสนอ โดย ข. ส่งจดหมายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

จดหมายไปถึงบ้านของ ก. ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ และ ก. อ่านจดหมายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ถามว่าสัญญาเกิดใน
วันที่เท่าใด  

A. วันที ่๑๕ กุมภาพันธ์

B. วันที ่๑๗ กุมภาพันธ์

C. วันที ่๑๘ กุมภาพันธ์



เมื่อสัญญาเกิดแล้ว ผลของสัญญา
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เกิดผลผูกพันคู่สัญญา à เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกัน

คลิกเพื่อเล่น animation



ตัวอย่าง : สัญญาซื้อขาย
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คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



ตัวอย่าง : สัญญาซื้อขาย
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คลิกเพื่อฟังเสียงอธิบาย



มาตรา 4

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



มาตรา 5

 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากําเนิด  เพศ  หรือศาสนาใด  ย่อมอยู่ในความ
คุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทํามิได้  เว้น
แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไว้และเท่าที่จําเป็นเท่านั้น  และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได้

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



มาตรา 26

 การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร  ต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์  สิทธิ  และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



มาตรา 27

 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง  โดยปริยาย  หรือโดยคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา  คณะ
รัฐมนตรี  ศาล  และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช้บังคับ
กฎหมาย  และการตีความกฎหมายทั้งปวง
 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ  หรือไม่ขัด
ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

Related Glossary Terms
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มาตรา 28

 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้  สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

Related Glossary Terms

Index

มาตรา 27

Find Term



มาตรา 29

 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  ทั้งต้องระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
       บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นํามาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here
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มาตรา 30

 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
       การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิด
เห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้
       มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลอื่น  ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคสาม

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



มาตรา 49

 การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนับแต่วันที่พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มี
หนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคําชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้น
แต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

Related Glossary Terms

Index

Chapter 8 - หลักทั่วไปว่าด้วยการใช้สิทธิ

Drag related terms here
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มาตรา 52

       การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของ
บุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้
       การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นโดยศาลเห็น
เองหรือคู่กรณีมีคําขอ ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้

Related Glossary Terms

Index

Chapter 8 - หลักทั่วไปว่าด้วยการใช้สิทธิ

Drag related terms here
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มาตรา 237

 ในคดีอาญา  การจับและคุมขังบุคคลใด  จะกระทํามิได้  เว้นแต่มีคําสั่งหรือ
หมายของศาล  หรือผู้นั้นได้กระทําความผิดซึ่งหน้า  หรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นให้จับ
ได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าว
หาและรายละเอียดแห่งหารจับ  โดยไม่ชักช้ากับจะต้องได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้
ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก  และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกคุมขังอยู่ต้องถูกนําตัว
ไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงาน
สอบสวน  เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่  เว้นแต่มี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
       หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ
       (1)  มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญาร้ายแรงที่มี
อัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือ
       (2)  มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญา  และมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนี  หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  หรือก่อเหตุ
อันตรายประการอื่นด้วย

Related Glossary Terms
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Chapter 9 - อํานาจตุลาการและระบบศาลของไทย
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มาตรา 238

	 ในคดีอาญา  การค้นในที่รโหฐานจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะมีคําสั่งหรือหมายของ
ศาล  หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคําสั่งหรือหมายของศาล  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

Related Glossary Terms
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Chapter 9 - อํานาจตุลาการและระบบศาลของไทย

Drag related terms here

Find Term



มาตรา 239

	 คําขอประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาอย่าง
รวดเร็ว  และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้  การไม่ให้ประกันตัวต้อง
อาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย  และต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้
ต้องหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว
       สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน  ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่
กฎหมายบัญญัติ
       บุคคลผู้ถูกควบคุม  คุมขัง  หรือจําคุก  ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความ
เป็นการเฉพาะตัว  และมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควร

Related Glossary Terms
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Chapter 9 - อํานาจตุลาการและระบบศาลของไทย
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มาตรา 240

	 ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใด  ผู้ถูกคุมขังเอง  

พนักงานอัยการ  หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง  มีสิทธิร้องต่อศาล
ท้องที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย  เมื่อมี
คําร้องเช่นว่านี้  ให้ศาลดําเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน  ถ้าเห็นว่าคําร้องนั้นมี
มูล  ศาลมีอํานาจสั่งผู้คุมขังให้นําตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน  และถ้าผู้คุมขังแสดง
ให้เป็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลสั่งปล่อย
ผู้ถูกคุมขังไปทันที
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มาตรา 246

 บุคคลใดตกเป็นจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  หาก
ปรากฏตามตําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจําเลยมิได้เป็น
ผู้กระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิด  บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้
รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร  ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะการนั้น
คืน  ทั้งนี้  ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา 249

 ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
       การพิจารณาฟอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้น
       การจ่ายสํานวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายบัญญัติ
       การเรียกสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี  จะกระทํามิได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่
จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
       การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษา
และตุลาการนั้น  จะกระทํามิได้  เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  เป็นการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น  เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทาง
วินัย  หรือตกเป็นจําเลยในคดีอาญา 
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 การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  และศาลทหาร พ้นจากตําแหน่ง  ตลอดจนอํานาจ
พิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดังกล่าว  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ตั้งศาลนั้น
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 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการและทรงให้พ้นจากตําแหน่ง  
เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย
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 เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและ
ตุลาการ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับมิได
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 บุคคลจะดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  หรือกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ในเวลาเดียวกันมิได้  ทั้งนี้  ไม่ว่า
จะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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 การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากตําแหน่ง  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก่อน  แล้วจึงนําความกราบ
บังคมทูล
       การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้
ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่ง
คณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา 
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 การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ง  ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึง
นําความกราบบังคมทูล
       ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน  
อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดัง
กล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด  และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาก่อน แล้วจึงนําความกราบบังคมทูล
       การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษาในศาล
ปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติ
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 ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
       การแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
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