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  1. ความหมายของกฎหมาย 
  1.1   ตามแนวคิดของส านกักฎหมายบา้นเมือง 

(Legal Positivism)   
-    John Austin “กฎหมาย คือ ค าสัง่ของรัฐาธิปัตยห์รือผูมี้อ  านาจ

สูงสุดในแผน่ดิน หากไม่ปฏิบติัตามแลว้จะไดรั้บโทษ” 
- พระเจา้บรมวงคเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ “กฎหมายนั้น คือ ค  าสัง่

ทั้งหลายของผูป้กครองวา่การแผน่ดินต่อราษฎรทั้งหลาย เม่ือไม่ท าตาม
แลว้ ตามธรรมดาตอ้งรับโทษ” 

- ศ.หยดุ แสงอุทยั “กฎหมาย ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัของรัฐซ่ึงก าหนดความ
ประพฤติของมนุษย ์ถา้ฝ่าฝืนจะไดรั้บผลร้ายหรือถูกลงโทษ” 
 

 



แนวคิดน้ีเกิดจากการท่ีนกัปราชญฝ่์ายกษตัริยพ์ยายาม
เสนอทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของกษตัริย ์ เพื่อให ้
กษตัริยร์วมศูนยเ์ขา้สู่ส่วนกลางออกก.ม. เพียงหน่ึงเดียว
บงัคบัตลอดทัว่ดินแดน  

 ส่งผลดงัน้ี 
1. ก่อใหเ้กิดการปฏิรูปกฎหมายในยโุรปและพฒันา

ไปสู่กฎหมายสมยัใหม่ 
 ไดแ้ก่   - การออกกฎหมายยกเลิกการมีและการซ้ือ

ขายทาส   



 



- การเลิกระบบไต่สวน (Inquisition) จึงมีการปฏิรูปกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญา หลกั” ใหส้นันิฐานไวก่้อนวา่บุคคลนั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ  
จนกวา่จะมีค าพิพากษาของศาลวา่บุคคลนั้นไดก้ระท าผดิจริง” 

 Witch trial 



2. ช่วยวางรากฐานการปกครองของรัฐสมยัใหม่  มีระบบ
ราชการ ระบบเกบ็ภาษี ระบบเกณฑท์หาร ระบบการศึกษา 
การคมนาคม              กฎหมายมหาชน ไดแ้ก่ กฎหมาย
บริหารราชการแผน่ดิน  

3. เป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงสงัคมและการเมือง  เช่น 
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน  หลกัความเสมอภาค
ระหวา่งชายหญิง 

 



 



คดีหา้มกะเทยนัง่กระทง 

 



 การจดังานประเพณีลอยกระทงนั้น ถือเป็นการบ ารุงรักษาจารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินซ่ึงจะตอ้งด าเนินการบนพื้นฐานการให้
โอกาสประชาชนทุกคนในทอ้งถ่ินนั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม การกีดกนักลุ่ม
บุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงในทอ้งถ่ินไม่ใหมี้ส่วนร่วมดว้ยเหตุสภาพ
ทางกายหรือจิตใจท่ีเป็นกะเทยหรือเกย ์ยอ่มเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็น
ธรรม และเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
จารีตประเพณีในชุมชนซ่ึงรัฐธรรมนูญไดรั้บรองไว ้ 

 ประกาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ในส่วนท่ีระบุใหเ้ฉพาะสุภาพสตรีและ
สุภาพบุรุษนัง่ในกระทงจึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (คดีหมายเลขแดงท่ี 
211/2554) 



 ขอ้บกพร่อง 
 
1. กฎหมายเป็นเร่ืองเจตจ านง(will) แทนท่ีความเป็นธรรม

หรือเหตุผล   

        -  กฎหมายของพรรคนาซี (Nazi Law in German) ค.ศ. 
1933-1945  



2. ไม่สนใจวา่การเขา้สู่อ  านาจรัฐชอบธรรมหรือไม่ 

 

