คู่มือ
ความรู้ด้านกฎหมาย

เรื่อง

นิติกรรม

บทน�ำ
หลักกฎหมายในเรื่องนิติกรรม เป็นหลัก
เกณฑ์ที่น�ำไปใช้ในทุกเรื่องของกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เพราะนิตกิ รรมเป็นความผูกพันทางกฎหมาย
โดยเจตจ�ำนงของผูท้ ำ� ไม่วา่ จะเป็นการท�ำพินยั กรรม
หรือสัญญาต่าง ๆ เช่น กูย้ มื ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น เช่า
จ�ำนอง จ�ำน�ำ ฯลฯ เพื่อให้นิติกรรมนั้น ๆ สมบูรณ์
ถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ย่อมต้องอาศัย
หลักนิติกรรมนี้ไปใช้ทั้งสิ้น หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ท�ำนิติกรรมจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจ
และให้ความส�ำคัญ
ฝ่ า ยกฎหมายจึ ง ได้ ส รุ ป สาระส� ำ คั ญ ของ
กฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นคู่มือความรู้ทางกฎหมาย
ส�ำหรับส่วนงาน สาขาและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้
ศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอัน
จะเกิดประโยชน์แก่ธนาคารและลูกค้าโดยส่วนรวม
ฝ่ายกฎหมาย

สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6

ลักษณะทั่วไปของนิติกรรม
7
แบบของนิติกรรม
15
นิตกิ รรมมีเงือ่ นไขและเงือ่ นเวลา 18
โมฆะกรรม
22
โมฆียะกรรม
33
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับนิติกรรม
41
บรรณานุกรม

ลักษณะทั่วไป
ของนิติกรรม
เรื่องนิติกรรมปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 149 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “นิตกิ รรม
หมายความว่า การใด ๆ อันท�ำลงโดยชอบด้วย
กฎหมายและด้วยใจสมัคร มุง่ โดยตรงต่อการผูกนิติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง
โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” จึงอาจบอกได้ว่า
ลักษณะทั่วไปของนิติกรรมนั้นมี 5 ประการ คือ
1. การกระท�ำใด ๆ ของบุคคล
2. การกระท�ำโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. การกระท�ำด้วยใจสมัคร
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4. มุ ่ ง โดยตรงต่ อ การผู ก นิ ติ สั ม พั น ธ์ ขึ้ น
ระหว่างบุคคล
5. กระท�ำเพือ่ จะก่อ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน
หรือระงับซึ่งสิทธิ
1. การกระท�ำใด ๆ ของบุคคล
นิติกรรมต้องเกิดจากการกระท�ำของบุคคล
เพราะบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถแสดงเจตนาเพื่อที่
จะให้บุคคลอื่นได้รู้และเข้าใจถึงความประสงค์ของ
บุคคลผู้กระท�ำว่าบุคคลนั้นต้องการให้การกระท�ำ
ของตนมีผลในทางกฎหมายอย่างไร ซึ่งบุคคลในที่
นี้มิใช่เพียงแต่บุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
นิติบุคคล (มาตรา 70) ด้วย เพราะนิติบุคคลสามารถ
แสดงความประสงค์ของตนเองโดยการแสดงออกผ่าน
บุคคลซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งการแสดงเจตนานั้น
อาจจะเป็นไปในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้บุคคลอื่น
เข้าใจได้ อาจเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง โดย
ปริยาย หรือโดยการนิ่งก็ได้ เช่น อาจตกลงท�ำสัญญา
กันด้วยวาจา หรือโดยลายลักษณ์อักษร เช่น สัญญา
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จ้างแรงงานจะท�ำสัญญากันด้วยวาจาก็ได้ อาทิ จ้าง
คนมาถมดิน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ส่วนกรณีการแสดง
เจตนาโดยท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร ก็คือ นิติกรรม
ที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ เช่น สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 456)
สัญญาค�้ำประกัน (มาตรา 680) และสัญญาจ�ำนอง
(มาตรา 714) เป็นต้น การแสดงเจตนาท�ำนิติกรรม
โดยปริยายก็มิได้ เช่น โดยพฤติการณ์แล้วต่างฝ่าย
ต่างเข้าใจตรงกันว่าแต่ละฝ่ายประสงค์อย่างใด อาทิ
นาย ก เดินเข้าไปในร้ายก๋วยเตี๋ยว สั่งก๋วยเตี๋ยว 1
ชาม คนขายก็ไม่ได้พูดจาตอบโต้ แต่ก็ท�ำก๋วยเตี๋ยว
ตามที่สั่งมาให้ ก็เกิดสัญญาขึ้นแล้ว ส่วนการนิ่งโดย
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ปกติตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาแต่
ในบางกรณีการนิ่งถือเป็นการแสดงเจตนาซึ่งเป็น
ข้อยกเว้นจากหลักทั่วไปเพราะกฎหมายได้บัญญัติ
ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว เช่น ในกรณีเช่าทรัพย์สิน (มาตรา
570) กฎหมายให้ถือว่า คู่สัญญาท�ำสัญญาเช่าใหม่
ต่อไปไม่มีก�ำหนดเวลาในเมื้อสิ้นก�ำหนดเวลาเช่าซึ่ง
ได้ตกลงกันไว้แล้ว ผู้เช่ายังครอบครองทรัพย์สินอยู่
และผู้ให้เช่ารู้แล้วไม่ทักท้วง เป็นต้น
2. การกระท�ำโดยชอบด้วยกฎหมาย
การที่ บุ ค คลได้ ก ระท� ำ ลงซึ่ ง จะมี ผ ลผู ก พั น
กันได้ตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นการกระท�ำโดย
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตามมาตรา 150 บัญญัติไว้ว่า
