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กฎหมายแพ่งและอาญา



กฎหมายแพ่งและอาญา

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาซ้ือขาย

สัญญากู้ยืม สัญญาเช่าทรัพย์

สัญญาเช่าซ้ือ กฎหมายอาญา

กระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งและอาญา





กฎหมายแพ่ง  เ ป็นกฎหมายเอกชนว่าด้วยเ ร่ืองสิทธิ หน้า ท่ี  และ
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งเอกชนต่อเอกชน ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย

กฎหมายพาณิชย์ เป็นกฎหมายว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคล อนัเป็น
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการคา้ โดยวางระเบียบเก่ียวพนัทางการคา้หรือ
ธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น การตั้งหุ้นส่วนบริษทั การประกอบการรับขน และ
เร่ืองเก่ียวกับตั๋วเงิน กฎหมายว่าด้วยการซ้ือขาย การเช่าทรัพย์ การจ านอง 
การจ าน า เป็นตน้



ลกัษณะการกระท าความผดิทางแพ่ง

การฝ่าฝืนหรือ
การละเมิด

บุคคล

นิติกรรมครอบครัว

ทรัพย์สิน
เอกเทศ
สัญญา



ความผดิทางแพ่ง

1. เป็นเร่ืองระหวา่งเอกชนต่อเอกชนดว้ยกนั ไม่มีผลเสียหายต่อสังคม
2. เป็นการล่วงละเมิด และท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ 

ทรัพยสิ์น ช่ือเสียง

ไม่วา่การกระท านั้นจะโดยเจตนาหรือประมาท ผูก้ระท ากต็อ้งรับผิด ซ่ึงการ
ลงโทษผูก้ระท าผิดโดยการชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายซ่ึงเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบุคคล 





ลกัษณะของสัญญาซ้ือขาย

เป็นสัญญาท่ีผูข้ายโอน
กรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อ 
โดยผูซ้ื้อตกลงจะให้
ราคาทรัพยสิ์นนั้นกบั
ผูข้าย

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์
หรือสังหาริมทรัพยช์นิด
พเิศษ ตอ้งตกลงกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือมีการ
วางมดัจ า หรือมีการช าระหน้ี
บางส่วนไวล่้วงหนา้ 

หากมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่
ปฏิบติัตามสัญญา ยอ่ม
ฟ้องร้องใหป้ฏิบติัตาม
สัญญารวมทั้งเรียก
ค่าเสียหายจากฝ่ายท่ีผดิ
สัญญาได ้ 



ทรัพย์สินทีซื่้อขายกนัดด้

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์

• ทรัพย์ท่ีเคลื่อนท่ีดม่ดด้ ไดแ้ก่
ท่ีดินและทรัพยท่ี์อยูติ่ดกบัท่ีดิน
มีลกัษณะเป็นการถาวร รวมถึงสิทธิ
จ านองท่ีดิน

• ทรัพย์สินท่ีเคลื่อนท่ีดด้ รวมถึง
สิทธิอนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นนั้น เช่น 
ชา้ง มา้ โตะ๊ เกา้อ้ี สิทธิจ าน า



ทรัพย์สินทีซื่้อขายกนัดม่ดด้

สาธารณสมบติัของแผน่ดิน ชายตล่ิง ทางน ้า ป่าสงวน ท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์

สิทธิท่ีจะไดรั้บมรดกของเจา้ของมรดกท่ียงัมีชีวติอยู ่สิทธิท่ีจะไดรั้บ 
ค่าอุปการะเล้ียงดู  สิทธิท่ีจะไดรั้บบ าเหน็จ บ านาญ จากทางราชการ

ทรัพยสิ์นท่ีกฎหมายหา้มมีไวใ้นครอบครอง เช่น อาวธุปืนเถ่ือน ฝ่ิน 
เฮโรอีน กญัชา 

ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยขอ้ก าหนดหา้มโอน เช่น เจา้ของมรดกไดโ้อนท่ีดินใหแ้ก่
บุคคลหน่ึง และไดจ้ดทะเบียนต่อเจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีวา่หา้มบุคคลนั้นโอนท่ีดิน
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้ดทั้งส้ิน 



