
บทท่ี5 
การแบ่งประเภทของกฎหมาย 



1. การแบ่งประเภทของกฎหมายตามเน้ือหา 

1.1  กฎหมายสารบัญญตัิ (Substantive Law)  หมายถึง 
กฎหมายท่ีกาํหนดสิทธิหนา้ท่ีตลอดจนความรับผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่
วา่ทางแพง่หรือทางอาญาแก่บุคคล เช่น ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา  

1.2  กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedural Law)  
หมายถึง กฎหมายท่ีกาํหนดกระบวนวิธีพิจารณาความเพื่อจะบงัคบัให้
เป็นไปตามสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคล เพื่อใหเ้กิดผลในทางกฎหมาย เช่น 
ป.วิ.อ  ป.วิ.พ  พ.ร.บ.จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครอง 
พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. วธีิพจิารณาคดีผู้บริโภค 2551  พ.ร.บ. วธีิพจิารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว  2553   เป็นตน้ 

 
  



2.   การแบ่งกฎหมายตามวตัถุประสงค์ของการบังคบัใช้
กฎหมาย 
 2.1 กฎหมายภายใน (National Law)  หมายถึง กฎหมายทุก

ประเภททั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีใช้
บงัคบัภายในประเทศใดประเทศหน่ึง 

 2.2 กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)   
หมายถึง  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท้รงสิทธิใน
กฎหมายระหวา่งประเทศ คือ รัฐ องคก์ารระหวา่งประเทศ และปัจเจกชน
ในบางกรณี  



3. การแบ่งประเภทของกฎหมายตามผลประโยชน์หรือนิติสัมพนัธ์
ของผู้ทรงสิทธิ  

3.1   กฎหมายมหาชน (Public Law) หมายถึง กฎหมายท่ีวาง
ระเบียบแบบแผนนิติสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัเอกชนในความสมัพนัธ์ท่ีไม่
เท่าเทียมกนั โดยรัฐอยูเ่หนือเอกชน การใชอ้าํนาจรัฐตอ้งคาํนึงถึง
ประโยชน์สาธารณะมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั 

  3.2 กฎหมายเอกชน (Private Law) หมายถึง กฎหมายท่ีใช้
บงัคบักบันิติสมัพนัธ์ของบุคคลระหวา่งเอกชนกบัเอกชนซ่ึงมีฐานะเท่า
เทียมกนั  

     



 
การจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย 

 
 1. กฎหมายมหาชน  
  -  กฎหมายท่ีกาํหนดองคก์ารและขอบเขตการใชอ้าํนาจรัฐกบั

เอกชนหรือประชาชนผูอ้ยูภ่ายใตป้กครอง 
  ก.ม.ซ่ึงจดัในกลุ่มกฎหมายมหาชน มีดงัต่อไปน้ี 

 



1.1 รัฐธรรมนูญ Constitution 

 คือระเบียบวา่ดว้ยการปกครองรัฐ รวมทั้งกาํหนดความสมัพนัธ์กบั
ประชาชน และประกนัสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน   

 -   ในแต่ละยคุสมยั บรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองท่ีมีมา
ทุกฉบบั มีสาระสาํคญัเหมือนกนั ท่ียดึมัน่ในหลกัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทรงใชอ้าํนาจนิติ
บญัญติัทางรัฐสภาทรงใชอ้าํนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช้
อาํนาจตุลาการทางศาล จะมีเน้ือหาแตกต่างกนักแ็ต่เฉพาะในเร่ือง
สถานภาพของรัฐสภาและสมัพนัธภาพระหวา่งอาํนาจนิติบญัญติั 
กบัอาํนาจบริหาร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาวะการณ์ของบา้นเมืองใน
ขณะนั้น ๆ 
  



ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย2558  มีขอ้ความดงัน้ี 

กาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งอาํนาจนิติบญัญติั อาํนาจบริหารและ
อาํนาจตุลาการต่อกนัและกนั 

กาํหนดสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน  
กาํหนดหนา้ท่ีของประชาชน 
กาํหนดแนวนโยบายของรัฐ 
กาํหนดใหมี้ศาลรัฐธรรมนูญ 
กาํหนดองคก์รอิสระตาม ร.ธ.น  
การปฏิรูปประเทศ  
ศาล และกลไกตรวจสอบอาํนาจรัฐ 



1.2 กฎหมายปกครอง 

 คือ ก.ม.วา่ดว้ยการจดัระเบียบการปกครองหรือการบริหารภายในรัฐ ซ่ึง
เป็นเร่ืองเก่ียวกบับริการสาธารณะในดา้นต่างๆ 

ก.ม.ปกครองประกอบดว้ยก.ม.วา่ดว้ยการจดัองคก์ารเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปกครอง และ ก.ม.วา่ดว้ยความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง
กบัเอกชน 

หลกันิติรัฐมีสาระสาํคญัในทางกฎหมายปกครอง อาํนาจของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐตอ้งอยูภ่ายใตก้.ม. การตดัทอนหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของปช.ช.ตอ้งมีก.ม.ใหอ้าํนาจไว ้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจโดยชอบดว้ยก.ม. โดย
ศาลมีอาํนาจตรวจสอบดุลยพินิจของฝ่ายปกครองได ้ 



1.3 กฎหมายอาญา 

 เป็นก.ม.เก่ียวกบัการกระทาํผดิและการลงโทษ ไดแ้ก่ 
 1. ประมวลกฎหมายอาญา แบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาคทัว่ไป ภาคความผดิ 

ภาคลหุโทษ 
 2. ก.ม.อ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา เช่น พ.ร.บ.ป่าไม ้
   ประเภทของความผดิทางอาญา  มีดงัน้ี 
 1. ความผดิอาญาแผน่ดินกบัความผดิต่อส่วนตวั 
 2. ความผดิอาญาท่ีตอ้งการผลกบัความผดิอาญาท่ีไม่ตอ้งการผล 
 3. ความผดิอาญาท่ีเจาะจงตวัผูก้ระทาํกบัความผดิไม่เจาะจงตวัผูก้ระทาํ 



 ตวัอยา่งเช่น  

“ผูใ้ด........” ไม่เจาะจงตวัผูก้ระทาํผดิ 
“หญิงใดทาํใหต้นเองแทง้บุตร.....” 
 “ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน....”   เจาะจงตวัผูก้ระทาํ

ผดิ  



เกณฑ์ความรับผดิทางอาญา ประกอบดว้ย 

1. กระทาํครบองคป์ระกอบท่ีก.ม.บญัญติั 
2. การกระทาํไม่มีก.ม.ยกเวน้ความผดิ 
3. การกระทาํไม่มีก.ม.ยกเวน้โทษ 

   1) กระท าครบองค์ประกอบทีก่.ม.บัญญัต ิ

 1.1   มีการกระท า 

 การกระทาํหมายถึง การเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายโดยรู้
สาํนึกหรือภายใตบ้งัคบัของจิตใจ 

 
 



ขั้นตอนการกระทาํ 

คิด 
ตระเตรียมการ 
ตดัสินใจ 

ลงมือกระทาํ 



การกระทาํประเภทเคล่ือนไหวร่างกาย แยกไดด้งัน้ี 
 1) การกระท าโดยตรง  คือ บุคคลนั้นเป็นผูก้ระทาํดว้ยตนเอง  
  -  บางกรณีผูก้ระทาํมิไดก้ระทาํทุกขั้นตอน แต่กต็อ้งถือวา่เป็นการ

กระทาํโดยตรง 
  -  บางกรณีบุคคลใชส้ตัวเ์ป็นเคร่ืองมือ กถื็อเป็นการกระทาํโดยตรง  
 2) การกระท าโดยอ้อม  เป็นการกระทาํซ่ึงบุคคลกระทาํโดยผา่นบุคคล

อ่ืนและบุคคลอ่ืนมีการกระทาํ แต่บุคคลอ่ืนมีเหตุยกเวน้โทษหรือไม่มี
เจตนากระทาํผดิ ถือเป็นเคร่ืองมือของผูก้ระทาํผดิ (Innocent 