“การใดมีวตั ถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายเป็นการพ้นวิสยั หรือเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การนั้นเป็นโมฆะ” หรือมาตรา 152 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
“การใดมิได้ทำ� ให้ถกู ต้องตามแบบทีก่ ฎหมายบังคับ
ไว้ การนั้นเป็นโมฆะ” ดังนั้น การที่บุคคลจะกระท�ำ
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การใด ๆ ตามเจตนาของตนที่จะผูกพันตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยให้มีผลบังคับทางกฎหมาย จะต้องเป็นการ
กระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องไม่ขัดกับหลัก
กฎหมายตามมาตรา 150 และ 152 ดังกล่าว
3. การกระท�ำด้วยใจสมัคร
ถ้าการแสดงเจตนาของบุคคลได้กระท�ำไปโดย
ไม่สมัครใจแล้ว ก็คือ กระท�ำไปโดยไม่ตรงกับเจตนา
ที่แท้จริงของบุคคล ดังนั้น กฎหมายจึงไม่ยอมบังคับ
ให้ตามเจตนาทีม่ ไิ ด้กระท�ำไปโดยใจสมัครซึง่ อาจเป็น
กรณีผแู้ สดงเจตนากระท�ำไปโดยไม่รสู้ ำ� นึก โดยไม่รตู้ วั
เช่น คนที่เป็นไข้สูงมากจนเพ้อเพราะพิษไข้ การพูด
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หรือการกระท�ำใด ๆ ในขณะนั้นจะถือว่าการกระท�ำ
โดยใจสมัครมิได้ หรืออาจจะเป็นกรณีซงึ่ บุคคลแสดง
เจตนาแต่กระท�ำไปโดยส�ำคัญผิด (มาตรา 156) หรือ
ถูกกลฉ้อฉล (มาตรา 159) หรือถูกขู่บังคับ (มาตรา
164) ถ้าบุคคลได้แสดงเจตนาไปโดยเหตุต่าง ๆ ดัง
กล่าวแล้ว นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะแล้ว
แต่กรณี
4. มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล
การแสดงเจตนาทางนิตกิ รรมนัน้ ผูก้ ระท�ำต้อง
มุ่งประสงค์ต้องการให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมาย
ขึน้ มิใช่เป็นแต่เพียงเรือ่ งมารยาทในทางสังคม ซึง่ อาจ
ต้องผูกพันกัน แต่มใิ ช่มงุ่ จะให้เกิดผลในทางกฎหมาย
เช่น สัญญากับเพือ่ นฝูงว่าจะเลีย้ งถ้าได้เลือ่ นขัน้ พิเศษ
2 ขั้น แต่พอได้ขึ้นพิเศษแล้ว กลับไม่ยอมเลี้ยงตาม
สัญญา กรณีอย่างนี้มิใช่นิติกรรม เพราะมิได้มุ่งจะให้
เกิดผลในทางกฎหมายแต่อย่างใด
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5. กระท�ำเพื่อจะต่อ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
การกระท�ำบุคคลโดยต้องการให้เกิดผลทาง
กฎหมายก็คอื ต้องกระท�ำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึง่
ใน 5 ประการ
(1) ก่อสิทธิ เช่น เอาของไปจ�ำน�ำ หรือเอา
ที่ ดิ น ไปจ� ำ นอง ก็ ก ่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ จ� ำ น� ำ จ� ำ นองใน
ทรัพย์สิน
(2) เปลี่ยนแปลงสิทธิ เช่น มีสิทธิอยู่แล้ว แต่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิที่มีอยู่ให้เป็นอย่างอื่น เช่น
แปลงหนี้ใหม่สิทธิในหนี้เดิมระงับ เปลี่ยนแปลงสิทธิ
ในหนี้ใหม่ ตัวอย่าง ก กู้เงิน ข. แต่พอถึงก�ำหนด
เวลาช�ำระหนี้เงินกู้ ก และ ข ตกลงกันใหม่ว่าจะใช้
ทรัพย์สินอย่างอื่นตีใช้หนี้แทนเงิน ดังนั้น ก แทนที่
จะต้ อ งช� ำ ระเงิ น ก็ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น ช� ำ ระหนี้ ด ้ ว ย
ทรัพย์สินอย่างอื่นแทนให้แก่ ข เป็นต้น
(3) สงวนสิทธิ์ เช่น การทีล่ กู หนีย้ อมท�ำหนังสือ
รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ ตามมาตรา 193/14
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(4) โอนสิทธิ์ เช่น การโอนสิทธิเรียกร้อง อาทิ
ก ท�ำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการเป็น เจ้าหนี้ ข
มาให้ ค ตามมาตรา 303
(5) ระงับสิทธิ เช่น การบอกเลิกสัญญาตาม
มาตรา 386 หรือการปลดหนีใ้ ห้แก่ลกู หนีต้ ามมาตรา
340
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แบบของ
นิติกรรม
นิ ติ ก รรมบางประเภทต้ อ งท� ำ ตามแบบที่
กฎหมายก�ำหนด ถ้าไม่ท�ำตามแบบอาจตกเป็นโมฆะ
เสียเปล่าไม่มีผลในทางกฎหมาย เช่น การขายฝาก
หรือจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องท�ำเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพือ่ ประโยชน์
ของรัฐในการควบคุมมิให้เกิดการทุจริต หลอกลวง
หรือฉ้อโกงกันขึ้น แบบของนิติกรรม แบ่งได้เป็น 5
แบบ ดังนี้
1. ต้องท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงาน
15

นิติกรรม

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา
456) ขายฝาก (มาตรา 491) ให้ (มาตรา 525) และ
จ�ำนอง (มาตรา 714) เป็นต้น


เช่น

2. ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

การจดทะเบี ย นห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด
(มาตรา 1064) การจดทะเบียนบริษัทจ�ำกัด (มาตรา
1111) การจดทะเบียนสมรส (มาตรา 1457) การจด
ทะเบียนหย่า (มาตรา 1515) เป็นต้น
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3. ต้องท�ำหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น
 พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง (มาตรา
1658) พินัยกรรมเอกสารลับ (มาตรา 1660) การ
คัดค้านตั๋วแลกเงิน (มาตรา 961)
4. ท�ำหนังสือระหว่างกันเอง เช่น