  - คณะปฏิวติั คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน คณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ   คณะบุคคลเหล่าน้ีเม่ือยดึอ านาจการ
ปกครองแผน่ดินไดแ้ลว้ ไดป้ระกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญท่ีใชบ้งัคบั
อยูใ่นเวลานั้น แลว้ออกประกาศค าสัง่ของคณะบุคคลท่ีเรียกช่ือ
ต่างๆ เหล่านั้นออกมาใชบ้งัคบัเป็นกฎหมาย 



ประกาศค าสัง่ของคณะบุคคลเป็นกฎหมายหรือไม่  

 ฎีกาท่ี 45/2496, 1662/2506  เม่ือคณะปฏิวติัไดย้ดึอ านาจการ
ปกครองส าเร็จ  หวัหนา้คณะปฏิวติัยอ่มเป็นผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตย 
ประกาศคณะปฏิวติัยอ่มมีผลเป็นกฎหมายได ้  แมว้า่
พระมหากษตัริยจ์ะมิไดท้รงตราข้ึนตามค าแนะน าของรัฐสภากต็าม  

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองวินิจฉยัวา่
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น ประมุข (คปค.) ฉบบัท่ี 30 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นฯ (คตส.) มีฐานะเป็นกฎหมายท่ี
ใชบ้งัคบัได ้



1.2 ตามลกัษณะการเกิดข้ึนและววิฒันาการของ
มนุษย ์  

“กฎหมาย คือ กฎเกณฑท่ี์เป็นแบบแผนความประพฤติของ
มนุษยใ์นสงัคมซ่ึงมีกระบวนการบงัคบัท่ีเป็น
กิจจะลกัษณะ” 

         

 



1. ยคุกฎหมายชาวบา้น 
  -  กฎหมายจารีตประเพณี The Good Old Law 
  -  สามารถเขา้ใจไดโ้ดยใชส้ามญัส านึก  
  -  กฎหมายกบัศีลธรรมไม่แยกออกจากกนั 

 

 
 
 
 

ววิฒันาการของกฎหมาย 3 ยคุ  
(The three- layer of law) 

 



อาทิ 

หลกักฎหมายท่ีมาจากเหตุผลถูกตอ้งตามธรรมชาติ 

การฆ่าคนตายมีความผดิ กฎหมายอาญา 

เม่ือเจา้มรดกตายมรดกยอ่มตกแก่บุตร 
ทุกคนของเจา้มรดก 

กฎหมายแพ่ง 

มนุษยทุ์กคนยอ่มมีเสรีภาพในการกระท าท่ี 
 ไม่เป็นภยัต่อบุคคลอ่ืน 

กฎหมายมหาชน,รธ.น. 



 2.   ยคุกฎหมายของนกักฎหมาย 
 - หลกักฎหมาย หรือหลกันิติศาสตร์ 
 - ใชเ้หตุผลปรุงแต่งทางกฎหมาย(Artificial Justice 

Reason) 
 -  กฎหมายกบัศีลธรรมเร่ิมแยกออกจากกนั 
 - ใน ป.พ.พ.มาตรา 193/9-193/35  เร่ืองอายคุวาม  คนท่ีไม่ใชสิ้ทธิ

ภายในก าหนดเวลาของกฎหมาย เรียกวา่ “สิทธิเรียกร้องขาดอายุ
ความ”  

  
  

   



 
 

 เร่ืองครอบครองปรปักษ ์ป.พ.พ. มาตรา 1382 คือ การครอบครอง
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไวโ้ดยความสงบและโดยเปิดเผยดว้ยเจตนาเป็น
เจา้ของ ถา้เป็นอสังหาริมทรัพยไ์ดค้รอบครองติดต่อกนัเป็นเวลา 10 
ปี ถา้เป็นสงัหาริมทรัพยไ์ดค้รอบครองติดต่อกนัเป็นเวลา 5 ปี บุคคล
นั้นไดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