ทรัพย์สินทีต้่องท าสัญญาซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์

• ท่ีดิน อาคาร บา้นเรือน
• จะตอ้งท าสัญญาเป็นหนงัสือ

ลงลายมือช่ือผูท่ี้ช าระหน้ีไว ้
มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบงัคบัคดีไม่ได้

• เรือ แพท่ีอยูอ่าศยั และสัตวพ์าหนะ
• มีราคาซ้ือขายตั้งแต่ สองหม่ืนบาทข้ึน

ไป มีหลกัฐานการซ้ือขายเป็นอยา่งใด
อยา่งหน่ึง และลงลายมือฝ่ายท่ีตอ้ง
ช าระหน้ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร



หน้าทีข่องผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ขาย ผู้ซ้ือ

• ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
ตามขอ้ตกลง

• หากทรัพยสิ์นเส่ือมราคาหรือเส่ือม
ประโยชนใ์นการใชส้อยโดยท่ีผูซ้ื้อ
ไม่รู้มาก่อน ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบ

• ตอ้งรับมอบทรัพยสิ์นท่ีซ้ือไว้
และจ่ายเงินตามสัญญา

• หากพบเห็นความช ารุดในทรัพยสิ์น
ท่ีตนไดซ้ื้อ ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะยงั
ไม่ช าระราคา เวน้แต่ผูข้ายจะหา
ประกนัท่ีสมควรมาให้





หลกัฐานในการกู้ยมื

ตอ้งลงลายมือช่ือผูกู้เ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หากมีการกูย้มืเงิน
เกิน 2,000 บาท 

กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถเขียนหนงัสือได ้ตอ้งมีลายพิมพน้ิ์วมือ
ของผูกู้ป้ระทบัตราในหนงัสือดงักล่าวดว้ย โดยมีพยาน
ลงลายมือช่ือรับรองลายน้ิวมือ อยา่งนอ้ย 2 คน

หากไม่มีหลกัฐานการกูย้มืเงิน จะฟ้องร้องบงัคบัคดีไม่ได ้



การช าระหนีกู้้ยมืเงนิ

ใชเ้งินท่ียมืพร้อม
ดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนั
ไวใ้นสัญญา ผูกู้ ้
จ าเป็นตอ้งขอหลกัฐาน
เป็นหนงัสือท่ีแสดงวา่
ผูใ้หกู้ไ้ดรั้บเงินกู้
ไปแลว้

หากช าระหน้ีครบ
ตามจ านวนแลว้ 
ผูใ้หเ้งินกูต้อ้งส่ง
มอบสัญญากูห้รือ
หลกัฐานการกูย้มืเงิน
คืนแก่ผูกู้ ้

หากผูกู้ช้  าระเงินเพยีง
บางส่วน ผูใ้หกู้ต้อ้ง
บนัทึกเป็นหลกัฐาน
ในหนงัสือสัญญา
เงินกูว้า่ผูกู้ช้  าระเงิน
คืนเป็นจ านวนเท่าใด 
พร้อมทั้งลงวนั เดือน 
ปี ใหค้รบถว้น



การคดิดอกเบีย้การให้กู้ยมืเงนิ

กฎหมายก าหนดให้
ผูกู้คิ้ดดอกเบ้ียสูงสุด
ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบ
หา้ต่อปี เวน้แต่ใน
ส่วนของธนาคาร 
สถาบนัการเงิน 
กฎหมายก าหนดให้
คิดดอกเบ้ีย
มากกวา่นั้น

หากผูใ้หกู้คิ้ดดอกเบ้ีย
เกินกวา่อตัราท่ี
กฎหมายก าหนด จะมี
ผลใหด้อกเบ้ียเป็น
โมฆะทั้งหมด คือ ไม่
มีสิทธิไดด้อกเบ้ียเลย

กรณีท่ีเขียนอตัรา
ดอกเบ้ียในสัญญากูย้มื
เงินไวว้า่ใหด้อกเบ้ีย
ตามกฎหมาย 
ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียก
ดอกเบ้ียไดใ้นอตัรา
ร้อยละเจด็คร่ึงต่อปี