 หนังสือรับสภาพหนี้ (มาตรา 193/14)
การโอนหนี้ (มาตรา 306) เช่าซื้อ (มาตรา 572)
5. แบบอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น
 ตั๋วแลกเงิน (มาตรา 909) เช็ค (มาตรา
988) ซึง่ เป็นกรณีตอ้ งมีรายการระบุไว้ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดเป็นต้น
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นิติกรรม
มีเงื่อนไขและ
เงื่อนเวลา
นิติกรรมนั้น ในบางครั้งบุคคลยังไม่ต้องการที่
จะให้เกิดผลทางกฎหมายขึน้ ทันทีแต่ประสงค์เหนีย่ ว
รั้งผลของนิติกรรมไว้ก่อน โดยก�ำหนดให้มีเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาไว้ในนิติกรรมนั้น
1. ลักษณะของเงื่อนไข
มีบัญญัติไว้ในมาตรา 182 “ข้อความใดอัน
บังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผล หรือสิ้นผลต่อเมื่อมี
เหตุ ก ารณ์ อั น ไม่ แ น่ น อนว่ า จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ ใ น
อนาคต ข้อความนั้นเรียกว่า “เงื่อนไข”” แบ่งได้
2 ประเภท คือ
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ก. เงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ น ตามมาตรา 183
วรรคแรก เงื่ อ นไขประเภทนี้ ไ ด้ แ ก่ ข ้ อ ก� ำ หนดซึ่ ง
ท�ำให้นิติกรรมนั้นมีผลข้อก�ำหนดนั้นส�ำเร็จลง เช่น ก
ท�ำสัญญากับ ข ว่าถ้า ก ถูกย้ายไปต่างจังหวัดจะ
ให้ ข เช่าบ้านของตน ดังนี้ สัญญายังไม่มีผลตราบ
เท่าที่ ก ยังไม่ถกู ย้ายไปต่างจังหวัดแต่ถา้ ก ถูกสัง่ ย้าย
ไปต่างจังหวัด ถือว่าเงื่อนไขส�ำเร็จลงแล้ว สัญญาเช่า
บ้านระหว่าง ก กับ ข มีผลเป็นสัญญาโดยสมบูรณ์
ข. เงื่ อ นไขบั ง คั บ หลั ง ตามมาตรา 183
วรรคสอง เงื่อนไขประเภทนี้ ได้แก่ ข้อก�ำหนดซึ่ง
ท�ำให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลเมื่อข้อก�ำหนดนั้นส�ำเร็จลง
เช่น ก ให้ ข เช่าอาคารพาณิชย์ของตนโดยก�ำหนด
ไว้ในสัญญาเช่าว่า ถ้าลูกชายของ ก กลับมาจาก
ต่างประเทศเมือ่ ใดให้สญ
ั ญาเช่าสิน้ สุดลง ดังนี้ สัญญา
เช่าอาคารพาณิชย์ ระหว่าง ก กับ ข สมบูรณ์และ
มีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าลูกชายของ ก จะกลับจาก
ต่างประเทศ สัญญาเช่าจึงสิ้นสุดลง
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2. ลักษณะของเงื่อนเวลา
เงื่ อ นเวลาเป็ น ข้ อ ก� ำ หนดอั น บั ง คั บ ไว้
มิให้ทวงถามให้ปฏิบัติการตามผลแห่งนิติกรรมหรือ
ท�ำให้นิติกรรมสิ้นผลไปนั้นต้องเป็นเวลาหนึ่งเวลาใด
ในอนาคต หรือมีเหตุการณ์อนั ใดอันหนึง่ ในอนาคตที่
แน่นอน ซึง่ มีบญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 191 ดังนี้ “นิตกิ รรม
ใดมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นก�ำหนดไว้ ห้ามมิให้ทวงถาม
ให้ปฏิบตั กิ ารตามนิตกิ รรมนัน้ ก่อนถึงเวลาก�ำหนด”
นิ ติ ก รรมใดมี เ งื่ อ นเวลาสิ้ น สุ ด ที่ ก� ำ หนดไว้
นิติกรรมนั้นย่อมสิ้นผลเมื่อถึงเวลาที่ก�ำหนด”
ก. เงื่อนเวลาเริ่มต้น คือ ข้อก�ำหนดมิให้
ทวงถามให้ปฏิบัติการตามนิติกรรมก่อนถึงเวลาที่
ก�ำหนด เช่น ด�ำ ท�ำสัญญากูเ้ งินจาก แดง 5,000 บาท
ท�ำสัญญากู้เงินในวันที่ 1 มกราคม ก�ำหนดผ่อนช�ำระ
เงินกูเ้ ป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท โดยก�ำหนด
ให้ช�ำระหนี้ในวันที่ 1 ของทุกเดือน จนกว่าจะครบ
เช่นนี้ แดงจะเรียกให้ด�ำช�ำระหนี้เงินกู้ก่อนวันที่ 1
ของแต่ละเดือนไม่ได้ เพราะยังไม่ถึงก�ำหนดเวลาอัน
เป็นเงื่อนเวลาเริ่มต้น
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ข. เงื่อนเวลาสิ้นสุด คือ เงื่อนเวลาที่ก�ำหนด
ให้นติ กิ รรมนัน้ สิน้ ผลลงเมือ่ ถึงก�ำหนดเวลาทีต่ กลงกัน
ไว้ เช่น ท�ำสัญญาเช่าบ้านกัน 3 ปี เมื่อครบ 3 ปี ก็ให้
สัญญาเช่าสิ้นสุดลง
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โมฆะกรรม
แม้ว่ากฎหมายจะรับรองหลักในเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาของบุคคล แต่ก็ยังมีบางกรณีที่
กฎหมายต้องเข้ามาควบคุมเพราะเป็นเรื่องซึ่งขัดต่อ
กฎหมาย หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยส่วนรวม การซึ่ง
กฎหมายบัญญัติห้ามไว้นี้หากบุคคลใดฝ่าฝืนกระท�ำ
ไปก็มีผล ท�ำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้
1. นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้อง
ห้ า มชั ด แจ้ ง โดยกฎหมาย เป็ น การพ้ น วิ สั ย หรื อ
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
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อันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ในมาตรา 150 ซึ่งแยกพิจารณาได้ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย เช่น สัญญาซือ้ ขาย เฮโรอีน สัญญาจ้าง
ฆ่าคน สัญญาซื้อขายปืนเถื่อน เช่นนี้ ถ้าได้กระท�ำขึ้น
จะตกเป็นโมฆะทันที เพราะถือว่าเอาประโยชน์จาก
สิ่งที่ผิดกฎหมาย
		 ฎีกาที่ 620/2539 โจทก์จ�ำเลยท�ำ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทภายในระยะเวลา
ตามข้อก�ำหนดห้ามโอนเป็นการหลีกเลีย่ งข้อห้ามโอน
ย่อมตกเป็นโมฆะ
2) วัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย คือ สิ่ง
ที่ไม่เป็นวิสัยที่จะสามารถท�ำให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจ
เป็นการพ้นวิสยั โดยธรรมชาติ เช่น เสกหินให้เป็นทอง
ชุปคนตายให้ฟื้น เป็นต้น
3) วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น การขั ด ต่ อ ความ
สงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
มี ตั ว อย่ า งค� ำ พิ พ ากษาศาลฎี ก า ได้ ตั ด สิ น ไว้ เ ป็ น
บรรทัดฐาน ดังต่อไปนี้
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		 ฎีกาที่ 958/2519 สัญญาทีจ่ ำ� เลยยอม
ชดใช้คา่ เสียหายให้โจทก์ โดยมีเจตนาทีจ่ ะไม่ให้โจทก์
แจ้งความด�ำเนินคดีอาญากับบุตรของจ�ำเลยในการที่
ท�ำให้บุตรโจทก์ตายมีวัตถุประสงค์ให้ระงับคดีอาญา
แผ่นดิน เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีล
ธรรมอันดีของประชาชน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150
เป็นโมฆะ แต่จ�ำเลยต้องใช้ค่าเสียหายฐานละเมิด
2. นิติกรรมที่มิได้ท�ำตามแบบที่กฎหมาย
ก�ำหนด
มาตรา 152 บัญญัติ “การใดมิได้ท�ำให้
ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็น
โมฆะ” ซึ่งถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามแบบที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้แล้ว แม้การนั้น ๆ จะได้กระท�ำลงครบองค์
ประกอบก็ตาม การกระท�ำนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตาม
มาตรานี้ คือ เสียเปล่าไม่มผี ลในทางกฎหมายอย่างใด
เลย
3. นิติกรรมที่ขาดการแสดงเจตนา
นิติกรรมต้องเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนา
และกระท�ำด้วยใจสมัคร ดังนั้น ถ้าขาดเจตนาแล้ว
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นิตกิ รรมก็เป็น โมฆะเพราะถือว่ามิได้ทำ� ด้วยใจสมัคร
ตามมาตรา 149 กฎหมายบัญญัติเรื่องการแสดง
เจตนาที่เป็นโมฆะไว้ ดังต่อไปนี้
1) เจตนาซ่อนเร้น บัญญัติไว้ในมาตรา
154 ดังต่อไปนี้คือ “การแสดงเจตนาใดมิได้เจตนา
ให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตาม หาก
เป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่เว้น
แต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนเร้น
อยู่ในใจของผู้แสดงนั้น”
		 บุ ค คลที่ แ สดงเจตนาตั้ ง ใจที่ จ ะไม่
ผู ก พั น ตามที่ ต นได้ แ สดงออกไป เช่ น นั้ น เช่ น ก
ต้องการยืมนาฬิกาของ ข เพื่อไปอวด ค แต่เห็น ข
ก�ำลังบอกขายนาฬิกาจึงตกลงซือ้ แต่ในใจจริงต้องการ
ขอยืม เช่นนี้ ตามมาตรา 154 นั้น ความสัมพันธ์
ระหว่าง ก และ ข ต้องบังคับกันตามสัญญาซื้อขาย
ข จะอ้างเจตนาทีซ่ อ่ นเร้นว่าตนต้องการยืมเพือ่ จะไม่
ต้องช�ำระราคาค่านาฬิกาไม่ได้ เว้นแต่ ก ได้รู้เจตนา
ที่แท้จริงอันซ่อนเร้นอยู่ในใจของ ข แล้วก็ต้องบังคับ
กันตามเจตนาที่แท้จริง คือ บังคับกันตามสัญญายืม
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และถือว่าสัญญาซื้อขายนั้นตกเป็นโมฆะ ส่วนกรณี
ใดจะถือว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้เจตนาที่ซ่อนเร้น
อยูใ่ นใจของอีกฝ่ายหนึง่ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป
		 ฎีกาที่ 1437/2529 จ�ำเลยเป็นลูกจ้าง
ม ซึ่งเป็นผู้จัดการโจทก์ สาขา ม ต้องการใช้เงินแต่
ไม่สามารถกู้เงินในสาขาตนเองได้ จึงให้จ�ำเลยท�ำ
สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีและออกตัว๋ สัญญาใช้เงินไว้
กับธนาคารโจทก์ เงินทีไ่ ด้รบั มา ม จะรับเงินนัน้ ไว้เป็น
ประโยชน์เฉพาะตัวทั้งหมด โดยในใจจริงของจ�ำเลย
ถือว่าท�ำนิติกรรมพิพาทแทน ม โดยไม่มีเจตนาให้มี
นิติสัมพันธ์กับโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 80 (มาตรา
74 ใหม่) ความรู้ของ ม จะถือเป็นความรู้ของโจทก์
ด้วยไม่ได้ จ�ำเลยต้องผูกพันตามเจตนาที่แสดงออก
ตามมาตรา 117 (มาตรา 154 ใหม่) จ�ำเลยต้องช�ำระ
เงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและออกตัว๋ สัญญาใช้
เงินแก่โจทก์
2) เจตนาลวง เป็นการแสดงเจตนาซึ่ง
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งตามมาตรา 155 วรรค
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แรก บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่
กรณีอกี ฝ่ายหนึง่ เป็นโมฆะ แต่จะยกขึน้ เป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอก ผูก้ ระท�ำโดยสุจริต และต้องเสียหาย
จากการแสดงเจตนาลวงนั้น มิได้”
		 ลักษณะของการแสดงเจตนาลวง คือ
ต้องมีบุคคลสองฝ่ายสมรู้กันหรือสมคบกันหลอกคน
อื่น ๆ ว่ามีนิติกรรมซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ท�ำขึ้น แต่
ทีจ่ ริงแล้วไม่มนี ติ กิ รรมระหว่างกันแต่อย่างใดเลย เช่น
ก และ ข เป็นเพื่อนรักกันมาก ก มีฐานะเป็นเศรษฐีมี
คนนับหน้าถือตา ข นัน้ ต้องการให้ผอู้ นื่ คิดว่าตนก็เป็น
เศรษฐีเพื่อประโยชน์ทางการค้าของตน จึงสมคบกัน
ก ท�ำสัญญากูย้ มื กันขึน้ โดยให้ ก เป็นผูก้ เู้ งิน ข แล้ว ข