สมมุตินกัศึกษาเป็นผูพิ้พากษาใหต้ดัสินคดีต่อไปน้ี 

คดีท่ี 1 นาย ก. ล่ากวางได ้1 ตวั หามกวางกลบับา้น นาย ข.เห็นจึง
แยง่กวางไป เกิดการต่อสูก้นันาย ข. ตวัใหญ่กวา่จึงไดก้วางไป  

   กรณีน้ีใครควรเป็นเจา้ของกวาง? 
คดีท่ี 2  นาย ก. พยายามฆ่ากวางแต่กวางยงัไม่ตายเพียงบาดเจบ็เลือด

ไหล และสามารถวิ่งหนีไปได ้นาย ก. ตามกวางไป กวางวิ่งเขา้ไปที
บา้นนาย ข.  นาย ข. เกบ็กวางไวบ้อกวา่กวางวิ่งมาในบา้นตนจึงเป็น
ของตน  กรณีน้ีใครควรเป็นเจา้ของกวาง? 



คดีท่ี 3  นาย ก. ใชธ้นูยงินกปรากฎไม่โดยตวัแต่โดยหางท าให้
ขนนกร่วงกระจุย นกยงัคงบินไดต่้อไป แต่บินไปบา้นของ
นาย ข. จนถูกนาย ข. จบัได ้ ระหวา่งนาย ก. กบันาย ข. ใคร
ควรเป็นเจา้ของนก?   



หลกัสิทธิของผูไ้ดก่้อน 
 (Right of First Taker) 

 ไดท้ าร้ายสตัว ์
 คนท่ีไดท้  าร้ายติดตามอยู ่
 ผูท้  าร้ายตอ้งท าใหส้ัตวบ์าดเจบ็ถึงขนาดใหม้นัเส่ือมความสามารถท่ี

จะหนี 

 



ป.พ.พ. มาตรา 1322 

 บุคคลใดท าใหส้ตัวป่์าบาดเจบ็แลว้ติดตามไป
และบุคคลอ่ืนจบัสตัวน์ั้นไดดี้  หรือสตัวน์ั้น
ตายลงในท่ีดินของบุคคลอ่ืนกดี็ ท่านวา่บุคคล
แรกเป็นเจา้ของสตัว ์   



หลกักฎหมายท่ีมาจากเหตุผลปรุงแต่งจากนกั
กฎหมาย 

การฆ่าคนอ่ืนตายเพราะป้องกนัตนเองยอ่มไม่ 

กฎหมายมหาชน 
กฎหมายอาญา 

การเขา้ใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเจา้ของทอดท้ิงการครอบครองแลว้ 
   ยอ่มชอบดว้ยกฎหมาย 

กฎหมายเอกชน 
กฎหมายทรัพย์ 

อาทิ 

มีความผดิ 



3.  ยคุกฎหมายเทคนิค 
 - กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรหรือกฎหมายบญัญติัข้ึน 

 -      ใชเ้หตุผลทางเทคนิค (Technical Reason) 
 -      กฎหมายกบัศีลธรรมแยกออกจากกนัชดัเจน 
 -    กฎหมายจราจร  กฎหมายอาวธุปืน กฎหมายภาษี   

 



    หลกักฎหมายท่ีมาจากเหตุผลเทคนิค 

การถือครองปืนยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมายหากไม่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐ 

อาทิ 

กฎหมายมหาชน 
กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน 

การมียาเสพติดไวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่ายมีความผดิตามกฎหมาย 

กฎหมายมหาชน 
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 



กม.   
ศีลธรรม 

ศีลธรรม กม. กม. ศีลธรรม 

ยคุกฎหมายชาวบา้น ยคุกฎหมายนกักฎหมาย ยคุกฎหมายเทคนิค 

 สรุป 



1.3 ตามความคิดส านกักฎหมายธรรมชาติ 
 (Natural law School) 

“กฎหมายเป็นกฎเกณฑท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติสอดคลอ้งกบักบั
ธรรมชาติ” 

   วิวฒันาการของกฎหมายธรรมชาติ 
ยคุท่ี 1 ปรัชญากรีกโบราณ 
 กฎหมายธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติท่ีเป็นกฎแห่งความจริงท่ี

