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ความหมายของนิติกรรม 
 
มาตรา 149 บัญญัติว่า “นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันท ่าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่ง
โดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื อจะก่อ เปลี ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ งสิทธิ”  จาก
ม า ต ร า  149 ส า ม า ร ถ แ ย ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง นิ ติ ก ร ร ม อ อ ก ได้ เป็ น  5 ป ร ะ ก า ร  ดั ง นี้ 
 1.  เป็นการกระท่าของบุคคลด้วยการแสดงเจตนา  กล่าวคือ ต้องเกิดจากความคิด การตัดสินใจและ
การกระท่าเพื อแสดงให้เห็นความต้องการตามที ตัดสินใจ โดยในขณะกระท่าต้องรู้ส่านึกในการกระท่า  อันเป็น
การก่อให้เกิดการแสดงเจตนา(declaration of intention 
 2.  การกระท่านั้นจะต้องท่าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การกระท่าที ชอบด้วย กฎหมายอัน
เกี ยวกับความสามารถในการ “มีสิทธิ” ของผู้กระท่าอันเกี ยวกับเรื องวัตถุประสงค์ของนิติกรรม หรือแบบของ
นิติกรรม หรือการกระท่าที ชอบด้วยกฎหมายในเรื องความสงบเรียบร้อย 
ต้องเป็นการกระท่าที มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล โดยจะต้องไม่มีเจตนาซ่อนเร้น เจตนา
ลวง หรือนิติกรรมอ่าพราง 
นิติกรรมนั้นจะต้องกระท่าลงด้วยใจสมัคร กล่าวคือ จะต้องกระท่านิติกรรมไปด้วยการ ตัดสินใจของตนเองโดย
ไม่มีการส่าคัญผิด กลฉ้อฉล หรือมีการข่มขู่  
 
 นิติกรรมนั้นจะต้องมีความประสงค์ที จะท่าให้ เกิดการเคลื อนไหวในสิทธิ 5 ประการ คือ ก่อ 
เปลี ยนแปลง โอนสงวนหรือระงับซึ งสิทธิ กล่าวคือ 
  5.1  การก่อให้เกิดสิทธิ  ซึ งในขณะท่านิติกรรมนั้นยังไม่มีสิทธิไดๆ เกิดขึ้นเลย เช่น นาย แดง ขาย 
โทรศัพท์มือให้แก่นายด่า ในราคา 3,000 บาท นิติกรรมดังกล่าวจึงเป็นนิติกรรมที  “ก่อให้เกิดสิทธิ” แก่นาย
แดงที จะเรียกให้นายด่า ช่าระราคา 3,000 บาท ในขณะเดียวกันนิติกรรมดังกล่าวก็ “ก่อให้เกิดสิทธิ” แก่นาย
ด่าในการที จะเรียกให้นายแดงส่งมอบโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกัน 
 5.2  เปลี ยนแปลงสิทธิ  ซึ งในขณะท่านิติกรรมต้องมีสิทธิเกิดขึ้นแล้ว แต่ต้องการที จะเปลี ยนแปลง 
จากสิทธิอย่างหนึ งเป็นสิทธิอีกอย่างหนึ ง เช่น นายแดง กู้ยืมเงินนายด่า จ่านวน 200 บาท โดยตกลงว่าจะช่าระ
กันเป็นเงินสด  ต่อมาได้ตกลงแปลงหนี้กันใหม่ โดยจะช่าระเป็นข้าวสาร 2 กระสอบแทน การตกลงดังกล่าวจึง
เป็นการตกลงเปลี ยนแปลงสิทธิ 
 5.3 โอนสิทธิ ในการที ผู้ไดจะโอนสิทธิให้แก่ผู้อื นได้นั้นผู้โอนจะต้องมีสิทธิอยู่แล้วในขณะโอนสิทธินั้น  
เช่น จากตัวอย่างในข้อ 2) เมื อนายแดง มีสิทธิเรียกร้องให้นายด่า ช่าระหนี้ แต่นายแดงได้โอนสิทธิที จะได้รับ
ช่าระหนี้เงินดังกล่าวให้กับนายขาว สิทธิของนายแดงจึงถูกโอนไปยังนายขาวแล้วตามนิติกรรมการโอนสิทธิ 
 5.4 สงวนสิทธิ เป็นกรณีที ผู้สงวนสิทธิมีสิทธินั้นอยู่แล้วเพียงแต่ต้องการที จะให้สิทธินั้นมีความมั นคง
ขึ้น เช่น นายแดงกู้ยืมเงินนายด่า 5,000 บาท ต่อมาได้ท่าสัญญารับนายขาว มาเป็นผู้ค้่าประกันการกู้ยืมเงิน
ของนายแดงดังกล่าว เช่นนี้เป็นนิติกรรมสงวนสิทธิของนายด่าแล้ว 
 5.5  ระงับสิทธิ  เป็นกรณีที จะต้องมีสิทธิอยู่แล้วเพราะถ้ายังไม่มีสิทธิก็ไม่มีอะไรที ต้องระงับ เช่น การที 
เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้  การบอกเลิกสัญญา การบอกล้างนิติกรรมที เป็นโมฆียะ  
 
 
 
 



ประเภทของนิติกรรม 
 2.1 นิติกรรมฝ่ายเดียว(Unilateral Act) หมายถึง นิติกรรมซึ งมีการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายเดียว 
และเมื อมีการแสดงเจตนาออกมาแล้วแม้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งจะไม่ยินยอมก็มีผลสมบูรณ์ เช่น พินัยกรรม การ
เลิกสัญญา เป็นต้น  
 2.2 นิติกรรมหลายฝ่าย(Multilateral Act) หมายถึง นิติกรรมที เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคล
สองฝ่าย และก่อให้เกิดผลต่อทั้งสองฝ่าย เช่น การท่าสัญญาต่างๆ  
   
ความสมบูรณ์ของนิติกรรม 
นิติกรรมจะเกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายได้นั้นจะต้องเป็นนิติกรรมที เกิดขึ้นโดยการกระท่าซึ งมีวัตถุประสงค์
แห่งนิติกรรมที ชอบด้วยกฎหมาย  อีกทั้งจะต้องเป็นนิติกรรมที มิได้เกิดข้ึนจากบุคคลซึ งหย่อนความสามารถ อัน
จะท่าให้นิติกรรมที เกิดขึ้นนั้นมีผลสมบูรณ์ กล่าวคือ 
 