ก็เอาสัญญากูย้ มื พร้อมเช็คนีไ้ ปอวดอ้างแก่ผอู้ นื่ ว่าตน
เป็นเศรษฐี แม้แต่ ก ก็ยังต้องมากู้เงินของตน เช่นนี้
นิตกิ รรมระหว่าง ก และ ข เป็นโมฆะ เพราะในเจตนา
ของ ก และ ข มิได้มีอะไรผูกพันกันเลย แต่ได้กระท�ำ
ขึ้นเพื่อหลอกลวงผู้อื่น ถ้าหากมีบุคคลภายนอกผู้
กระท�ำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดง
เจตนาทางลวงนัน้ แล้ว คูก่ รณีจะอ้างข้อไม่สมบูรณ์ขนึ้
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ต่อสู้บุคคลภายนอกนั้นไม่ได้ ดังตัวอย่างนี้ ถ้าต่อมา
ภายหลัง ข เดือดร้อนเรื่องเงินเอาเช็คเงินสดดังกล่าว
ไปโอนให้ ค โดย ค ไม่รคู้ วามเป็นจริงว่า คูก่ รณีทง้ั สอง
มิได้มีเจตนาที่จะกู้ยืมกันจริงจัง ทั้ง ค ก็ได้จ่ายเงิน
ของตนจ�ำนวนหนึ่งให้ ข ไปเมื่อเช็คถึงก�ำหนดช�ำระ
ก จะอายัดเช็คปฏิเสธไม่ช�ำระเงินให้ ค ไม่ได้ เพราะ
กฎหมายบัญญัติห้ามไว้เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก
ผู้สุจริตและต้องเสียหายต่อการแสดงเจตนาลวงนั้น
		 ฎีกาที่ 4056/2533 การที่จ�ำเลยจด
ทะเบียนที่พิพาทให้ผู้ร้องภายหลังที่ผู้ร้องทราบว่า
จ�ำเลยถูกโจทก์ฟ้องและก�ำลังถูกศาลบังคับให้ช�ำระ
หนีโ้ จทก์เป็นพฤติการณ์ทสี่ มคบกันเพือ่ หลีกเลีย่ งมิให้
ทีพ่ พิ าทถูกยึดใช้หนีโ้ จทก์ การจดทะเบียนยกทีพ่ พิ าท
ให้แก่กันระหว่างจ�ำเลยกับผู้ร้องในพฤติการณ์เช่นนี้
เป็นการแสดงเจตนาลวงตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ
กันได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 118 (มาตรา 155 ใหม่)
3) นิตกิ รรมอ�ำพราง เป็นเรือ่ งบุคคลสอง
ฝ่ายท�ำนิติกรรมขึ้น 2 นิติกรรมโดยมีนิติกรรมหนึ่ง
ซึ่งคู่กรณีมิได้มุ่งผูกพันกันจริง อ�ำพรางหรือปกปิด
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นิติกรรมอีกอันหนึ่ง ซึ่งคู่กรณีต้องการจะผูกพันให้
มีผลในทางกฎหมายอย่างแท้จริง เช่น ก มีรถยนต์
โบราณอยู่คันหนึ่ง มีคนมาติดต่อขอชมและขอซื้อ
บ่อย ๆ จน ก เกิดความร�ำคาญจึงน�ำรถยนต์ไปฝาก ข
เพือ่ นรักและแกล้งท�ำสัญญาซือ้ ขายรถยนต์โบราณไว้
เพื่อจะไปหลอกคนอื่นว่าขายไปแล้ว เช่นนี้ เห็นได้ว่า
นิติกรรมเกิดขึ้น 2 นิติกรรม คือ นิติกรรมที่ ก และ ข
ต้องการจะอ�ำพรางไว้คอื สัญญาฝากทรัพย์ ซึง่ คูก่ รณี
ต้องการจะผูกพันกัน แต่ได้ท�ำเป็นสัญญาซื้อขายโดย
ท�ำขึน้ ให้บคุ คลอืน่ เห็นเพือ่ อ�ำพรางหรือปกปิดสัญญา
ฝากทรัพย์ ผลบังคับในทางกฎหมายให้นำ� บทบัญญัติ
ว่าด้วยนิติกรรมเพื่ออ�ำพรางนั้นมาใช้บังคับ ในที่นี้
ก็คือ สัญญาฝากทรัพย์ ผลก็คือนิติกรรมซึ่งท�ำขึ้น
เพื่ออ�ำพรางนิติกรรมอื่น ในที่นี้คือ สัญญาซื้อขาย
รถยนต์โบราณนั้นไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย ซึ่ง
มีบทบัญญัติในมาตรา 155 วรรคสอง ดังนี้
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		 “ถ้ า การแสดงเจตนาทางลวงตาม
วรรคหนึ่ ง ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ อ� ำ พรางนิ ติ ก รรมอื่ น น� ำ
บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูก
อ�ำพรางมาใช้บังคับ”
		 ฎีกาที่ 2329/2529 แม้การขายฝาก
จะท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ แต่เมื่อโจทก์จ�ำเลยมีเจตนาจะผูกพันในเรื่อง
กู้เงิน สัญญาขายฝากที่ท�ำไว้จึงเป็นนิติกรรมอ�ำพราง
กู้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคสอง (มาตรา
155 วรรคสอง ใหม่) และจะต้องถือว่าสัญญาขาย
ฝากเป็นหลักฐานที่จ�ำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์และมอบ
ที่ดินพิพาทให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันเท่านั้น
4) ส� ำ คั ญ ผิ ด ในสิ่ ง ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ
แห่งนิติกรรม (มาตรา 156) ค�ำว่าส�ำคัญผิดนั้นก็คือ
การส�ำคัญว่าเป็นจริงในสิ่งที่เป็นเท็จ ส�ำคัญว่าเป็น
เท็จในสิ่งที่เป็นจริง หรือเป็นการเข้าใจความจริงไม่
ถูกต้อง สิง่ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญแห่งนิตกิ รรมนัน้ อาจเป็น
กรณีส�ำคัญผิดในประเภท หรือลักษณะของนิติกรรม
ส�ำคัญผิดในตัวบุคคล หรือส�ำคัญผิดในตัวทรัพย์
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		 1. ส�ำคัญผิดในประเภทหรือลักษณะ
ของนิติกรรม เช่น
			 ฎีกาที่ 1856/2494 มารดาลงลาย
พิมพ์นวิ้ มือในใบมอบฉันทะ โดยบุตรแจ้งว่าจะเอาไป
จัดการ ใส่ชอื่ บุตรลงในโฉนดทีเ่ ป็นของมารดาด้วย แต่
กลับเอาไปเพิม่ เติมข้อความเป็นมารดามอบอ�ำนาจให้
ขายทีด่ นิ แก่บตุ ร 3 คน อันผิดความประสงค์การโอน
ขายย่อมเป็นโมฆะส�ำคัญผิดในลักษณะแห่งนิติกรรม
		 2. ส�ำคัญผิดในตัวบุคคล เช่น
			 ฎีกาที่ 2049/2492 รับจ�ำนองทีด่ นิ
จากผู้ที่ปลอดชื่อเป็นเจ้าของที่ดินการจ�ำนองที่ดิน
ย่อมเป็นโมฆะ โดยเป็นสาระส�ำคัญผิดในตัวบุคคลอัน
เป็นสาระส�ำคัญแห่งนิติกรรม
		 3. ส�ำคัญผิดในตัวทรัพย์ เช่น
			 ฎีกาที่ 843/2501 ผูแ้ สดงเจตนาได้
ลงนามในสัญญาขายที่ดินของตนแปลงหนึ่งโดยเข้าใจ
ว่าเป็นแปลงทีต่ นมีเจตนาขาย แต่ความกลับปรากฏว่า
สั ญ ญาที่ ล งนามนั้ น เป็ น สั ญ ญาขายที่ ดิ น ของตนอี ก