มนุษยค์น้พบไดเ้หมือนกบักฎเกณฑท์างวิทยาศาสตร์ 
 -  เป็นท่ีมาของค าวา่สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์ คือเม่ือเกิดมา

เป็นมนุษยแ์ลว้ยอ่มมีสิทธิในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนัทุกคน  



ยคุท่ี 2 ยคุคริสตศ์าสนา 
 กฎหมายธรรมชาติ คือ กฎของพระเจา้ซ่ึงอยูสู่งสุด กฎหมายบา้นเมืองจะ

ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมายพระเจา้ไม่ได ้
 ส่งผลคือ 
 -  ท าใหข้ดัเกลากฎหมายบา้นเมืองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัศีลธรรมและ

ค าสัง่สอนในศาสนาคริสต ์
 -  จ ากดัอ านาจรัฐท่ีไม่ชอบธรรม   



 ยคุท่ี3 ยคุปฏิวติัทางความคิด การเมือง 

 กฎหมายธรรมชาติ เกิดจากความรู้สึกนึกคิดมโนธรรมของมนุษย ์
สอดคลอ้งกบัเหตุผลท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม ความยติุธรรม 

 ทฤษฎีสัญญาประชาคม ของ John Locke 
,Montesguier,Rousseau “ประชาชนมอบอ านาจให้
รัฐท าหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และสิทธิตาม
ธรรมชาติ  เม่ือใดผูป้กครองไม่รักษาสญัญาประชาคมโดยการละเมิด
สิทธิธรรมชาติของปักเจกชน  ประชาชนยอ่มมีอ านาจถอดถอน
ผูป้กครองโดยลุกข้ึนท าการปฏิวติัเอาอ านาจอธิปไตยคืนได”้ 



„Baron de Montesquieu 
 (1689-1755)  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)  

John Locke 
 (1632-1704)  

http://www.herodote.net/Images/Locke.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://perso.wanadoo.fr/dboudin/Rousseau/rousseau.jpg&imgrefurl=http://perso.wanadoo.fr/dboudin/Rousseau/index.html&h=1130&w=939&sz=45&hl=th&start=1&tbnid=uel991mG6UV33M:&tbnh=150&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3DRousseau%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DG
http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/virtual/portrait/montesquieu.jpg
http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/virtual/portrait/rousseau.jpg
http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/virtual/portrait/locke.jpg


 อิทธิพลของแนวคิดสิทธิตามธรรมชาติ 

 การประกาศอิสรภาพของอเมริกาจากประเทศองักฤษ ค.ศ. 1776 
 การปฏิวติัฝร่ังเศสในปีค.ศ. 1789 จดัท าค าประกาศสิทธิมนุษยชน

และพลเมือง   
 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม จากสญัญาประชาคมไปสู่รัฐธรรมนูญลาย

ลกัษณ์อกัษรท่ีใหห้ลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือหลกัการปกครอง
ภายใตก้ฎหมาย 

 



 หลกันิติธรรม The Rule of Law   

 การกระท าของรัฐตอ้งชอบดว้ยกฎหมายหากรัฐกระท าไปโดยฝ่าฝืน
กฎหมายหรือไม่มีกฎหมายใหอ้  านาจกระท า  ประชาชนท่ีเสียหาย
ยอ่มมีสิทธิฟ้องศาลใหเ้ยยีวยาความเสียหายได ้

  ประชาชนทุกคนยอ่มมีสิทธิในการไดรั้บประกนัสิทธิเสรีภาพ
อยา่งเท่าเทียมกนัไม่มีใครจะถูกลงโทษยกเวน้ไดรั้บการพิจารณา
พิพากษาโดยศาลเท่านั้น  



     อิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย 

 ท าหนา้ท่ีคอยถ่วงดุลใหผู้ป้กครองใชอ้  านาจไม่เกินขอบเขตของ
กฎหมาย 

 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทยมีหลกัพื้นฐานของ
กฎหมายธรรมชาติ ไดแ้ก่ หลกัความเสมอภาค เสรีภาพ ภราดรภาพ   

 การเสนอแนวคิดสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ 2540 และร.ธ.น. 
2550 



1.4 ตามส านกัความคิดกฎหมายสงัคมนิยม  
(Socialist law school) 

 “กฎหมาย  คือปรากฏการณ์อนัหน่ึงซ่ึงเป็นผลสะทอ้นจากการเมือง 
กฎหมาย หรือ นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต”์  ใหค้วามส าคญักบั
โครงสร้างเศรษฐกิจมากกวา่โครงสร้างระบบกฎหมายและการเมือง 

 ในสงัคมคอมมิวนิสตจ์ะไม่มีกฎหมายและรัฐ ทุกคนเคารพในสิทธิ
ของกนัและกนัเสมอภาคเท่าเทียมกนั  กฎหมายจึงเป็นเคร่ืองมือใน
การแปรอุดมการณ์สงัคมนิยมเพื่อขจดัชนชั้น และเพื่อจดัสวสัดิการ
สงัคม   ไม่มีความสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 ไม่ใหค้วามส าคญักบัปักเจกชน เอกชนไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน รัฐ
เท่านั้นเป็นเจา้ของ 



 อิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย 

 กฎหมายมหาชนในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ สงัคม เพื่อคุม้ครอง
ผูท่ี้อ่อนแอกวา่  

 กฎหมายสวสัดิการสังคม กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายการโอนกิจการเป็นของรัฐ  กฎหมาย
ผูสู้งอาย ุ กฎหมายประกนัการวา่งงาน   



2. ลกัษณะของกฎหมาย 

2.1   ลกัษณะของกฎหมายตามแนวคิดส านกักฎหมายบา้นเมือง 
 1. กฎหมายตอ้งเป็นค าสัง่หรือขอ้บงัคบั 
  -  ค าสัง่หรือขอ้บงัคบั หมายถึง การแสดงออกโดยมีขอ้ความ

ในลกัษณะท่ีเป็นการบงัคบัหรือบงการใหก้ระท าหรืองดเวน้กระท า
การอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 2. กฎหมายตอ้งก าหนดข้ึนโดยรัฐาธิปัตย ์
 3.   กฎหมายตอ้งมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป 
 4. กฎหมายตอ้งมีสภาพบงัคบั 



 สภาพบงัคบัยอ่มแตกต่างกนัตามประเภทของ
   กฎหมาย 

1. สภาพบงัคบัทางอาญา 
 - โทษตามกฎหมายอาญา   
 - โทษตามกฎหมายพิเศษ   
 - วิธีการเพื่อความปลอดภยั 

 - วิธีการส าหรับเดก็และเยาวชน  (ทณัฑ ์) 



อายเุท่าไรจึงจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 

เห็นหรือยงัครับ! ผมเกิดเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ ดงันั้นผมยงัเป็นเยาวชนอยู ่



วธีิการปฏิบติัและลงโทษเดก็และเยาวชนแตกต่างจากผูใ้หญ่ 

เน่ืองจากเป็นคร้ังแรกท่ีเธอกระท าผิด ฉนัจึงตดัสินใหเ้ธอท าความสะอาดหอ้ง 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  สภาพบงัคบัทางแพง่ 
 - ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 
 นิติกรรม โมฆะ ,โมฆียะ 
 ละเมิด เรียกค่าเสียหาย 
 สัญญา  เรียกเบ้ียปรับ , ริบมดัจ า ,ใหก้ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 หน้ี  ยดึทรัพยข์าดทอดตลาด 
 ครอบครัว  ฟ้องหยา่, เรียกค่าทดแทน ,ขอแบ่งทรัพยสิ์น 

 
 



 

 

• นิตกิรรม  หมายถงึ  การใดๆของบคุคลทีก่ระท าลง

โดยชอบดว้ยกฎหมายและดว้ยใจสมคัรมุ่งโดยตรงตอ่

การผูกนิตสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล เพือ่กอ่ใหเ้กดิการ