Agent) 
  



การกระทาํประเภทไม่เคล่ือนไหวร่างกาย 
 

 1. การงดเว้น ผูก้ระทาํมีหนา้ท่ีตอ้งกระทาํเพื่อป้องกนัผลร้าย แต่
ผูก้ระทาํงดเวน้ทาํใหเ้กิดผลเสียหาย  หนา้ท่ีอาจเกิดจาก 

  (1) ตามกฎหมาย 
  (2) ตามสัญญา 
  (3) ตามการกระทาํคร้ังก่อนของตน 
 2. การละเว้น เป็นการไม่กระทาํหนา้ท่ีทัว่ไป  เช่น มาตรา 374 

ความผดิฐานไม่ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีตกอยูใ่นภยนัตรายแห่งชีวิต  
 



 1.2 การพจิารณาครบองค์ประกอบภายนอก 

   พิจารณาจากบทบญัญติัก.ม.ในแต่ละฐานความผดิ เช่น   ม. 
288 “ผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น”    

1. ผูก้ระทาํ      ผูใ้ด     ก 
2. กระทาํ        ฆ่า     ปืนยงิ 
3. วตัถุท่ีกระทาํหรือกรรม   ผูอ่ื้น     ข 
 1.3 การกระท าครบองค์ประกอบภายใน  
  ไดแ้ก่ เจตนาและประมาท 
  เจตนา คือ  การกระทาํโดยรู้สาํนึกในการกระทาํและในขณะเดียวกนั

ผูก้ระทาํประสงคต่์อผลหรือยอ่มเลง็เห็นผลของการกระทาํนั้น 
   



 ประมาท หลกัพิจารณามีดงัน้ี 
 1. เป็นการกระทาํผดิมิใช่เจตนา 
     2. กระทาํโดยปราศจากความระมดัระวงัในภาวะเช่นนั้น ตามวิสยัหรือ
ตามพฤติการณ์ หมายถึง การขาดความระมดัระวงัใน 

- ภาวะเช่นน้ัน พิจารณาในขณะกระทาํการนั้นๆ เช่น ขณะหยบิปืนทาํความ
สะอาดแลว้เกิดลัน่ หรือ ขณะขนถ่ายนํ้ามนัแลว้เกิดระเบิด 

- ตามวสัิย พิจารณาจาก ตวัผูก้ระทาํโดยดูจาก เพศ อาย ุการศึกษา รวมทั้งวิสยั
ของบุคคลซ่ึงมีวิชาชีพ เช่น เป็นแพทย ์วิศวกร ตาํรวจ 
- ตามพฤติการณ์  พิจารณาจาก สภาพภายนอก เช่น สภาพถนน สภาพรถ 
  3. ผูก้ระทาํอาจใชค้วามระมดัระวงัเช่นนั้นได ้แต่หาใชไ้ม่ 



1.4 ผลของการกระท าสัมพนัธ์กบัการกระท า 

  ใชก้บัความผดิท่ีตอ้งการผล  แยกได ้2 ทฤษฎี 

  “ทฤษฎีเง่ือนไข”  (The Condition Theory) คือ ถา้ไม่
มีการกระทาํอนัใดอนัหน่ึงแลว้ผลจะไม่เกิด  ถือวา่ผลเกิดจากการกระทาํ
อนันั้น แมว้า่ผลจะเกิดจากการกระทาํอนัอ่ืนๆดว้ยกต็าม  เช่น ก. ขบัรถ
ดว้ยความเร็วสูงจึงทาํใหร้ถเสียหลกั ชนร้ัวเหลก็ขา้งถนน เป็นเหตุใหค้น
รอรถประจาํทางตาย  

 



 “ทฤษฎเีหตุทีเ่หมาะสม” (Reasonable Connection) คือ 
พิจารณาวา่การกระทาํนั้นเหมาะสมท่ีจะเกิดผลนั้นๆข้ึนหรือไม่  ดูจาก
เหตุแทรกแซง โดยพิจารณาวา่ “เหตุแทรกแซงนั้นคาดหมายไดห้รือไม่”   