 3.1 ความสามารถของบุคคลผู้ท่านิติกรรม 
มาตรา 153 บัญญัติว่า “การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้น
เป็นโมฆียะ”  ดังนั้น การแสดงเจตนาท่านิติกรรมจะเกิดผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายได้ต่อเมื อได้กระท่าโดย
บุคคลผู้มีความสามารถ  หากการท่านิติกรรมโดยบุคคลซึ งหย่อนความสามารถแล้วก็จะส่งผลให้นิติกรรมนั้น
เป็นโมฆียะ นั นหมายความว่า นิติกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย ตั้งแต่ท่านิติกรรมนั้น
จนกว่านิติกรรมนั้นจะถูกบอกล้าง  ซึ งหากถูกบอกล้างแล้วก็จะท่าให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรกเริ มท่า
นิติกรรม  แต่ถ้าไม่มีการบอกล้างนิติกรรมนั้นก็จะสมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมายตลอดไป หรือทาง
กลับกันหากในกรณีที มีการให้สัตยาบัน (ให้การรับรอง) ก็จะท่าให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตาม
กฎหมายตลอดไปเช่นกัน 
ส่าหรับบุคคลที จะแสดงเจตนาท่านิติกรรมได้นั้น ได้แก่ บุคคล 2 ประเภท  คือ บุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล  อย่างไรก็ตาม ในการท่านิติกรรมของนิติบุคคลจะต้องมีการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเพื อให้เป็นผู้มีอ่านาจ
ท่าการแทนนิติบุคคล  แต่การกระท่านั้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตที กฎหมายก่าหนด และอยู่ภายใน
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล  เพราะหากมีการท่านิติกรรมนอกเหนือจากที กฎหมายก่าหนด หรือไม่อยู่ในกรอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแล้ว การกระท่านั้นก็จะไม่ผูกพันนิติบุคคล โดยถือเสมือนว่านิติบุคคลนั้นมิได้ท่าขึ้น
เลย  
ส่าหรับกรณีบุคคลธรรมดา สามารถท่านิติกรรมได้เต็มความสามารถ เว้นแต่บุคคลผู้หย่อนความสามารถ ซึ งมี
อยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ  
3.1.1 ผู้เยาว์(Minor) 
3.1.2 คนไร้ความสามารถ(Incompetent person) 
3.1.3 คนวิกลจริต(Unsound mind person) 
3.1.4 คนเสมือนไร้ความสามารถ(Quasi incompetent person) 
 
 3.2 วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม  
วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม คือ ประโยชน์อันเป็นผลสุดท้ายที ผู้แสดงเจตนาท่านิติกรรมประสงค์ให้เกิดข้ึน เช่น 
วัตถุประสงค์ของการเช่าบ้าน หากพิจารณาจากฝ่ายผู้เช่า คือการได้อยู่อาศัยในบ้านเช่า ส่วนวัตถุประสงค์ของผู้
เช่า คือต้องการประโยชน์จากเงินค่าเช่าบ้าน เป็นต้น  
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มาตรา 153 บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” 
จากบทบัญญัติแห่งมาตรา 150 สามารถแยกพิจารณาโดยก่าหนดวัตถุประสงค์ของนิติกรรมได้ดังนี้  
3.2.1 วัตถุประสงค์ของนิติกรรมต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  
3.2.2 วัตถุประสงค์ของนิติกรรมเป็นการพ้นวิสัย  
3.2.3 วัตถุประสงค์ของนิติกรรมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
                          