เคลือ่นไหวแห่งสทิธ ิ  

   



   โมฆะ 

 คือ การกระท านิติกรรมท่ีเป็นการสูญเปล่าไม่มีผลใดๆ
เกิดข้ึนตามกฎหมาย คู่กรณีจะเรียกร้องบงัคบักนัไม่ได ้  

 นิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ ไดแ้ก่ 
 - นิติกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มชดัแจง้โดย

กฎหมาย พน้วสิยั หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน มาตรา 150 

  



การกระท าท่ีมีวตัถุประสงคข์ดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  เช่น 

 -   สญัญาใหเ้งินหญิงเป็นภรรยานอ้ยของตน 
 - ขอ้ตกลงไม่ใหด้ าเนินคดีอาญาแผน่ดินหรือถอนฟ้อง 
 -      สญัญาไม่ประกอบอาชีพแข่งขนักบันายจา้ง 
 -      สญัญาใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นิติกรรมท่ีท าไม่ถูกตอ้งตามแบบ มาตรา 152 
 
 แบบของนิติกรรม 
 หากไม่ท าตามแบบนิติกรรมจะตกเป็นโมฆะ   
 แบบมี 4 ประเภท  ดงัน้ี  
1. นิติกรรมท่ีตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี 
2. นิติกรรมท่ีตอ้งจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
3. นิติกรรมท่ีตอ้งท าเป็นหนงัสือต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
4. นิติกรรมท่ีตอ้งท าเป็นหนงัสือ    

 



ความบกพร่องในการแสดงเจตนา นิติกรรมตกเป็น
โมฆะ 

1. เจตนาลวง  คือ  ............................... 
 

ก 

ค 

ข 
สญัญาซ้ือขายรถยนต ์

ผูข้าย   ผูซ้ื้อ 

เจา้หน้ี 

ง 
ขาย โมฆะ 



2. นิติกรรมอ าพราง 

 คือ................................ 
 นิติกรรมท่ีปรากฎต่อบุคคลภายนอกเป็นนิติกรรม
อ าพรางจึงตกเป็น............. 

 นิติกรรมท่ีแทจ้ริงมีผล....................... 



ตวัอยา่งเช่น 

  
นายรวย  ลน้ฟ้า  ตอ้งการยกท่ีดินใหแ้ก่นางสาวสวย  แต่ไกล  แต่
กลวัลูกหลานนอ้ยใจ จึงตกลงกบันางสาวสวย  ท าสญัญาซ้ือขาย
ท่ีดินกนัและโอนท่ีดินไปใหน้างสาวสวย   อีกทั้งระบุวา่มีการช าระ
เงินเรียบร้อยแลว้ โดยท่ีนางสาวสวย  ไม่ไดช้ าระเงินแต่อยา่งใด 
ดงัน้ี   นิติกรรมท่ีแทจ้ริงคือ การให ้
           นิติกรรมอ าพรางคือ การซ้ือขายท่ีดิน 



3. ส าคญัผดิในส่ิงซ่ึงเป็นสาระส าคญัของนิติ
กรรม 

สาระส าคญัของนิติกรรม ไดแ้ก่ 
 ลกัษณะหรือชนิดของนิติกรรม 
 ตวับุคคลหรือคู่กรณีของนิติกรรม 
 ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นวตัถุแห่งนิติกรรม 

 
การส าคญัผดิน้ีตอ้งมิไดเ้กิดจากการประมาทเลินเล่ออยา่ง 

ร้ายแรงของผูแ้สดงเจตนา 
 



ผลของนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ 
 

 

  1.  ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอา้งความเสียเปล่าของนิติกรรมได ้
 2. ถา้มีการส่งมอบทรัพยสิ์นใหคื้นทรัพยสิ์นแก่อีกฝ่าย 

 