แปลงหนึง่ ซึง่ ตนไม่มเี จตนาขาย ดังนี้ สัญญาขายทีด่ นิ โมฆะ
31

นิติกรรม

5) ผลของโมฆะกรรม
		 มาตรา 172 บัญญัติว่า “โมฆะกรรม
นั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้
เสียคนหนึ่งคนใด จะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะ
กรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอัน
เกิดจากโมฆะกรรม ให้ท�ำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิ
ควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับ”
		 เช่น ด�ำ อยูใ่ นทีด่ นิ ของ แดง ต่อมาแดง
ขายทีด่ นิ ของตนให้ ขาว แต่มไิ ด้ทำ� ให้ถกู ต้องตามแบบ
ในเรื่องการซื้อขายที่ดินตามมาตรา 456 คือ ไม่ได้ท�ำ
เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
ท�ำให้สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ ขาว มาฟ้องขับไล่ ด�ำ
ดังนั้น ด�ำ แม้มิได้เป็นคู่สัญญากับขาว ก็ยกความเป็น
โมฆะนัน้ ขึน้ กับขาวได้ และตามบทบัญญัตใิ นเรือ่ งลาภ
มิควรได้ ขาวต้องคืนที่ดินดังกล่าวให้ แดง และหาก
แดงได้รับช�ำระราคาที่ดินอันเนื่องมาจากสัญญาซื้อ
ขายอันเป็นโมฆะ ย่อมต้องคืนเงินอันเป็นลาภมิควร
ได้นั้น แก่ ขาว
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โมฆียะกรรม
โมฆียกรรม คือ นิตกิ รรมประเภททีก่ ระท�ำลง
โดย บุคคลผู้หย่อนความสามารถ และกระท�ำลงโดย
การแสดงเจตนาวิปริต
1. นิติกรรมซึ่งได้กระท�ำโดยบุคคลผู้หย่อน
ความสามารถ คือ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริต และคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. นิ ติ ก รรมซึ่ ง กระท� ำ ลงโดยการแสดง
เจตนาวิปริต ซึ่งแยกออกได้เป็น 3 กรณี คือ
1) ส�ำคัญผิดในคุณสมบัตขิ องบุคคลหรือ
ทรัพย์ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 157 ดังนี้ “การแสดง
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เจตนาโดยส�ำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือ
ทรัพย์สิน เป็นโมฆียะ”
		 คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนั้น
ต้องเป็นเรื่องซึ่งตามปกตินับว่าเป็นสาระส�ำคัญเช่น
ก ท�ำสัญญาจ้าง ข โดย ก คิดว่า ข เป็นช่างไม้มีฝีมือ
แต่ที่จริง ข เป็นช่างปูน เช่นนี้ สัญญาจ้างระหว่าง ก
และ ข เป็นโมฆียะ
		 ฎีกาที่ 257/2537 การทีจ่ ำ� เลยซือ้ ทีด่ นิ
พิพาทโดยหลงเชื่อตามที่โจทก์ฉ้อฉลว่า ที่ดินพิพาท
ติ ด ถนนไม่ มี ที่ ดิ น แปลงอื่ น คั้ น อยู ่ ความจริ ง ที่ ดิ น
พิพาทไม่ได้อยู่ติดถนนถือว่าจ�ำเลยแสดงเจตนาโดย
ส�ำคัญผิดในคุณสมบัตขิ องทรัพย์ทจี่ ะซือ้ ท�ำให้สญ
ั ญา
ซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆียะ
2) ถูกฉ้อฉล มาตรา 159 บัญญัตวิ า่ “การ
แสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ” การถูก
กลฉ้อฉล ที่จะเป็นโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะต้องถึง
ขนาดซึ่งถ้ามิได้กลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะ
นั้นคงมิได้กระท�ำขึ้น
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		 หมายความว่า ต้องเป็นการหลอกลวง
ถึงขนาดที่จูงใจให้ผู้ถูกหลอกเข้าท�ำนิติกรรมเช่น ก
ต้องการขายทีด่ นิ ตาบอดของตน แต่กก็ ลัวว่า ข จะไม่
ซื้อ จึงพา ข ไปดูสวนล�ำไย ซึ่งเป็นของบุคคลอื่น ซึ่ง
อยู่ติดกับที่ดินของตน แล้วหลอกลวง ข ว่าเป็นที่ดิน
ของตน เป็นเหตุให้ ข หลงเชื่อจึงตกลงท�ำสัญญาซื้อ
ขายที่ดินนั้น เช่นนี้ เป็นกลฉ้อฉลถึงขนาดนิติกรรม
การขายเป็นโมฆียะ
		 ฎีกาที่ 2044/2540 จ�ำเลยท�ำสัญญา
จะซือ้ จะขายทีด่ นิ ให้โจทก์โดยชีท้ ดี่ นิ แปลงอืน่ ว่าเป็น
ทีด่ นิ ทีจ่ ะขายเพือ่ ปกปิดเรือ่ งทีด่ นิ ทีจ่ ะขายมีเสาไฟฟ้า
แรงสูงพาดผ่านอยูเ่ ป็นเหตุให้โจทก์หลงเชือ่ เมือ่ ทีด่ นิ
ที่ซื้อขายมีประมาณ 16 ไร่ ส่วนที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูง
พาดผ่านใช้ประโยชน์ไม่ได้เกือบ 5 ไร่ โจทก์ต้องการ
ซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ จัดสรรสร้างเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยกลฉ้อฉลจึงถึง
ขนาดว่าหากจ�ำเลยมิได้กระท�ำกลฉ้อฉล โจทก์จะไม่
เข้าท�ำนิติกรรมกับจ�ำเลยการแสดงเจตนาของโจทก์
จึงเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 121 เดิม (มาตรา
159 ใหม่)
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3) ถูกข่มขู่ มาตรา 164 บัญญัติว่า “การ
แสดงเจตนาเพราะถูกข่มขูเ่ ป็นโมฆียะ” การข่มขูท่ จี่ ะ
ท�ำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที่
จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึง และร้ายแรงถึงขนาดที่จะ
จูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่
เช่นนั้น การนั้นก็จะมิได้กระท�ำขึ้น
		 การข่มขูน่ นั้ ต้องเป็นเหตุทำ� ให้ผถู้ กู ข่มขู่
กลัวจึงจ�ำยอมเข้าท�ำนิติกรรมขึ้น แต่ถ้าเป็นเรื่องการ
ใช้สิทธิอันหนึ่งตามปกตินิยม หรือเพราะความนับถือ
ย�ำเกรงนั้นไม่ถือเป็นการข่มขู่ ซึ่งตามมาตรา 165