3.2.1 วัตถุประสงค์ของนิติกรรมต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  
ในกรณีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนั้น กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนแจ้ง
แล้วว่ากรณีไหนบ้างที กฎหมายห้ามมิให้กระท่า ซึ งมี 2 กรณี อันได้แก่ 
การกระท่า หรือการแสดงเจตนาที มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ห้ามเอาไว้  “เป็นมาตรา” อย่างชัดแจ้ง  เช่น 
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลเรียกดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงิน
เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ งการตกลงเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวเป็นนิติกรรมที มีวัตถุประสงค์ต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมาย การเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี จึงตกเป็นโมฆะ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของต้น
เงินก็ยังมีผลสมบูรณ์ต่อไป เพราะตามกฎหมายดังกล่าวห้ามเฉพาะเรื องของการเรียกดอกเบี้ยเท่านั้น หรือกรณี
การตกลงคิดดอกเบี้ยทบต้น ก็เป็นเรื องที มีวัตถุประสงค์ต้องห้าม ตามมาตรา  655  หากมีการตกลงฝ่าฝืน
บทบัญญัติดังกล่าว ก็ย่อมท่าให้นิติกรรมนั้นมีผลเป็นโมฆะ แต่ข้อตกลงนั้นก็ไม่มีผลกระทบอันจะท่าให้ต้นเงิน
ตกเป็นโมฆะไปด้วยแต่อย่างได เป็นต้น 
การกระท่า หรือการแสดงเจตนาที มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิได้ห้ามเอาไว้โดยตรงแต่มีกฎหมายอาญาบัญญัติ
ว่าการกระท่าหรือการแสดงเจตนานั้นเป็นความผิด เช่นการฆ่าคน การท่าร้ายร่างกายผู้อื น  การที ชายและหญิง
ท่าการสมรสกันในขณะที ฝ่ายชาย หรือ ฝ่ายหญิง หรือทั้งสองฝ่ายมีคู่สมรสอยู่แล้ว หรือ กรณีพระราชบัญญัติ
กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 มาตรา 24 ก่าหนดว่าสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้ การโอน
สิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปให้คนอื นจึงตกเป็นโมฆะ  
3.2.2 วัตถุประสงค์ของนิติกรรมเป็นการพ้นวิสัย  
การพ้นวิสัยคือ นิติกรรมที มีวัตถุประสงค์ที เป็นไปไม่ได้ อันจะท่าให้นิติกรรมนั้นมีผลเป็นโมฆะ การพ้นวิสัยจึง
ประกอบไปด้วย 2 กรณีดังต่อไปนี้  
1) การไดๆ อันไม่อาจเป็นไปได้โดยแน่แท้ หรือไม่อาจเป็นไปได้ตามธรรมชาติ เช่น การท่าสัญญาจ้างย้ายเทือก
หิมาลัยมาไว้ที สนามหลวง  หรือท่าสัญญาจ้างย้ายมหาสมุทรแปซิฟิกมาไว้ที เชียงใหม่ เป็นต้น  ซึ งโดยสภาพ
ตามธรรมชาติแล้วไม่อาจท่าตามวัตถุประสงค์ของนิติกรรมดังกล่าวได้เป็นแน่แท้  
2) นิติกรรมที มุ่งถึงสิ งไดสิ งหนึ งโดยเฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันก็ปรากฎว่าในขณะท่านิติกรรมของสิ งนั้นไม่มี
ตัวตนอยู่แล้ว เช่น แดง ตกลงท่าสัญญาซื้อขายแจกันกับ ด่า ปรากฎว่าในขณะท่าสัญญาซื้อขายกันนั้นแจกันที 
ต้องการจะซื้อขายกันได้ตกแตกเสียแล้ว เป็นต้น  
3.2.3  วัตถุประสงค์ของนิติกรรมต้องไม่ขัดความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชน  
“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” หมายถึง การอันเกี ยวด้วยประโยชน์ทั วไปของสาธารณชน อันมีหลักใน
การพิจารณาดังนี้  
 1. ความสงบเรียบร้อยทางการเมือง การปกครอง โดยถือหลักว่าในการปกปักรักษาอธิปไตยของรัฐ 
เช่น การท่านิติกรรมตกลงกันให้มีการเปลี ยนแปลงอ่านาจอธิปไตยของรัฐ หรือตกลงกันให้มีการถอนฟ้อง
คดีอาญาแผ่นดินโดยยอมให้เงินเป็นการตอบแทน  
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 2. ความสงบเรียบร้อยในทางครอบครัว เช่น การท่าสัญญาไม่ให้บุคคลร่วมกินหลับนอนเป็นสามีภริยา
กัน หรือการท่านิติกรรมเปลี ยนแปลงอ่านาจปกครองบุตร หรือมารดาท่าสัญญาว่าจะไม่อยู่ด้วยกัน หรือภริยา
ท่านิติกรรมให้เงินแก่หญิงอื นเพื อให้มาเป็นเมียน้อย เป็นต้น 
 3.ความสงบเรียบร้อยทางวิชาชีพส่าหรับวิชาชีพ  ด้วยเหตุที วิชาชีพบางวิชาชีพมีความส่าคัญเกี ยวกับ
ประชาชน หากปล่อยให้มีการประกอบวิชาชีพอย่างเสรีแล้วก็จะกระทบต่อประชาชนหมู่มาก กฎหมายจึง
ก่าหนดให้การตกลงบางอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน   เช่น 
ทนายความตกลงขอรับค่าทนายความโดยแบ่งเอาจากทรัพย์สินที พิพาทฟ้องร้องกัน  
 4.ความสงบเรียบร้อยในทางเศรษฐกิจ  โดยปกติบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงเจตนา แต่การแสดง
เจตนาอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันได้ เพราะเหตุคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีอ่านาจทางเศรษฐกิจที เหนือกว่า 
มีอ่านาจเงินที มากกว่า รัฐจึงต้องบัญญัติกฎหมายเข้ามาแทรกแซงการท่าสัญญาที เกี ยวกับธุรกิจมากขึ้น และ
ข้อตกลงระหว่างบุคคลหากขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวแล้วก็จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  เช่น นายแดง ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ส่งข้าวสารไปขายต่างประเทศ นายแดงจะน่าใบอนุญาต
ดังกล่าวไปขายให้นายด่า เพื อนายด่าจะได้ประกอบธุรกิจส่งข้าวสารไปขายในต่างประเทศแทนนายแดง ถือว่า
สัญญานั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นโมฆะ หรือกรณีการกู้ยืมเงินไปค้าฝิ่น สัญญากู้ยืมเงิน
ดังกล่าวก็เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นโมฆะ เป็นต้น 
“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีของประชาชนในสังคม ถ้าสังคมถือว่า
อะไรเป็นเรื องศีลธรรมอันดีงามแล้ว สิ งนั้นก็เป็นศีลธรรมอันดีงาม ทั้งนี้โดยค่านึงถึงความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ 
แต่อย่างไรก็ตามศีลธรรมอันดีงามอาจเปลี ยนไปได้ตามยุคสมัย และตามแต่สังคม   เช่น ในปี พ.ศ.2501 การ
ตกลงฮ้ัวกันสมยอมในการสู้ราคาของผู้เข้าประมูลงานของรัฐบาล ถือว่าเป็นพาณิชนโยบาย ไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2519 การตกลงกันเข้าสู้ราคา หรือ
การฮั้ว ศาลฎีกาได้มีค่าวินิจฉัยว่า เป็นการอันขัดต่อความสงบเรียบ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะท่า
เป็ น ก า ร ห ล อ ก ล ว งห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ อั น เป็ น ก า ร บี บ บั ง คั บ เอ า เงิ น ข อ ง รั ฐ โด ย ไม่ สุ จ ริ ต   
ตัวอย่าง ของศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น กรณีหญิงมีสามีแล้วไปอยู่กินกับชายอื นจนเกิดมีบุตรด้วยกัน 
แล้วหญิงมีสามีนั้นก็ไปร้องขอต่อศาลเพื อให้ศาลสั งว่าชายที ไปอยู่กินด้วยกันนั้นเป็นบิดาของบุตร   ต่อมาสามี
ของหญิงคนนั้นได้คัดค้านต่อศาลว่า การเป็นชู้ชั วทั้งชายหญิงหากศาลสั งให้เด็กเป็นบุตรของชายชู้ย่อมเป็นการ
สนับสนุนให้ชายหญิงประพฤติผิดศีลธรรม  ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การประพฤติผิดศีลธรรมเป็นเรื องของหญิง
กับชายชู้ เด็กไม่ได้มีส่วนในการกระท่าความผิดด้วย ศาลจึงพิพากษาให้เด็กเป็นบุตรอันแท้จริงของบิดา(ชายชู้) 
ก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีแต่อย่างได หรือกรณีที ชายมีภริยาอยู่แล้วแต่ได้ไปตกลงกับหญิงอื นให้มา
เป็นภริยาอีกคน เช่นนี้ย่อมเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 
150    เป็นต้น 
แบบของนิติกรรม(Effective form) 
มาตรา 151 บัญญัติว่า “การใดมิได้ท่าให้ถูกต้องตามแบบที กฎหมายบังคับไว้การนั้นเป็นโมฆะ” 
แบบของนิติกรรม หมายถึง พิธีการที กฎหมายก่าหนดไว้ และบังคับให้ผู้ที แสดงเจตนาท่านิติกรรมต้องปฏิบัติ
ตามเพื อให้การแสดงเจตนาของตนสมบูรณ์เป็นนิติกรรม และหากผู้แสดงเจตนามิได้ท่าให้ถูกต้องตามแบบพิธี
การที กฎหมายก่าหนดแล้ว นิติกรรมนั้นก็จะเป็นโมฆะ  
แบบที กฎหมายก่าหนดเอาไว้แบ่งออกได้เป็น 4 กรณี คือ  
 4.1 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นิติกรรมประเภทนี้เป็นนิติ
กรรมที มีความส่าคัญ กฎหมายจึงก่าหนดให้ต้องท่าเป็นหนังสือ และต้องจดทะเบียน กล่าวคือ ต้องให้เจ้า
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พนักงานบันทึกเกี ยวกับนิติกรรมนั้นๆ เอาไว้เป็นหลักฐาน เช่น การท่าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์พิเศษ การจ่านอง การขายฝาก การแลกเปลี ยน   เป็นต้น 
4.2 นิติกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เป็นต้น 
4.3 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  กรณีนี้แม้จะต้องท่าเป็นหนังสือต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าที แต่ก็มิได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องจดทะเบียนแต่อย่างได เช่นการท่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่าย
เมืองจะต้องท่าต่อหน้านายอ่าเภอ   การคัดค้านตั๋วเงินก็ต้องคัดค้านต่อนายอ่าเภอ เป็นต้น  
4.4 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือ  เป็นกรณีที ผู้ท่านิติกรรมจะต้องท่าเป็นหนังสือกันเองเพื อไม่ให้การแสดง
เจตนานั้นเป็นการเลื อนลอยจนเกินไป เช่น การท่าสัญญาเช่าซื้อ  การรับสภาพหนี้   ตั๋วเงิน   การโอนหุ้น  
8. โมฆะกรรม 
มาตรา 172 บัญญัติว่า “โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ งคนใดจะยกความ
เสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมข้ึนกล่าวอ้างก็ได้...” 
 