   โมฆียะ 

 หมายถึง นิติกรรมท่ีสมบูรณ์มีผลผกูพนัและใชบ้งัคบัไดต้าม
กฎหมายทุกประการจนกวา่จะถูกบอกลา้ง เม่ือถูกบอกลา้งแลว้จะท า
ใหนิ้ติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะยอ้นไปตั้งแต่เวลาเร่ิมแรกท่ีท านิติ
กรรมนั้น  หรืออาจจะเป็นการใหส้ตัยาบนั นิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์
ตลอดไป ไม่สามารถบอกลา้งไดภ้ายหลงัอีก  

 นิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ 
 - ผูแ้สดงเจตนาท านิติกรรรมมีความบกพร่องเร่ืองความสามารถ  
  



-   ส าคญัผดิในคุณสมบติัของบุคคลหรือ
ทรัพยสิ์น 

 คือ............................. 
 เช่น   
 - สญัญาจา้งท าขนมแต่ท าไม่เป็น 
- สญัญาจะขายท่ีดินแต่พบวา่ท่ีดินอยูใ่นเขตหา้มสร้าง
อาคารสูง 

   



-   นิติกรรมท่ีถูกกลฉอ้ฉล 

 คือ......................................................... 
 เช่น  หลอกขายนาฬิกาฝังเพชรปลอม   
    เสนอขายสินคา้เกินความเป็นจริง 



- นิติกรรมท่ีถูกข่มขู่ 

 เช่น  ใชปื้นขู่ใหท้  าหนงัสือรับสภาพหน้ีหรือเขียนเช็ค
ทั้งท่ีไม่มีหน้ีต่อกนั 



  

  ผลของนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ 
 1. นิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะอาจถูกบอกลา้ง 

  ก าหนดเวลาบอกลา้งภายใน 1 ปีนบัแต่เวลาท่ีอาจให้
สตัยาบนัได ้หรือ10 ปีนบัแต่วนัท านิติกรรมอนัเป็น
โมฆียะนั้น 

 2. นิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะอาจใหส้ตัยาบนัได ้
 
 
 



2.   สภาพบังคับทางแพ่งตามกฎหมายอ่ืน 

 ประมวลรัษฎากร   
 ป.ว.ิอ.   ริบประกนั 



  
3. สภาพบังคบัทางกฎหมายมหาชน 
 

 - เพิกถอนค าสัง่ทางปกครอง คือการท าใหค้  าสัง่หรือกฎหมายไม่มี
ผลบงัคบัมาตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีออกค าสั่งหรือกฎหมาย 

 - ยกเลิกค าสัง่ทางปกครอง คือการท าใหค้  าสัง่หรือกฎหมายส้ินผล
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ีถูกยกเลิกเป็นตน้ไป  ไม่มีผลใชใ้นอนาคต 

 - รัฐชดใชค่้าเสียหาย  เช่น พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  พ.ร.บ.ค่าตอบแทนและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  

  



3. สภาพบังคบัทางกฎหมายมหาชน 
(ต่อ) 

- มาตรการทางวินยั 
- การไม่อนุมติังบประมาณ  
- มาตรการอ่ืนๆ เช่น ยดึใบอนุญาตประกอบวชิาชีพหรือการ

ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ   
 



 4. สภาพบังคบัตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

- การยืน่หนงัสือประทว้ง 
- การตดัความสัมพนัธ์ทางการทูต 
- การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของรัฐอีกรัฐหน่ึง 
- การบงัคบัผา่นองคก์ารสหประชาชาติ ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ 
 ศาลอาญาระหวา่งประเทศ  ศาลสิทธิมนุษยชนในยโุรป  



International Court of Justice 



 The 
International 
Criminal Court 
(ICC)   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Building_of_the_International_Criminal_Court_in_The_Hague.jpg


2.2 ลกัษณะของกฎหมายตามการเกิดข้ึนและ
วิวฒันาการของมนุษย ์

 ประกอบดว้ย 
1. กฎหมายตอ้งเป็นกฎเกณฑท่ี์เป็นแบบแผน 
2. กฎหมายตอ้งมีกระบวนการบงัคบัท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ 

(Organized Sanction)  