บัญญัติว่า “การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่
ถือว่าเป็นการข่มขู่ การใดที่กระท�ำไปเพราะนับถือ
ย�ำเกรง ไม่ถือว่าการนั้นได้กระท�ำเพราะถูกข่มขู่”
		 เช่น ก ยอมท�ำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกับ ข เพราะ ก กลัวว่า ข จะฟ้องคดีอาญา
ฐานบุกรุกไม่เป็นการข่มขู่ หรือ การเคารพย�ำเกรงกัน
ทางประเพณีที่ไม่เป็นการข่มขู่ เช่น ลูกหลานย่อมจะ
เคารพพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น
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		 ฎีกาที่ 1479/2523 นายต�ำรวจขู่ให้
โจทก์ออกเช็ค เพื่อช�ำระหนี้ให้จ�ำเลย มิฉะนั้น จะจับ
โจทก์ไปขังในฐานเป็นบุคคลทีเ่ ป็นภัยต่อสังคมนัน้ ไม่
ถือว่าเป็นการใช้สทิ ธิตามกฎหมายหรือตามปกตินยิ ม
การที่โจทก์ออกเช็คให้นี้เป็นโมฆียะ
ผลของโมฆียกรรม
นิ ติ ก รรมที่ เ ป็ น โมฆี ย ะนั้ น คื อ นิ ติ ก รรมที่
สมบูรณ์อยู่ แต่อาจถูกบอกล้างให้เป็นโมฆียะ หรือ
อาจได้รับการให้สัตยาบันได้ ซึ่งท�ำให้นิติกรรมนั้น
สมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก ดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 176
วรรคแรก บัญญัติว่า “โมฆียกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว
ให้ถอื ว่าเป็นโมฆะมาแต่เริม่ แรก และให้คกู่ รณี กลับ
คืนสูฐ่ านะเดิมถ้าเป็นการพ้นวิสยั จะให้กลับคืนเช่น
นั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน”
นิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้น เมื่อบอกล้างแล้ว
ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริม่ แรก หมายความว่า นิตกิ รรม
ซึ่งเป็นโมฆียะนั้นกลายเป็นโมฆะเสียเปล่ามาแต่เริ่ม
แรก คือ ย้อนหลังไปถึงเวลาท�ำนิติกรรมนั้นการกลับ
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คืนสูฐ่ านะเดิมนัน้ กล่าวได้วา่ เมือ่ คูก่ รณีได้ปฏิบตั หิ รือ
รับการปฏิบัติไปตามหนี้แห่งนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ
แล้ว แต่ยงั ไม่ถกู บอกล้าง ถ้าได้ถอื ปฏิบตั ติ อ่ กันโดยมูล
อันจะอ้างกฎหมายได้ เมือ่ นิตกิ รรมถูกบอกล้างให้เป็น
โมฆะย้อนไปถึงวันเดิมก็ให้คู่กรณีนั้นกลับสู่ฐานะเดิม
แต่ถา้ หากยังพ้นวิสยั ทีจ่ ะกลับสูฐ่ านะเดิมได้แล้วก็ให้มี
การใช้ค่าเสียหาย เช่น ก ท�ำกลฉ้อฉลเอาสร้อยเก๊มา
หลอกขายให้ ข ว่าเป็นสร้อยแท้ เมื่อ ข รู้จึงบอกล้าง
นิติกรรม ก ต้องใช้เงินราคาสร้อยที่ได้รับให้ ข และ ข
ต้องคืนสร้อยเก๊ หรือ ถ้าคืนไม่ได้เพราะสร้อยสูญหาย
ก็ต้องชดใช้ราคาให้
ระยะเวลาบอกล้างนิติกรรม
มาตรา 181 บัญญัติว่า “โมฆียกรรมนั้นจะ
บอกล้างมิได้เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่เวลาที่อาจ
ให้สัตยาบันได้ หรือ เมื่อพ้นเวลาสิบปี นับแต่ได้ท�ำ
นิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น”
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หมายความว่า ห้ามบอกล้างเมื่อเกินก�ำหนด
10 ปี หลังจากทีไ่ ด้ทำ� นิตกิ รรมอันเป็นโมฆียะนัน้ แล้ว
หรือภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่เวลาให้สตั ยาบันนัน้
บุคคลผู้มีสิทธิที่จะบอกล้างนิติกรรมที่
เป็นโมฆียะ
ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 175 คือ “โมฆียกรรม
นั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้
(1) ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุ
นิติภาวะก็ได้ ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดย
ชอบธรรม
(2) บุ ค คลซึ่ ง ศาลสั่ ง ให้ เ ป็ น คนไร้ ค วาม
สามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถเมือ่ บุคคลนัน้
พ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถแล้วหรือผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ทิ กั ษ์แล้วแต่
กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่
ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้
รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์
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(3) บุคคลผูแ้ สดงเจตนาเพราะส�ำคัญผิด หรือ
ถูกฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่
(4) บุคคลวิกลจริตผู้กระท�ำนิติกรรมอันเป็น
โมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะที่จริตของบุคคลนั้น
ไม่วิกลแล้ว
ถ้าบุคคลผู้ท�ำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่
ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียกรรม ทายาทของ
บุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียกรรมนั้นได้”
วิธีบอกล้างโมฆียกรรมนั้น กระท�ำโดยการ
แสดงเจตนาต่อบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นการ
แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งโดยเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือโดยวาจาก็ได้
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ค�ำพิพากษา
ฎีกาทีส
่ ำ� คัญ