โมฆะกรรม หมายถึง การกระท่า หรือการแสดงเจตนาที เสียเปล่า ไม่มีผลในกฎหมายที จะเป็นนิติกรรมผูกนิติ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล กล่าวคือ ไม่ท่าให้บุคคลใด หรือสิ งใดเปลี ยนแปลงฐานะไป  คู่กรณียังคงอยู่ในฐานะเดิม
เสมือนว่ามิได้เข้าท่านิติกรรมแต่ประการใดเลย  และการเสียเปล่าของนิติกรรมนี้มีมาแต่แรกเริ มท่านิติ
กรรม  เช่น แดง ได้ท่าสัญญาซื้อขายที ดินจากด่า แต่ในสัญญาไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที  สัญญา
ซื้อขายจึงตกเป็นโมฆะ ดั้งนั้น แดง จึงฟ้องด่า เพื อเรียกค่าเสียหายจากการที ด่า ผิดสัญญาไม่ได้ เพราะเป็นการ
ยกเอาความเสียเปล่าของนิติกรรมซึ งเป็นโมฆะมาแต่แรกขึ้นอ้าง  หรือ เช่นกรณีสัญญาที ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ งถือว่าเป็นสัญญาที ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจบังคับกันได้ตาม
ก ฎ ห ม า ย  คื อ ถื อ ว่ า ไ ม่ มี สั ญ ญ า เ กิ ด ขึ้ น เ ล ย 
    เมื อนิติกรรมไดไม่มีผลในทางกฎหมายแล้ว จึงเท่ากับว่าไม่ได้มีการท่านิติกรรมนั้นเกิดขึ้นเลยและบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสีย จะยกเอาความเสียเปล่าขึ้นกล่าวอ้างก็ไม่ได้  เช่น นายแดง กู้ยืมเงินนายด่า จ่านวน 100,000 บาท 
เพื อไปซื้อยาบ้า  ในการกู้ยืมเงินครั้งนี้มีนายขาว เป็นผู้ค้่าประกัน และมีนายฟ้าน่าที ดินมาจ่านองเป็นประกัน
การกู้เงิน จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเพื อไปซื้อยาบ้าจึงเป็นนิติกรรมที มีวัตถุประสงค์ที ต้องห้ามตาม
กฎหมายจึงตกเป็นโมฆะ  ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะอ้างอิงเอาความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ไม่ได้ 
จากตัวอย่าง ถ้านายด่าไม่ยอมช่าระคืนเงินให้แก่นายแดง นายแดงจะไปฟ้องร้องนายด่า หรือฟ้องร้องผู้ค้่า
ประกัน หรือไปฟ้องบังคับจ่านองต่อทรัพย์ของนายฟ้า  ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะถือว่าจะยกเอาความเสียเปล่าขึ้น
กล่าวอ้างไม่ได้ 
9. โมฆียกรรม 
โมฆียกรรม  (viodable)  หมายถึง การแสดงเจตนาท่านิติกรรมที เมื อท่าขึ้นแล้วมีผลในกฎหมายผูกพันกันได้ 
แต่เป็นนิติกรรมที ไม่สมบูรณ์ อาจถูกบอกล้างท่าให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ  หรืออาจได้รับการให้สัตยาบันท่า
ให้นิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ได้ส่าหรับสาเหตุที นิติกรรมเป็นโมฆียะนั้นประกอบไปด้วยเหตุแห่งการแสดงเจตนา
ที วิปริตที ส่าคัญๆ  ดังนี้ 
การแสดงเจตนาโดยถูกข่มขู่ 
การแสดงเจตนาโดยส่าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์ซึ งตามปกติถือว่าเป็นสาระส่าคัญ 
การแสดงเจตนาโดยบกพร่องในเรื องความสามารถ เช่น ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ 
หรือคนวิกลจริต 
การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล 
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การบอกล้างโมฆียกรรม หมายถึง การแสดงเจตนาปฏิเสธหรือท่าลายนิติกรรมที เป็นโมฆียะกรรมนั้นให้เสียไป 
(ซึ งนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะนั้น) ให้มีผลเป็นโมฆะย้อนหลังไปถึงเวลาเริ มต้นท่านิติกรรมนั้นและ
คู่กรณีก็จะกลับคืนสู่ฐานะเดิมและถ้าเป็นการพ้นวิสัยที จะกลับคืนสู่ฐานะนั้นได้ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดเชยส่วน
วิธีการบอกล้างนิติกรรมที เป็นโมฆียะนั้นกฎหมายไม่ได้ก่าหนดแบบเอาไว้ดังนั้นแม้นิติกรรมที โมฆียะจะเป็นนิติ
กรรมที มีแบบ เช่น กฎหมายก่าหนดไว้ว่าจะต้องท่าเป็นหนังสือ หรือท่าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที   หรือนิติกรรมที ต้องท่าเป็นหนังสือเพียงอย่างเดียว  การบอกล้างนิติกรรมนั้นก็ไม่จ่าเป็นที จะต้องท่า
เป็นหนังสือด้วย การบอกล้างอาจท่าด้วยวาจา หรือท่าเป็นหนังสือก็ได้ แต่ต้องบอกล้างเสียภายในก่าหนด 1 ปี 
นับแต่เวลาที อาจให้สัตยาบันได้ 
 
การให้สัตยาบัน หมายถึง การเห็นชอบด้วยกับนิติกรรมที ท่าขึ้นเป็นโมฆียะและได้รับรองผลของนิติกรรมที เป็น
โมฆียกรรมให้มีผลสมบูรณ์บังคับกันได้ในระหว่างคู่กรณี  เช่น เด็กหญิงแดงผู้เยาว์ ไปท่านิติกรรมซื้อที ดินจาก
นายด่า ราคา 100,000 บาท โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายขาว  ผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นย่อมมี
ผลเป็นโมฆียะ  เมื อนายขาว ทราบเรื องได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าการท่านิติกรรมซื้อที ดินดังกล่าวผู้เยาว์ไม่ได้ถูก
เอาเปรียบแต่อย่างได  นายขาวก็อาจให้สัตยาบันโดยปากเปล่า หรือท่าเป็นหนังสือไปยังนายด่า เพื อให้สัญญามี
ผลบังคับกันได้ตลอดไปได ้
 