2.3  ลกัษณะของกฎหมายธรรมชาติ 

มีลกัษณะพิเศษ 3 ประการ คือ  
     1.ใชไ้ดโ้ดยไม่จ ากดัเวลา คือ กฎหมายธรรมชาติยอ่มใชไ้ดเ้สมอไม่มีวนั

ยกเลิกหรือล่วงสมยั 
     2.ใชไ้ดโ้ดยไม่จ ากดัสถานท่ี คือ กฎหมายธรรมชาติใชไ้ดทุ้กแห่งไม่จ ากดั

วา่จะตอ้งใชไ้ดเ้ฉพาะในรัฐใดหรือสถานท่ีใดเท่านั้น 
     3.อยูเ่หนือรัฐ คือ กฎหมายธรรมชาติยอ่มมีความยติุธรรมเป็นท่ีสุด ฉะนั้น 

กฎหมายของรัฐจะขดัหรือแยง้ต่อกฎหมายธรรมชาติไม่ได ้

 



  3. ความส าคญัของกฎหมาย 

3.1   ความส าคญัของกฎหมายในเร่ืองความยติุธรรม 
 เพลโตแ้ละอริสโตเต้ิล อธิบายทฤษฎีความยติุธรรมเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. ความยุติธรรมในเชิงแบ่งสันปันส่วน 

  -   ค านึงถึงความแตกต่างกนัของบุคคล ความดอ้ยกวา่หรือ
เหนือกวา่ในเร่ืองความสามารถของบุคคล 

 2. ความยุติธรรมในเชิงทดแทนหรือชดเชย 

  -  เม่ือมีการล่วงเกินสิทธิของผูอ่ื้นและเกิดความเสียหาย จ าเป็นตอ้ง
มีการแกไ้ขใหก้ลบัคืนสู่ความเป็นธรรม 



3.2 ความส าคญัของกฎหมายในชีวิตประจ าวนั 

 เก่ียวขอ้งตั้งแต่เกิดจนตาย 
 กฎหมายเปรียบเป็นวิศวกรทางสังคม (Social Engineering) 
 บุคคลไม่อาจปฏิเสธวา่ไม่รู้กฎหมาย แต่มีขอ้ยกเวน้ตามประมวลกฎหมาย

อาญา เป็นเหตุลดโทษ  ตามมาตรา 64 “บุคคลจะแกต้วัวา่ไม่รู้กฎหมาย
เพื่อใหพ้น้ความรับผดิทางอาญาไม่ได ้ แต่ถา้ศาลเห็นวา่ ตามสภาพและ
พฤติการณ์ ผูก้ระท าผดิอาจจะไม่รู้กฎหมายบญัญติัวา่การกระท านั้นเป็น
ความผดิ ศาลอาจอนุญาตใหแ้สดงพยานหลกัฐานต่อศาล และถา้ศาลเช่ือวา่
ผูก้ระท าผดิไม่รู้วา่กฎหมายบญัญติัเช่นนั้น ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ท่ี
กฎหมายก าหนดไวก้ไ็ด”้ 

   



 Mala in se ความผดิในตวัมนัเอง 
 Mala prohibita ความผดิเพราะกฎหมายหา้ม 
 

 กฎหมายเทคนิค 

เหตุลดโทษได ้



  คดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ  

 



คดีจ าหน่ายซีดีภาพยนตร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 



 ลูกจา้งชัว่คราวเกบ็ขยะ ประจ าเขตสะพานสูง กองรักษาความสะอาด 
กรุงเทพมหานคร จ าเลยในความผดิฐานประกอบกิจการใหเ้ช่า 
แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นแผน่วีซีดีภาพยนตร์ ตาม
ความผดิ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ท่ีถูกจบัขณะน า
แผน่วีซีดีภาพยนตร์เก่า 83 แผน่ ไปจ าหน่ายในราคาแผน่ละ 20 บาท 
โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต  

 โดยใหช้ าระค่าปรับจ านวน 133,400 บาท ตามค าพิพากษา หากไม่
ช าระตอ้งถูกขงัแทนค่าปรับ ในอตัราวนัละ 200 บาท 