เ กี่ ย ว กั บ
นิติกรรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ้ อ งห้ า มชั ด แจ้ ง โดย
กฎหมาย
ฎีกาที่ 1816/2542 แม้ก่อนถึงแก่กรรม
มรณภาพพระภิ ก ษุ ส ได้ ท� ำ สั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย
ที่ดินพิพาทให้แก่จ�ำเลยร่วม และจ�ำเลยร่วมได้ผ่อน
ช�ำระค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อพระภิกษุ ส ถึงแก่
มรณภาพ ที่ดินพิพาทเป็นสมบัติของจ�ำเลยที่ 1 โดย
เป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระ
ราชบัญญัติ ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
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มาตรา 33 (2) และมาตรา 34 การที่จ�ำเลยที่ 2 ใน
ฐานะผู้จัดการมรดกพระภิกษุ ส จดทะเบียนโอน
ขายที่พิพาทให้จ�ำเลยร่วม แม้โดยความเห็นชอบของ
จ�ำเลยที่ 1 จึงเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 หาก
จ�ำเลยที่ 2 ได้นำ� ทีพ่ พิ าทไปท�ำสัญญาจะซือ้ จะขายให้
แก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอ�ำนาจฟ้องขอให้บังคับจ�ำเลยทั้ง
สองจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้โจทก์
นิติกรรมที่แตกต่างกับบทบัญญัติของ
กฎหมาย
ฎีกาที่ 3133/2538 จ�ำเลยที่ 1 ได้สละการ
ครอบครองและส่งมอบการครอบครองที่พิพาทซึ่งมี
ข้อก�ำหนดห้ามโอนภายในสิบปี ให้โจทก์ครอบครอง
ท�ำประโยชน์ และโจทก์ได้ช�ำระค่าที่พิพาทให้แก่
จ�ำเลยที่ 1 แล้ว จึงได้มาท�ำสัญญาจะซือ้ จะขายกันใน
ภายหลัง แม้จะก�ำหนดให้ไปจดทะเบียนโอนทีพ่ พิ าท
กันเมือ่ พ้นระยะเวลาห้ามโอน ก็ถอื ไม่ได้วา่ ระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นเงื่อนเวลาไปจดทะเบียนการโอน ฟังไม่
ได้ว่าสัญญาที่ท�ำกันไว้เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย และ
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สัญญาดังกล่าวย่อมมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150
โจทก์จงึ ไม่มอี ำ� นาจฟ้องขอให้จำ� เลยที่ 1 โอนทีพ่ พิ าท
แม้จะพ้นก�ำหนดเวลาห้ามโอนแล้วก็ตาม
นิ ติ ก รรมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ขั ด ต่ อ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ฎีกาที่ 375/2537 จ�ำเลยท�ำสัญญายอมช�ำระ
หนี้ให้โจทก์แทน ส เป็นการตอบแทนที่จ�ำเลยขอให้
โจทก์ถอนฟ้องคดีอาญาที่โจทก์ฟ้อง ส วัตถุประสงค์
ของสัญญาเป็นการตกลงที่ระงับคดีอาญาแผ่นดิน
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สัญญาตก
เป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150
การแสดงเจตนาโดยส�ำคัญผิดในสาระ
ส�ำคัญ (มาตรา 156)
ฎีกาที่ 4987/2531 โจทก์มอบให้ ช พนักงาน
ของสหกรณ์การเกษตร จ�ำเลยน�ำที่ดินของโจทก์ไป
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จดทะเบียนจ�ำนองประกันเงินกู้ของโจทก์ที่จะกู้จาก
จ�ำเลย แต่ ช กลับน�ำที่ดินของโจทก์ไปจดทะเบียน
จ�ำนองประกันเงินกูข้ อง ล จึงเป็นการผิดวัตถุประสงค์
ของโจทก์ นิติกรรมจ�ำนองที่ดินดังกล่าวจึงเกิดขึ้น
เพราะโจทก์สำ� คัญผิดในสาระส�ำคัญแห่งนิตกิ รรม ตก
เป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 156
ส�ำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือ
ทรัพย์สิน (มาตรา 157)
ฎีกาที่ 6228/2539 โจทก์ท�ำสัญญาจะซื้อ
ที่ดินแบบอาคารจากจ�ำเลยเพื่อด�ำเนินการโรงแรม
แต่จ�ำเลยไม่ได้บอกให้โจทก์ทราบถึงค�ำสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่ให้จ�ำเลยระงับการก่อสร้างและ
รื้อถอนส่วนที่ผิดแบบออกไป ท�ำให้โจทก์ส�ำคัญผิด
ในคุณสมบัติของทรัพย์อันเป็นสาระส�ำคัญ เป็นเหตุ
ให้สัญญาจะซื้อขายเป็นโมฆียะ โจทก์จึงมีสิทธิบอก
ล้างได้
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นิติกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลฉ้อฉล ตกเป็น
โมฆียะ (มาตรา 159, 160)
ฎีกาที่ 2044/2540 จ�ำเลยท�ำสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินให้โจทก์โดยชี้ที่ดินแปลงอื่นว่าเป็นที่ดิน
ทีจ่ ะขายเพือ่ ปกปิดเรือ่ งทีด่ นิ ทีจ่ ะขายมีเสาไฟฟ้าแรง
สูงพาดผ่านอยู่ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชือ่ เมือ่ ทีด่ นิ ทีซ่ อื้
ขายมีประมาณ 16 ไร่ ส่วนที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาด
ผ่านใช้ประโยชน์ไม่ได้เกือบ 5 ไร่ โจทก์ต้องการซื้อ
ที่ดินเพื่อจัดสรรสร้างเป็นที่อยู่อาศัย กลฉ้อฉลจึงถึง
ขนาดที่ว่าหากจ�ำเลยมิได้กระท�ำกลฉ้อฉลโจทก์ไม่
เข้าท�ำนิติกรรมกับจ�ำเลย การแสดงเจตนาของโจทก์
จึงเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 159
การให้สัตยาบัน (มาตรา 177)
ฎี ก าที่ 297/2515 ผู ้ ใ ห้ กู ้ ฟ ้ อ งเรี ย กเงิ น
ตามสั ญ ญากู ้ ที่ เ ป็ น โมฆี ย ะ ผู ้ กู ้ ต กลงท� ำ สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความกับผูใ้ ห้กตู้ อ่ หน้าศาล ถือว่า
เป็นการให้สัตยาบันสัญญากู้นั้น
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