การแสดงเจตนา 

 
 
         การแสดงเจตนาจะต้องมีการกระท่าโดยการแสดงเจตนาออกมาเพราะถ้าไม่มีการกระท่าอันเป็นการ
แสดงเจตนาออกมาแล้วนิติกรรมก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้เพราะไม่มีใครทราบได้ว่าผู้ท่านิติกรรมมีความประสงค์อะไร 
แต่การแสดงเจตนานั้นจะต้องเกิดจากเจตนาในใจจริงของผู้แสดงเจตนาของผู้ท่านิติกรรมจริงๆด้วย มิฉะนั้น จะ
ถือไม่ได้ว่าเป็นการแสดงเจตนา เช่น นายแดง ซึ งเป็นเจ้าของที ดินนอนป่วย สติไม่ดี พูดจาไม่รู้เรื อง นายด่าจึง
จับมือ นายแดงพิมพ์ลงในใบมอบอ่านาจเพื อให้นายด่าสามารถแอบน่าเอาที ดินของนายแดงไปขายให้แก่ นาย
ขาวซึ งเป็นบุคคลภายนอก กรณีนี้ถือว่า นายแดงไม่มีการกระท่าอันเป็นการแสดงเจตนาของนายแดงแต่อย่าง
ได จึงท่าให้หนังสือมอบอ่านาจไม่สมบูรณ์ ไม่ท่าให้นายขาวได้สิทธิในที ดินที ซื้อจากนายแดงแต่อย่าง
ได   ส่าหรับการแสดงเจตนานั้นสามารถท่าได้ 3 ลักษณะดังนี้  
 
1) การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง เป็นการแสดงเจตนากระท่าด้วยกิริยาท่าทางเพื อเจตนาเพื อให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนซึ งการกระท่านิติกรรมนั้นโดยตรง ซึ งอาจแสดงออกด้วยวาจา หรือลายลักอักษรก็ได้  แต่ถ้าต้องการให้มี
ความชัดเจนมากที สุดก็ต้องแสดงออกเป็นลายลักอักษร 
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2) การแสดงเจตนาโดยปริยาย เป็นการแสดงเจตนาออกมาเพียงแต่ไม่อาจเข้าใจได้ว่ามีความหมายอย่างไร แต่
เมื อค่านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ โดยทั วไปแล้ว พอจะเข้าใจได้ว่ามีความหมายอย่างไร เช่น การที เจ้าหนี้ฉีกสัญญา
กู้ท้ิงย่อมเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายว่าปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เป็นต้น 
 
3) การแสดงเจตนาโดยการนิ ง  โดยปกติการนิ งไม่ถือเป็นการแสดงเจตนาเพราะมิได้มีการแสดงกิริยาอาการ
อย่างใดออกมา แต่การนิ งหรือการละเว้นในบางกรณีกฎหมายถือว่าเป็นการแสดงเจตนา เช่น มาตรา 570 
ก่าหนดเอาไว้ว่าถ้าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้วหากผู้เช่ายังคงครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ และผู้ให้เช่าไม่ทักท้วง ถือ
ว่าท่าสัญญาเช่ากันต่อไม่มีก่าหนด หรือในกรณีปกติประเพณี หรือโดยสัญญาที ท่าขึ้นระหว่างกัน หรือจากสิ งที 
คู่กรณีพึงปฏิบัติต่อกันโดยสุจริต ได้ก่อให้เกิดหน้าที ที คู่กรณีฝ่ายหนึ งจะพึงต้องแสดงเจตนา การนิ งในลักษณะ
เช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนา  
โดยหลักทั วไปกฎหมายยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของบุคคล แต่ทั้งนี้การแสดงเจตนา
จะต้องเป็นเจตนาที เกิดจากเจตนาที แท้จริง  ไม่ได้เกิดจากเจตนาอันเบี ยงเบนไป เช่น การแสดงเจตนาลวง 
(declaration of intention which is fictitious) หรือนิติกรรมอ่าพราง(concealed act) และนอกจากนั้น
การแสดงเจตนานั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ไม่ใช่เกิดขึ้นจากเจตนาอันวิปริต เช่น ส่าคัญผิด(mistake) กลฉ้อ
ฉล(fraud) อันจะมีผลท่าให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ(void)ซึ งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 
   
  5.1 การแสดงเจตนาลวง 
มาตรา 155 วรรค 1 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ งเป็นโมฆะ แต่จะยกข้ึนเป็น
ข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท่าการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้ 
การแสดงเจตนาลวง เป็นกรณีที คู่กรณีท้ังสองฝ่ายตกลงสมคบกันแสดงเจตนา เพียงแต่การแสดงเจตนานั้น
ไม่ได้ตรงกับในใจจริง แต่กระท่าข้ึนเพื อที จะหลอกลวงบุคคลภายนอกมิได้ประสงค์ให้นิติกรรมนั้นมีผลผูกพัน
ระหว่างกันแต่อย่างได  
จากมาตรา 155 องค์ประกอบของการแสดงเจตนาลวงจึงประกอบไปด้วย 
1.มีการตกลงที แตกต่างไปจากเจตนาในใจจริง 
2.มีการตกลงสมคบกันของคู่กรณี 
3.โดยเจตนาที จะหลอกลวงบุคคลภายนอก 
เช่น  นายแดง เป็นลูกหนี้ของ นายด่า จ่านวน 100,000 บาท นายแดง กลัวว่านายด่าจะมายึดรถยนต์ที นาย
แดงมีอยู่เพียงคันเดียวไปขายเพื อช่าระหนี้ นายแดง จึงตกลงสมคบกับนายขาว เพื อนสนิท ท่านิติกรรมโอนขาย
รถยนต์คันดังกล่าวให้กับนายขาว  โดยมิได้มีเจตนาที จะท่านิติกรรมกันจริงๆผลจากการท่านิติกรรมโดยการ
แสดงเจตนาลวง 
 
1.ผลต่อคู่กรณี  นิติกรรมมีผลเป็นโมฆะ เช่น จากตัวอย่างเดิมนิติกรรมโอนขายรถยนต์คันดังกล่าวย่อมมีผลเป็น
โมฆะ เพราะนายแดง กับนายขาว มิได้มีเจตนาที จะท่านิติกรรมกันจริงๆ 
   
2.ผลต่อบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกที สุจริตและได้รับความเสียหายจะได้รับความคุ้มครอง กล่าวคือ แม้นิติ
กรรมนั้นจะเป็นโมฆะระหว่างคู่กรณี แต่คู่กรณีก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริต คือ “ไม่รู”้ ถึง
การสมคบกันของคู่กรณี และ “ต้องเสียหาย” คือได้รับความเสียหายจากการท่านิติกรรมนั้น เช่น จากตัวอย่าง
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เดิม ถ้านายแดง ได้ส่งมอบรถยนต์ให้กับนายขาวมาแล้ว นายขาวได้แอบน่าเอารถยนต์ไปขายต่อให้นาย เขียว 
ในราคา 100,000 บาท โดยนายเขียวไม่รู้เลยว่า การตกลงระหว่างนายแดงกับนายด่า เป็นโมฆะ เช่นนี้นาย
เขียวจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
 