 ถา้คาดหมายได ้  = ผูก้ระทาํตอ้งรับผดิ 
 ถา้คาดหมายไม่ได ้ = ไม่ตอ้งรับผดิ 
 เหตุแทรกแซงอาจเกิดข้ึนไดห้ลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการท่ีผูเ้สียหาย

ตอ้งตดัสินใจหลีกหนีภยัท่ีผูก้ระทาํก่อข้ึน ถือวา่คาดหมายได ้ หรือเหตุ
แทรกแซงอาจเกิดจากบุคคลท่ีสามกไ็ด ้เช่น ยงิผูเ้สียหายโดยตอ้งการฆ่า
แต่ยงิถูกขา นาํตวัไปรักษาท่ีโรงพยาบาล แพทยผ์า่ตดัใชเ้คร่ืองมือไม่
สะอาดทาํใหแ้ผลติดเช้ือและตาย เป็นตน้ 

 



   2) ไม่มีก.ม.ยกเว้นความผดิ 
 - การป้องกนัโดยชอบด้วยก.ม. มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. มีภยนัตรายอนัเกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อก.ม. 
 2. ภยนัตรายนั้นใกลจ้ะถึง 
 3. กระทาํเพื่อป้องกนัสิทธิของตนเองหรือผูอ่ื้น 
 4. กระทาํไม่เกินขอบเขต 
  



ยกตวัอยา่งเช่น 

  ถา้เราอยูบ่า้นเพียงลาํพงั ตกกลางดึก เห็นคนร้ายปีน
เขา้ร้ัวบา้นเราเขา้มาแลว้พยายามงดัแงะประตูบา้น ซ่ึงถือ
วา่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ถา้เรามีอาวธุปืนอยูก่ใ็ช้
ป้องกนัได ้แต่ถา้คนร้ายเห็นวา่เรามีปืน กเ็กิดความกลวัวิง่
หนีออกจากบา้นเราไปแลว้ แต่เรายงัตามไปยงิจนเสียชีวติ 
ไม่ใช่การกระทาํเพื่อป้องกนัตวั   
        



ถา้ภยนัตรายนั้นไดผ้า่นพน้ไปแลว้ เราไม่สามารถอา้งสิทธิ
ป้องกนัได ้
        
       ยกตวัอยา่งเช่น คนร้ายมาขโมยทรัพยสิ์นเงินทองใน
บา้นเราไปซุกซ่อนในพงไม ้เราตามไปเจอสถานท่ีซุกซ่อน
แลว้กเ็อากลบัคืนมาได ้ไม่จาํเป็นตอ้งดกัรอใหค้นร้ายกลบั
มาแลว้ยงิทาํร้ายหรือฆ่าคนร้าย อยา่งน้ีอา้งสิทธิป้องกนั
ไม่ได ้ 
        



 หลกัความยนิยอมของผู้เสียหาย  มีหลกัเกณฑ ์คือ  
1. เป็นความยนิยอมอนับริสุทธ์ิ คือ มิไดเ้กิดจากการถูกล่อลวง ข่มขู่ หรือ 

สาํคญัผดิ 

2. ความยนิยอมตอ้งมีอยูจ่นถึงขณะกระทาํการอนักฎหมายบญัญติัวา่เป็น
ความผดิ 

3. เป็นความยนิยอมท่ีไม่ขดัต่อสาํนึกในศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
- จารีตประเพณี เช่น การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา การลงโทษเดก็โดยบิดา

มารดา ครูอาจารย ์
-    การกระท าความผดิของเด็กอายุไม่เกนิ 10 ปี 
  



3) ไม่มีก.ม.ยกเว้นโทษ 

การกระท าความผดิด้วยความจ าเป็น มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. เพราะอยูใ่นท่ีบงัคบัหรือภายใตอ้าํนาจซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือ

ขดัขืนได ้
 2. เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นพน้จากภยนัตรายท่ีใกลจ้ะถึงและไม่