หลกัเกณฑ์การเช่า

1. การเช่าสังหาริมทรัพยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ แมจ้ะเป็นการเช่า
สังหาริมทรัพยช์นิดพิเศษ กไ็ม่ตอ้งมีหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือ

2. การเช่าอสังหาริมทรัพย ์จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูรั้บผิด 
มิฉะนั้นจะฟ้องร้องกนัไม่ได ้

3. หากการเช่ามีระยะเวลาเกินกวา่สามปี หรือตลอดอายขุองผูเ้ช่าหรือผูใ้หเ้ช่า 
ตอ้งจดทะเบียนต่อเจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี



หน้าทีข่องผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า

• ตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีตกลงกบัผูใ้หเ้ช่า
• จะใชท้รัพยสิ์นท่ีเช่าใชใ้นกิจการท่ี

ไม่ไดก้ าหนดในสัญญาไม่ได้
• ตอ้งสงวนทรัพยสิ์นท่ีเช่าใหเ้หมือนกบั

ทรัพยสิ์นของตน
• ตอ้งยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าตรวจดูทรัพยสิ์นท่ี

เช่าเป็นคร้ังคราว

• ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์น ในสภาพท่ี
ซ่อมแซมดีแลว้ใหแ้ก่ผูเ้ช่า

• หากส่งมอบในสภาพท่ีไม่เหมาะสม
แก่การใชง้าน ผูเ้ช่ามีสิทธิยกเลิก
สัญญาได้

• ตอ้งรับผิดชอบซ่อมแซมในส่ิงจ าเป็น
• หากผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่า

สามารถบอกยกเลิกสัญญาได้





หลกัเกณฑ์การเช่าซ้ือ

หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
ผูน้ั้นตอ้งชดใชค้่าเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึน

กรรมสิทธ์ิจะถกูโอนไปยงัผูเ้ช่าได้
กต่็อเม่ือ ผูเ้ช่าไดช้ าระเงินครบตาม
จ านวนท่ีตกลงไวใ้นสัญญาแลว้ 
โดยผูใ้หเ้ช่าท าหนงัสือและจดทะเบียน
การโอนต่อเจา้หนา้ท่ี

การเช่าซ้ือจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ คู่สัญญาจะตอ้งลงลายมือช่ือ
ในสัญญาทั้งสองฝ่าย โดยกรรมสิทธ์ิยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าอยู่



หน้าทีข่องผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซ้ือ

ผู้เช่าซ้ือ ผู้ให้เช่าซ้ือ

• มีสิทธิครอบครองในระหวา่งการเช่า
เท่านั้น

• ตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจน
ครบถว้นตามจ านวนท่ีตกลงไว้

• มีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อบงัคบัใหผู้ใ้ห้
เช่าซ้ือโอนกรรมสิทธ์ิมาใหผู้เ้ช่าได้

• ตอ้งใหค้  ามัน่วา่จะขายทรัพยสิ์นหรือ
ใหท้รัพยสิ์นนั้นตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ผูเ้ช่าซ้ือ

• มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเ้ม่ือผูเ้ช่าซ้ือ
ผิดนดัในการช าระเงินสองคราวติด
และกลบัมาครอบครองทรัพยสิ์นได้
ดงัเดิม





กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีก าหนดวา่การกระท าใดเป็นการกระท า
ความผิดโดยชดัแจง้ และก าหนดบทลงโทษทางอาญาส าหรับความผิดนั้น 
การลงโทษจะหนกัหรือเบา จะตอ้งพิจารณาจากการกระท าของบุคคลนั้นๆ



ลกัษณะการกระท าความผดิ

กระท าโดยเจตนา คือ ผูก้ระท ารู้ส านึกในการ
เคล่ือนไหวร่างกาย และประสงคต่์อผลท่ีเกิดตามท่ีคิดไว้

กระท าโดยประมาท คือ การกระท าโดยปราศจาก
ความระมดัระวงั หากสร้างความเสียหายต่อผูอ่ื้น 
จะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย

กระท าโดยไม่เจตนา คือ การกระท าโดยรู้ส านึก 
แต่ไม่ประสงคต่์อผลของการกระท าวา่จะเกิดข้ึน 