  5.2 นิติกรรมอ าพราง   
มาตรา 155 วรรค 2 บัญญัติว่า “ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ งท่าขึ้นเพื ออ่าพรางนิติกรรมอื นให้น่า
บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี ยวกับนิติกรรมที ถูกอ่าพรางมาใช้บังคับ”  
นิติกรรมอ่าพราง คือ นิติกรรมที ถูกอ่าพรางหรือถูกปกปิดโดยนิติกรรมอีกอันหนึ งที เกิดจากการแสดงเจตนาลวง
โดยสมรู้กันระหว่างคู่กรณีซ้อนนิติกรรมอันเกิดจากการแสดงเจตนาอันแท้จริงขึ้นมาอีกอันหนึ ง   ดังนั้นนิติ
กรรมอ่าพรางจึงมีองค์ประกอบดังนี้ 
1) มีการท่านิติกรรมเกิดขึ้น 2 นิติกรรม  
2) นิติกรรมอันหนึ งที ถูกเปิดเผย แต่ไม่ต้องการให้นิติกรรมนั้นผูกพัน 
3) นิติกรรมอีกอันหนึ งที ปกปิด(นิติกรรมอ่าพราง)  แต่ต้องการที จะผูกพัน เช่น  นายแดง ท่าสัญญาโอนที ดิน 
เพื อปกปิด(อ่าพราง) การซื้อขายที ท่าเอาไว้กับนายด่า  เช่นนี้สัญญาโอนที ดินเป็นการแสดงเจตนาที ไม่ต้องการ
ให้ผูกพันจึงตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 155 วรรคแรก จึงต้องบังคับกันไปตามสัญญาซื้อขาย  
ส่าหรับนิติกรรมที ถูกอ่าพรางนั้นจะมีผลใช้บังคับกันได้เพียงไดนั้นต้องพิจารณา กฎหมายในส่วนซึ งให้น่า
บทบัญญัติให้น่ากฎหมายอันเกี ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี ยวกับนิติกรรมที ถูกอ่าพรางมาใช้บังคับ เช่น 
นิติกรรมอันที ปกปิด หรืออ่าพรางไว้นั้นกฎหมายก่าหนดแบบเอาไว้ว่าจะต้องท่าเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับ
คดีกันได้ นิติกรรมอ่าพรางนั้นก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้น นิติกรรมอ่าพรางนั้นก็ไม่อาจฟ้องร้อง
บังคับคดีกันได้เพราะไม่ได้ท่าตามแบบที กฎหมายก่าหนดเอาไว้ 
 
5.3. การแสดงเจตนาโดยส่าคัญผิดในสิ งซึ งเป็นสาระส่าคัญ  
มาตรา 156 วรรค 1 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาโดยส่าคัญผิดในสิ งซึ งเป็นสาระส่าคัญแห่งนิติกรรมเป็น
โมฆะ” 
 
ความส่าคัญผิด(Mistake) หมายถึง ความเข้าใจที ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
สาระส่าคัญของนิติกรรม หมายถึง สิ งที จะต้องมีในนิติกรรมนั้นๆ ถ้านิติกรรมไม่มีสิ งนั้นแล้ว นิติกรรมนั้นก็จะไม่
เกิดข้ึนมาได้ 
 
    ส่าหรับความส่าคัญผิดซึ งกฎหมายก่าหนดเอาไว้เป็นตัวอย่างนั้น ได้แก่  
5.3..1 ความส่าคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม เช่น นายแดง ต้องการที จะค้่าประกัน นายด่า ที นายด่า  ไปกู้
เงินจาก นายขาว แต่นายแดง ส่าคัญผิดว่าผู้ค้่าประกันจะต้องลงลายมือชื อในสัญญาคู่กับนายด่า ผู้กู้ เช่นนี้ การ
แสดงเจตนาของนายแดง ที ลงชื อในช่องผู้กู้ย่อมเป็นโมฆะ  เช่น ในคดีหนึ งจ่าเลยได้ลงลายมือชื อในสัญญายอม
ความที อ่าเภอ จ่าเลยไม่รู้ข้อความในสัญญาเข้าใจผิดว่าเป็นหนังสือประกันตัว นาย ข. แต่กลายเป็นสัญญายอม
ต่อกรมการอ่าเภอว่าจ่าเลยยอมใช้เงินแก่โจทก์ สัญญายอมความไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะตามมาตรา 156  
 
5.3.2ตัวบุคคลซึ งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม  เป็นเรื องที ต้องพิจารณาว่าผู้แสดงเจตนามุ่งหมายที จะท่านิติกรรม
กับบุคคลใด ถ้าหากเจตนาที จะท่านิติกรรมกับบุคคลหนึ งแต่ได้แสดงเจตนาท่านิติกรรมกับอีกบุคลหนึ ง ก็ย่อม
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ท่าให้นิติกรรมนั้นมีผลเป็นโมฆะ แต่ทั้งนี้ตัวบุคคลจะต้องถือเป็นสาระส่าคัญด้วย หากตัวบุคคลไม่ใช่สาระส่าคัญ
แล้วนิติกรรมนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะ  เช่น แดง เสนอขอเช่าบ้านของ ด่า แต่ด่าส่าคัญผิดเข้าใจว่า แดง ผู้ขอเช่า
บ้านนี้เป็นแดงคนเดียวกับแดงเพื อนรักของตนเพื อจะได้ไว้วางใจในการดูแลบ้านด้วย ต่อมาปรากฏว่าเป็นคนละ
คนกัน เช่นนี้ถือว่าเป็นการส่าคัญผิดในตัวบุคคล 
5.3.3 ส่าคัญผิดในวัตถุแห่งนิติกรรม  วัตถุแห่งนิติกรรม คือ ตัวทรัพย์สินที จะต้องส่งมอบกัน หรือข้อปฏิบัติอัน
เกิดแต่นิติกรรมซึ งอาจเป็นการกระท่า หรืองดเว้นการกระท่าอย่างใดอย่างหนึ ง แล้วแต่กรณี  เช่น  นายแดง 
ต้องการที จะซื้อที ดินแปลงหนึ ง แต่นายแดงส่าคัญผิดไปตกลงซื้อที ดินอีกแปลงหนึ ง เป็นกรณีที   นายแดง 
เจตนาท่านิติกรรมโดยส่าคัญผิดในทรัพย์ซึ งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมคือการซื้อที ดินผิดแปลง สัญญาซื้อที ดินของ
นายแดงจึงตกเป็นโมฆะ  
แต่ถ้าความส่าคัญผิดนั้นเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อของบุคคลผู้แสดงเจตนา บุคคลผู้แสดงเจตนานั้นจะ
ถือเอาความประมาทเลินเล่อนั้นมาเป็นประโยชน์กับตนเองไม่ได้  
5.4 การแสดงเจตนาด้วยความส่าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล หรือทรัพย์สิน  
         มาตรา 157 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาโดยส่าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล หรือทรัพย์สินเป็น
โมฆียะ 
ความส่าคัญผิดตามวรรคหนึ ง ต้องเป็นความส่าคัญผิดในคุณสมบัติซึ งตามปกติถือว่าเป็นสาระส่าคัญ ซึ งหาก
มิได้มีความส่าคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท่าขึ้น”  
การส่าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล หรือทรัพย์เป็นการส่าคัญผิดไม่ถึงขนาดที เป็นสาระส่าคัญของนิติกรรม
เพียงแต่การแสดงเจตนานั้นส่าคัญผิดว่าบุคคลหรือ ทรัพย์มีคุณสมบัติอย่างหนึ งแต่ปรากฎว่าไม่ตรงกับความ
เป็นจริงที ต้องการในคุณสมบัตินั้น เช่น  นายแดงต้องการจ้างจิตรกรที มีฝีมือในการวาดภาพเหมือนมาวาดภาพ
ภริยาของตน จึงตกลงจ้าง นายด่า ซึ งนายแดงเข้าใจว่านายด่าเป็นจิตรกรฝีมือดีในการวาดภาพเหมือน ต่อมา
จึงทราบว่านายด่าเป็นแค่คนรับเขียนตัวหนังสือ ไม่มีฝีมือในการวาดภาพเหมือนเลย เช่นนี้สัญญาจึงตกเป็น
โมฆียะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my%20site/Law3.html#_ftn1


การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล  

 
 
มาตรา 159 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะการถูกฉ้อฉลที จะเป็นโมฆียะตามวรรค
หนึ ง จะต้องถึงขนาดซึ งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท่าขึ้น ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ ง
แสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆียะต่อเมื อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ งได้รู้ 
หรือควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น”  
กลฉ้อฉล  (fraud)  หมายถึง  การแสดงข้อความอย่างใดให้ผิดต่อความเป็นจริงเพื อหลอกลวงให้เขาหลงเชื อ
การแสดงเจตนานั้น   เพื อประสงค์ประโยชน์อันไม่ควรได้ในส่วนของตน    ส่าหรับการหลอกลวงนั้นอาจ
กระท่าด้วยประการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงด้วยวาจา ลายลักอักษร  กิริยาท่าทาง หรือการหลอกลวง
ในลักษณะอื นๆ  เช่น นายแดง ต้องการซื้อพระสมเด็จวัดระฆังของแท้ เพื อเป็นของขวัญวันเกิดพ่อ นายด่า ซึ ง
เป็นเซียนพระได้น่าพระสมเด็จองค์หนึ งซึ งเป็นของปลอมมาขายให้นายแดง  โดยหลอกว่าเป็นพระสมเด็จของ
แท้ นายแดงหลงเชื อจึงซื้อพระสมเด็จดังกล่าว การซื้อพระสมเด็จดังกล่าวจึงเป็นโมฆียะ เพราะถ้ามิได้มีกลฉ้อ
ฉลดังกล่าวถึงขนาด การอันเป็นโมฆียะนั้นก็คงจะมิได้เกิดขึ้น หรือ  นายแดง หลอกลวงนายด่า ว่าม้าของตน
เป็นม้าแข่งฝีเท้าดี เพื อจะให้ได้ราคาสูงๆ แต่ความจริงม้าตัวนั้นเป็นม้าที บาดเจ็บไม่อาจวิ งได้อีกต่อไป เช่นนี้ 
น าย ด่ า  ย่ อ ม บ อก เลิ ก นิ ติ ก ร รม อั น มี ผ ล เป็ น โม ฆี ย ะ เพ ราะ เห ตุ    ฉ้ อ ฉ ล อั น ข อ งน าย แ ด ง ได้ 
การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ งมิใช่เป็นคู่กรณีในการ
ท่านิติกรรมได้ท่าการหลอกลวงบุคคลซึ งเป็นคู่กรณีฝ่ายหนึ ง จนคู่กรณีฝ่ายนั้นหลงชื อตามที ถูกหลอกลวง และ
ได้แสดงเจตนาท่านิติกรรมกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ งขึ้นนั้นขึ้น โดยหลักแล้วนิติกรรมนั้นจะมีผลเป็นโมฆียะ เว้นแต่ 
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ ง (ฝ่ายที มิใช่ถูกฉ้อฉล) ได้รู้ หรือควรจะรู้ถึงกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอกนั้นก่อน หรือในขณะ
ท่าแสดงเจตนาท่านิติกรรม เช่น แดง เสนอขายแหวนเพชรวงหนึ งให้แก่ ด่า ในราคา 100,000 บาท ในขณะ
ที   ด่า พิจารณาดูแหวนอยู่ เขียว ได้เข้ามาดูแหวนเพชรด้วย  แล้วพูดว่า “เป็นเพชรแท้มีเนื้องามมากไม่มี
ต่าหนิ”  ซึ งแดงรู้ดีว่า เขียวพูดจาหลอกเพื อประสงค์จะให้ด่าซื้อแหวนของแดง  จนด่าหลงเชื อซื้อแหวนวง
ดังกล่าวจากแดง  ต่อมาอีก  3 วันด่าได้เอาไปให้ร้านเพชรดูจึงรู้ว่าเพชรดังกล่าวมีต่าหนิ มีรอยขูดขีด และน้่าไม่
งาม เช่นนี้ สัญญาซื้อขายแหวนเพชรดังกล่าวเกิดจากกลฉ้อฉลโดยเขียวซึ งเป็นบุคคลภายนอก  และ แดงก็ได้รู้
ถึงกลฉ้อฉลด้วย นิติกรรมซื้อขายจึงตกเป็นโมฆียะ ด่ามีสิทธิบอกล้างได้ 
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7. การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ 
 
มาตรา 164 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ 
การข่มขู่ที จะท่าให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึง และร้ายแรงถึง
ขนาดที จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมิได้กระท่าขึ้น” 
 
การข่มขู่ หมายถึง การกระท่าให้เกิดความเกรงกลัว ไม่ว่าจะข่มขู่โดยวิธีใด ให้ผู้ถูกข่มขู่เกิดความกลัวว่าจะเกิด
ภัยขึ้นแก่ตน จนต้องแสดงเจตนาท่านิติกรรมนั้นไปตามที ถูกข่มขู่ ส่าหรับวิธีการข่มขู่นั้นอาจท่าได้ในโดยทาง
วาจา หรือโดยทางลายลักอักษร หรือโดยกิริยาอาการที เป็นการข่มขู่  ทั้งการข่มขู่นั้นอาจขู่ว่าจะท่าร้ายร่างกาย
ให้ถึงแก่บาดเจ็บ หรือถึงแก่ชีวิต เช่น  แดง ต้องการจะซื้อที ดินของ ด่า ซึ งอยู่ริมชายหาด แต่ด่าไม่ยอมขายให้ 
แดงจึงกล่าวว่าหากไม่ขายจะฆ่าด่าเสีย เช่นนี้นิติกรรมการซื้อที ดินก็ตกเป็นโมฆียะ  
 