สามารถหลีกเล่ียงใหพ้น้โดยวิธีอ่ืนได ้
 3. ภยนัตรายนั้นตนมิไดก่้อใหเ้กิดข้ึน 



    ยกตวัอยา่งเช่น มีคนร้ายใชปื้นข่มขู่ใหเ้ราขบัรถพาหลบหนี
แลว้พุง่ชนคนอ่ืน ถือไดว้า่เราตกอยูใ่ตอ้าํนาจท่ีบงัคบัใหเ้ราตอ้ง
กระทาํความผดิ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือขดัขืน
ได ้
      หรือ  เกิดเหตุการณ์ปะทะกนั มีกองกาํลงัไม่ทราบฝ่ายใช้
อาวธุปืนเขา้ใส่ผูชุ้มนุม เราเป็นหน่ึงในผูชุ้มนุมท่ีไปใชสิ้ทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ โดยสงบและปราศจาก
อาวธุ ดว้ยความตกใจกลวัเราอาจจะวิง่เขา้ไปหลบกระสุนปืนใน
บา้นของคนอ่ืนโดยท่ีเจา้ ของบา้นไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม ซ่ึงเป็น
การละเมิดสิทธิการครอบครองเคหสถานของผูอ่ื้น หรือบุกรุก 
แต่เราอา้งเหตุความจาํเป็นได ้



- การกระทาํความผดิของเดก็อาย1ุ0 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี 
- การกระทาํความผดิของคนวกิลจริต 
- การกระทาํความผดิเก่ียวกบัทรัพยร์ะหวา่งสามีกบัภริยา 
- การกระทาํผดิตามคาํสัง่อนัมิชอบดว้ยกฎหมายของ

เจา้หนา้ท่ี 
- การกระทาํผดิเพราะเสพของทาํใหมึ้นเมา โดยตนเองไม่รู้

หรือถูกบงัคบัใหเ้สพ  

 



1.4 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 
 เป็นกระบวนการนาํผูก้ระทาํผดิทางอาญามาลงโทษ 
 ฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา มีดงัน้ี 
 1. ผู้ถูกกล่าวหา ตามป.วิ.อ. มี 2 ลกัษณะ คือ 
  1.1 ผู้ต้องหา  มีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
   1.  สิทธิท่ีจะไม่ถูกจบักมุโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
   2.  สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้ขอ้หาจากตาํรวจ 
   3.  สิทธิท่ีจะไม่ใหก้าร    
   4.  สิทธิไม่ถูกบงัคบัหรือหลอกใหรั้บสารภาพ 
   5.  สิทธิขอประกนัตวั 
   6.  สิทธิขอทนายความจากรัฐ 



 1.2 จ าเลย  มีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
  1.  สิทธิในการมีทนายความ การขอประกนัตวั 
  2.  สิทธิตรวจสาํนวนของศาลและส่ิงของท่ียืน่เป็นพยานหลกัฐาน 
  3.   สิทธิไดรั้บเงินทดแทนกรณีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดวา่จาํเลยบริสุทธ์ิ 
  4.  สิทธิพิจารณาคดีอยา่งเปิดเผยต่อหนา้จาํเลย 
  5.  สิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา 
  6.  สิทธิในการมีล่าม   
 2. ผู้เสียหาย มี 2 ประเภท 
  2.1 ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงหรือผูเ้สียหายโดยตรง 
  2.2 ผูมี้อาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหาย 
  



คดีน.พ.วสุิทธ์ิ บุญเกษมสันต ิ 



3. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
 - การจบัตอ้งมีหมายจบั การคน้ตอ้งมีหมายคน้ 
 - ตาํรวจตอ้งแจง้ขอ้หาท่ีจบัและตอ้งเตือนผูต้อ้งหาวา่การตอบคาํถาม

อาจใชย้นัเขาในชั้นศาลได ้
 - ตาํรวจจะขู่หรือจูงใจใหผู้ต้อ้งหารับสารภาพไม่ได ้
 - ตาํรวจควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาเฉพาะท่ีก.ม.อนุญาตใหท้าํไดเ้ท่านั้น   
4. พนักงานอยัการ 
 - เจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลและมีอาํนาจหนา้ท่ี

เก่ียวกบัการดาํเนินคดีแพง่และใหค้าํปรึกษาดา้นก.ม.แก่รัฐบาล 
5. ศาล พิจารณาวา่จาํเลยท่ีถูกฟ้องเป็นผูก้ระทาํผดิตามฟ้องหรือไม่ และ

ควรรับโทษเพียงใดและมีอาํนาจออกหมายอาญา 



6. เจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ 

 - มีหนา้ท่ีดาํเนินการกบัผูต้อ้งจาํคุกหรือกกัขงัตามคาํพิพากษา และ
แกไ้ขเยยีวยาผูต้อ้งโทษใหก้ลบัเป็นพลเมืองดี 

   1.5 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 
 - เป็นก.ม.ท่ีวา่ดว้ยกระบวนการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสิทธิหนา้ท่ีทาง

แพง่ 
 - คดีแพง่มี 2 ลกัษณะ คือ 
 1. คดีมีข้อพพิาท คือ คดีท่ีมีการโตแ้ยง้สิทธิ ฝ่ายท่ีถูกกระทบสิทธิหรือ

ถูกโตแ้ยง้สิทธิตอ้งเสนอต่อศาลโดยทาํเป็น “คาํฟ้อง” มีคู่ความ 2 ฝ่าย 
คือ โจทก-์จาํเลย 



2. คดีไม่มีข้อพพิาท  คือ คดีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล มีคู่ความ
ฝ่ายเดียวเรียกวา่ “ผูร้้อง” โดยทาํเป็น”คาํร้อง” เสนอต่อศาล 

- ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการยติุธรรมทางแพง่มี 3 ฝ่าย ดงัน้ี 
 1. คู่ความ ไดแ้ก่ โจทก ์จาํเลย ผูร้้อง ผูมี้สิทธิกระทาํการแทน 

ทนายความ ผูร้้องสอด 
 2. ศาล ตอ้งยืน่ฟ้องคดีต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจพิจารณา 
 3. เจา้พนกังานบงัคบัคดี  มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  - เป็นผูแ้ทนของเจา้หน้ีในอนัท่ีจะรับชาํระหน้ี หรือ ท.ส.ท่ีลูกหน้ี

นาํมาวางไว ้
  -  ยดึหรือายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 
  -  นาํท.ส.ท่ียดึหรือายดัขายทอดตลาด  



  1.6 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
 เป็นก.ม.วา่ดว้ยการจดัองคก์ารของศาลประเภทของศาล เขตอาํนาจศาล 

องคค์ณะผูพ้ิพากษา และอาํนาจของผูพ้ิพากษา 
   1.7 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมือง 
 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัรัฐ การเกิดของรัฐ 

สิทธิหนา้ท่ีของรัฐ  ความสัมพนัธ์ทางฑูต การประกาศสงคราม การยติุ
สงคราม 

   1.8 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดอีาญา 
 กฎเกณฑข์อ้บงัคบัความสมัพนัธ์ระหวา่งป.ท.เก่ียวกบัการกระทาํผดิทาง

อาญาของเอกชน ซ่ึงอาจเกิดจากบุคคลของป.ทหน่ึงกระทาํผดิอาญาแลว้
หลบหนีไปอยูอี่กป.ท.หน่ึง หรือกระทาํผดิต่อเน่ืองในดินแดนหลาย
ประเทศ เช่น สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน   

 



2. กฎหมายเอกชน 
2.1  กฎหมายแพ่ง   

  เป็นก.ม.ท่ีกาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งเอกชนในเร่ืองบุคคล 
หน้ี ละเมิด ทรัพยสิ์น ครอบครัว มรดก  

    



 
 
ยกตวัอยา่ง  ป.พ.พ. บรรพ 5 ครอบครัว 
 การสมรส คือการท่ีชายและหญิงสมคัรใจเขา้มาอยูกิ่นฉนัสามีภริยา 
แบบของการสมรสคือการจดทะเบียนสมรส   
       