โทษทางอาญา

ระดบัที่ 5
ริบทรัพย์

ระดบัที่ 4
ปรับ

ระดบัที่ 3
กกัขัง

ระดบัที่ 2
จ าคุก

ระดบัที่ 1
ประหารชีวติ



ความผดิเกีย่วกบัทรัพย์สิน

ลกัทรัพย ์การเอาทรัพยข์องผูอ่ื้นไปโดยท่ีเจา้ของไม่ยนิยอม

วิ่งราวทรัพย ์การฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ เป็นการเอาไปต่อหนา้ โดยไม่มี
ความเกรงกลวั

ชิงทรัพย ์การลกัทรัพยข์องผูอ่ื้นโดยการใชก้ าลงัหรืออาวธุท าร้าย
เจา้ของทรัพยห์รือขู่วา่จะใชก้ าลงัหรืออาวธุท าร้ายเจา้ของทรัพย ์

ปลน้ทรัพย ์การท่ีคนตั้งแต่สามคนข้ึนไปร่วมมือกนัชิงทรัพยข์องผูอ่ื้น 



ความผดิเกีย่วกบัชีวติและร่างกาย

ความผดิฐานท าใหค้นตาย ไม่วา่จะกระท าโดยวธีิการใดกต็ามยอ่ม
มีความผดิทั้งส้ิน ซ่ึงโทษท่ีจะไดรั้บนั้นข้ึนอยูก่บัวา่กระท าโดย
เจตนาหรือไม่

ความผดิฐานท าร้ายร่างกาย การท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตรายต่อ
ร่างกายหรือจิตใจ ถือเป็นความผดิ อาจไดรั้บโทษแตกต่างกนัไป 
แลว้แต่อนัตรายท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ

ความผดิท่ีกระท าโดยประมาทต่อชีวติและร่างกาย ไม่วา่จะเป็น
การท าใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหสั 
หรือท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและจิตใจ ยอ่มมีความผดิ 
โดยโทษข้ึนอยูก่บัผลของการกระท าความผดิ





กระบวนการยุตธิรรมทางแพ่ง

โจทกเ์สนอค าฟ้อง
ต่อศาล

ศาลพจิารณา
รับค าฟ้อง

ศาลนดัสืบพยานฝ่ายโจทก์

ศาลพจิารณาคดีและมีค าพพิากษา ศาลนดัสืบพยานฝ่ายจ าเลย

โจทกห์รือจ าเลยอาจอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลชั้นตน้ 
ต่อศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาตามล าดบั

เจา้พนกังานบงัคบัคดีท าหนา้ท่ีบงัคบัคดีตามค าพพิากษาหรือค าส่ังศาล



กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ผู้เสียหายแจ้งความต่อต ารวจ

ผูเ้สียหายแจง้ความ
ต่อต ารวจ

ต ารวจ
สอบสวนคดี

เสนอเห็นสมควรส่ังฟ้อง
ส่งส านวนไปยงัอยัการ

ศาลรับฟ้องและด าเนินการพจิารณาคดีสืบพยาน

ส่งฟ้องศาลชั้นตน้ อยัการส่ังฟ้องผูต้อ้งหา อยัการกลัน่กรองคดี

ศาลพจิารณาคดี และมีค า
พพิากษาลงโทษ

จ าเลยสามารถอุทธรณ์ไปยงัศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกาตามล าดบั เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑด์ าเนินตามค าพพิากษา



กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ผู้เสียหายฟ้องคดต่ีอศาล

ผูเ้สียหายฟ้อง
คดีต่อศาล

ศาลไต่สวน
มูลฟ้อง

หากคดีมีมูล ใหศ้าลประทบัฟ้อง 
หากคดีไม่มีมูล ศาลพพิากษายกฟ้อง

ศาลมีค าพพิากษา
ลงโทษจ าเลย

ศาลพจิารณาคดี
สืบพยานจ าเลย

ศาลพจิารณาคดี
สืบพยานโจทก์

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑด์ าเนินการ
ตามค าพพิากษา

โจทกแ์ละจ าเลยสามารถอุทธรณ์ค าพพิากษา
ไปยงัศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามล าดบั