การกระท่าที ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ตามกฎหมาย 
1) การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม หมายถึง การขู่โดยผู้ข่มขู่นั้นมีสิทธิเรียกร้องได้ตามกฎหมายที จะให้ผู้ถูก
ข่มขู่ท่านิติกรรม โดยผู้ข่มขู่เชื อโดยสุจริตว่าตนมีสิทธิที จะท่าได้ เช่น แดง ขู่ด่าว่าถ้า ด่าไม่ช่าระเงินที กู้คืน แดง
จะฟ้องคดีต่อศาลและเชื อโดยสุจริตใจว่าตนจะต้องเป็นผู้ชนะคดี เช่นนี้ถือว่าเป็นการขู่ว่าจะสิทธิตามปกตินิยม 
2) การกระท่าเพราะนับถือย่าเกรง  หมายถึง การกระท่าที เกิดจากความเคารพนับถือตามธรรมเนียม หรือ
ประเพณี ซึ งโดยสภาพมิใช่การข่มขู่ เช่น การท่านิติกรรมของลูกเพราะความเกรงใจต่อพ่อแม่ 
 
เงื่อนไขและเงื่อนเวลา 
 เงื อนไข และเงื อนเวลาถือเป็นองค์ประกอบเสริมที ไม่จ่าเป็นต้องมีนิติกรรมนั้นก็สามารถเกิดข้ึนได้อย่าง
สมบูรณ์ เพียงแต่นิติกรรมนั้นยังไม่เกิดผล ถ้านิติกรรมที อยู่ภายใต้เงื อนไขบังคับก่อน หรือนิติกรรมนั้นจะมีผล
บังคับอยู่ได้แต่เพียงชั วคราวถ้านิติกรรมนั้นอยู่ภายใต้เงื อนไขบังคับหลัง หรือในเรื องของเงื อนเวลาก็
เช่นเดียวกันก็มีผลต่อการเกิดหรือ การสิ้นผลของนิติกรรมเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ในการ
เกิดข้ึนของนิติกรรมนั้นแต่อย่างได  
            9.1 เงื อนไข 
        มาตรา 183 บัญญัติว่า “ นิติกรรมใดมีเงื อนไขบังคับก่อน นิติกรรมนั้นย่อมเป็นผลต่อเมื อเงื อนไขนั้น
ส่าเร็จแล้วนิติกรรมใดมีเงื อนไขบังคับหลัง นิติกรรมนั้นย่อมสิ้นผลในเมื อเงื อนไขนั้นส่าเร็จแล้ว...”  
เงื อนไข หมายถึง  เหตุการณ์การในอนาคตที ไม่แน่นอน ซึ งผู้ท่านิติกรรมจะก่าหนดถึงความเป็นผลหรือสิ้นผล
ของนิติกรรมโดยอาศัยเหตุการณ์อย่างหนึ งอย่างใดในอนาคตที ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ 
เงื อนไขมี 2  ประเภท 
 
 1) เงื อนไขบังคับก่อน เป็นการน่าเหตุการณ์ในอนาคตที ไม่แน่นอนมาก่าหนดถึงความเป็นผลของนิติ
กรรม โดยนิติกรรมจะมีผลตั้งแต่เมื อเวลาที เงื อนไขส่าเร็จ เช่น แดง ท่าสัญญาซื้อขายรถยนต์กับด่า ในวันที  1 
มกราคม 2546 โดยมีเงื อนไขว่า จะให้นิติกรรมการซื้อขายรถยนต์เป็นผลต่อเมื อแดงขายจักรยานของตนได้
เสียก่อน เช่นนี้ เป็นกรณีที มีเงื อนไขบังคับก่อน สัญญาจะเกิดเมื อเงื อนไขส่าเร็จ(คือแดงขายจักรยานได้) 
   2) เงื อนไขบังคับหลัง  หมายถึง เป็นการน่าเอาเหตุการณ์ในอนาคตที ไม่แน่นอนมาก่าหนดถึงความสิ้น
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ผลของนิติกรรม  ซึ งนิติกรรมจะสิ้นผลนับแต่เวลาที เงื อนไขส่าเร็จ  เช่น แดง เช่าบ้านของ ด่า โดยมีเงื อนไขว่า 
ถ้าลูกของแดงกลับมาจากต่างประเทศเมื อไดสัญญาเป็นอันสิ้นสุด  
          9.2 เงื อนเวลา 
มาตรา 191 บัญญัติว่า “นิติกรรมใดมีเงื อนเวลาเริ มต้นก่าหนดไว้ ห้ามมิให้ทวงถามให้ปฏิบัติการตามนิติกรรม
นั้นก่อนถึงก่าหนดเวลา 
นิติกรรมใดมีเงื อนเวลาสิ้นสุดก่าหนดไว้ นิติกรรมนั้นย่อมสิ้นผลเมื อถึงก่าหนดเวลา” 
เงื อนเวลา  หมายถึง จุดช่วงเวลาที มีการเริ มต้น   หรือการสิ้นสุดความเป็นผลของนิติ-กรรม อันมีลักษณะที 
เกิดข้ึนในอนาคตที แน่นอน ซึ งผู้ท่านิติกรรมได้ก่าหนดเกี ยวกับการเริ มต้นความเป็นผลของ หรือการสิ้นสุด
ความเป็นผลของนิติกรรม 
 
เงื อนเวลา มี 2 ประเภท  
       1) เงื อนเวลาเริ มต้น เป็นกรณีที นิติกรรมได้เกิดขึ้นมาแล้วในขณะที ท่านิติกรรมนั้น เพียงแต่ถ้ายังไม่ถึง
เวลาเริ มต้นที ก่าหนดไว้อย่างแน่นอนจะทวงถามให้ปฏิบัติการตามนิติกรรมนั้นยังไม่ได้ เช่น ยืมรถยนต์เพื อนไป
ขับ  3 วัน ดังนั้นก่อนครบก่าหนด 3 วัน เพื อนจะมาเรียกรถยนต์คืนไม่ได้ 
 
       2) เงื อนเวลาสิ้นสุด เป็นการน่าเหตุการณ์ในอนาคตที แน่นอนมาก่าหนดความสิ้นผลของนิติกรรม   เช่น 
ท่าสัญญาเช่าห้องพักเป็นเวลา 3 เดือน ดังนี้นับแต่สัญญาเช่าเกิดผลแล้ว พอครบก่าหนด 3 เดือนสัญญาเช่าก็
สิ้นผลลง 
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