 



เง่ือนไขการสมรส มี 8 ประการ 
1) ชายและหญิงตอ้งมีอายคุรบ 17 ปีบริบูรณ์ทั้งสองคน 
2) ชายและหญิงตอ้งไม่เป็นคนวิกลจริตหรือบุคคลท่ีศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคล

ไร้ความสามารถ 
3) ชายและหญิงไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตหรือพี่นอ้งร่วมบิดามารดา

เดียวกนั 
4) ผูรั้บบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสมรสกนั 
5) ชายและหญิงมิไดเ้ป็นคู่สมรสของบุคคลอ่ืนอยู ่
6) ชายหญิงยนิยอมเป็นสามีภริยากนั 
7) หญิงหมา้ยจะสมรสใหม่ไดต่้อเม่ือเวลาไม่นอ้ยกวา่ 310 วนันบัจากวนัท่ี

ขาดจากการสมรสเดิม 
8) หากชายหรือหญิงเป็นผูเ้ยาวต์อ้งไดรั้บความยนิยอม 



2.2 ก.ม.พาณิชย ์

 เป็นก.ม.เก่ียวกบัธุรกิจการคา้ขายในเร่ืองเอกเทศสญัญาต่างๆ เช่น สญัญา
ซ้ือขาย ตัว๋เงิน ประกนัภยั บริษทัหา้งหุน้ส่วน  

   ยกตัวอย่าง ป.พ.พ. บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 

 -  สัญญาซ้ือขายเด็ดขาด  แยกเป็น 2 กรณี 
 1. สังหาริมทรัพย ์20,000 บาทข้ึนไปตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ 

มิฉะนั้นฟ้องบงัคบัคดีไม่ได ้
 2. อสงัหาริมทรัพย ์ตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อเจา้หนา้ท่ี 

มิฉะนั้นเป็นโมฆะ  



   สัญญากู้ยืมเงนิ 

1. สญัญาสมบูรณ์เม่ือมีการส่งมอบเงิน 
2. กูเ้งินเกิน 2,000 บาทข้ึนไปตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลง

ลายมือช่ือผูใ้หกู้ ้หรือผูกู้ ้มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบงัคบัคดีมิได ้
3. การชาํระเงินตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูใ้หกู้ ้

4. จะคิดดอกเบ้ียหรือไม่กไ็ด ้ถา้คิดหา้มเกินร้อยละ 15 ต่อปี 



2.3 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบุีคคล 

 เป็นก.ม.ท่ีวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ของเอกชนซ่ึงขอ้เทจ็จริงมีองคป์ระกอบ
พวัพนัต่างประเทศ  มีสาระสาํคญั 4 ประการ คือ 

 1. กาํหนดถึงการแบ่งสรรเอกชนระหวา่งประเทศโดยใชส้ญัชาติเป็น
เกณฑ ์

 2. กาํหนดการถือสิทธิของเอกชน 
 3. กาํหนดถึงการขดักนัของกฎหมาย 

 4. การพิจารณาแผนกเอกชนต่างประเทศ   - กฎหมายอนุญาโตตุลาการ 

 



  3. กฎหมายสังคม 

 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อความสงบสุขและความเป็นธรรมในสงัคม 
เช่น ก.ม.แรงงาน ก.ม.ประกนัสงัคม ก.ม.คุม้ครองผูบ้ริโภค 
   4. กฎหมายเศรษฐกจิ 
 ก.ม.ท่ีบญัญติัถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อการควบคุม ช้ีแนวทาง 

ส่งเสริมหรือจาํกดัการกระทาํหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 รูปแบบของก.ม. ทาํได ้2 ลกัษณะ  
 1. มาตรการทางลบ เช่น ก.ม.ป้องกนัการผกูขาด ก.ม.ป้องกนัการคา้

กาํไรเกินควร 
 2. มาตรการทางบวก  เช่น ก.ม.ส่งเสริมการลงทุน 


