ขอสอบกระบวนวิชา LW 102 หลักกฎหมายเอกชน

------------------------------------------------------------------------------------☞ คําสั่ง ขอสอบมีทั้งหมด 3 ขอ ใหนักศึกษาทําทุกขอ (คะแนนเต็มขอละ 25 คะแนน)
❐

ขอ 1. จงอธิบายถึงความหมายของสิทธิ หนาที่ และความรับผิดตามกฎหมายเอกชนมาพอสังเขป

❐

ขอ 2. ก. ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยไดพัฒนากาวหนาถึงขนาดที่อ าจทํา การผาตัด ใหผูช ายสามารถ
ตั้ง ครรภแ ทนผูห ญิง ได ถา หากมีปญ หากฎหมายในเรื่อ งดัง กลา วเกิด ขึ้น และไมมีก ฎหมาย
ลายลักษณอักษรที่จะนํามาตัดสินได ทานจะตัดสินปญหากฎหมายนี้อยางไร
ข. จงอธิบายหลักเกณฑการเปลี่ยนภูมิลาํ เนาของบุคคลธรรมดา

❐

ขอ 3. นายดํา คนเสมือ นไรค วามสามารถ มีน ายเดชเปน ผูพิทัก ษ นายดํา ไดทํา นิติก รรมดัง ตอ ไปนี้โ ดยไดรับ
ความยินยอมจากนายเดช แตไมไดรับอนุมัติจากศาล
ก. ใหนายเขียวเชาบานเปนเวลา 4 ป
ข. ขายบานที่พัทยาใหนายขาว ราคา 3 ลานบาท
ผลของนิติกรรมทั้งสองประการเปนอยางไร จงอธิบาย


❃❃

❐

เฉลยขอสอบวิชา LW 102

❃❃

ขอ 1. จงอธิบายถึงความหมายของสิทธิ หนาที่ และความรับผิดตามกฎหมายเอกชนมาพอสังเขป

➣ แนวคําตอบ

“สิทธิ” ตามกฎหมายเอกชน หมายถึง ความเปนเจาของ ความมีอํานาจเหนือหรือความสามารถในการ
จัดการอยางหนึ่งอยางใดตอวัตถุแหงสิทธิ
ซึ่งสิทธิตางๆ ที่กลาวถึงนี้เปนประโยชนที่กฎหมายรับรองและ
คุมครองให ผูทรงสิทธิตามกฎหมายเอกชนคือเจาของทรัพยสิน ซึ่งมีอํานาจเหนือทรัพยสินสามารถที่จะจัดการอยาง
หนึ่งอยางใดตอทรัพยสินของตนเองได หรือเจาหนี้ก็เปนผูทรงสิทธิซึ่งมีอํานาจเหนือลูกหนี้ในการเรียกรองใหลูกหนี้
ปฏิบัติการชําระหนี้แกตนได
เปนตน
“หนา ที่” ตามกฎหมายเอกชน หมายถึง ความผูกพัน ที่บุคคลจะตองปฏิบัติเพื่อใหเปน ไปตามสิทธิหรือ
ประโยชนอันชอบธรรมของบุคคล ซึ่งคําวา “หนาที่” มักเปนคําที่ใชคูกับคําวา “สิทธิ”
“หนาที่” นี้ โดยปกติจะเปนของคูสัญญาฝายที่เปนลูกหนี้ซึ่งอาจจะเกิดจากสัญญาหรือเกิดขึ้นตาม
กฎหมายก็ได เชน ในการทําสัญญาซื้อขาย คูสัญญาอาจจะกําหนดหนาที่ของผูซ้ือและผูขายเอาไวในสัญญาวาจะตอง
ปฏิบัติอยางไร แตถาไมไดกําหนดเอาไวในสัญญากฎหมายก็อาจจะกําหนดหนาที่ตางๆ เอาไว อยางเชน กําหนด
หนาที่ของผูขายวาจะตองสงมอบทรัพยสินใหแกผูซ้ือ และกําหนดหนาที่ของผูซ้ือไววาจะตองรับมอบทรัพยสินและ
ชําระราคาทรัพยสินใหแกผูขาย
เปนตน
คําวา “หนาที่” นี้ จะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “หนี้” ซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ลูกหนีจ้ ะตอง
ปฏิบัติตอเจาหนี้โดยการกระทําการ
งดเวนกระทําการ
หรือสงมอบทรัพยสินนั่นเอง
“ความรับผิด” ตามกฎหมายเอกชน คือ ความรับผิดชอบอันเปนผลที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติหนาที่
หรือการลวงละเมิดตอสิทธิของบุคคลอื่น ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลนั้น ผูที่ทําใหเกิดความเสียหายจะตองรับ

ผิดชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนเพื่อเปนการบรรเทาผลเสียหายที่เกิดขึ้น
เสียหายกลับคืนสูสภาพเดิมเทาที่จะเปนไปได

หรือเพื่อใหผูที่ไดรับความ



❐

ขอ 2. ก. ในปจ จุบันเทคโนโลยีทางการแพทยไดพัฒนากาวหนาถึงขนาดที่อาจทําการผาตัดใหผูชายสามารถ
ตั้ง ครรภแ ทนผูห ญิง ได ถา หากมีปญ หากฎหมายในเรื่อ งดัง กลา วเกิด ขึ้น และไมมีก ฎหมายลาย
ลักษณอักษรที่จะนํามาตัดสินได ทานจะตัดสินปญหากฎหมายนี้อยางไร
ข. จงอธิบายหลักเกณฑการเปลี่ยนภูมิลาํ เนาของบุคคลธรรมดา
➣ แนวคําตอบ

ก. กรณีตามปญหาเปนเรื่องของ “ชองวางของกฎหมาย” (Gap in the law) คือ เปนกรณีที่ไมมี
กฎหมายลายลักษณอักษรจะนําไปใชปรับกับขอเท็จจริงไดน่ันเอง และเมื่อมีชองวางของกฎหมายเกิดขึ้น มีหลัก
ทั่วไปวา ศาลจะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีโดยอางวาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณอักษรที่จะนํามาใช
ปรับกับคดีนั้นไมได ศาลจะตองใชกฎหมายโดยวิธีอุดชองวางของกฎหมายตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายได
กําหนดไว
ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรค 2 ไดบัญญัติไววา “เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ให
วินิจฉัยคดีน้ันตามจารีตประเพณีแหงทองถิ่น ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น ใหวินจิ ฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมาย
ที่ใกลเคียงอยางยิ่ง
และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวยใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”
ดังนั้นตามขอเท็จจริง ถาหากมีปญหากฎหมายในเรื่องดังกลาวเกิดขึ้น และไมมีกฎหมายลาย
ลักษณอักษรที่จะนํามาตัดสินได คือ มีชองวางของกฎหมายเกิดขึ้นแลว ขาพเจาจะตัดสินปญหากฎหมายนี้โดย
วิธีการอุดชองวางของกฎหมาย กลาวคือ จะวินิจฉัยคดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 4
วรรค
2
นั่นเอง
ข. หลักเกณฑการเปลี่ยนภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดานั้น ป.พ.พ. มาตรา 41 ไดบัญญัติไววา
“ภูมิลําเนายอมเปลี่ยนไปดวยการยายถิ่นที่อยู
พรอมดวยเจตนาปรากฏชัดแจงวาจะเปลี่ยนภูมิลําเนา”
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 41
หลักเกณฑที่สาํ คัญ
2
ใหม

จะเห็นไดวาหลักเกณฑการเปลี่ยนภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดามี
ประการ
คือ

1. การยายถิ่นที่อยู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่อยูโดยมีการโยกยายสิ่งของจากที่อยูเดิมไปที่อยู
หรือยายครอบครัวจากที่อยูเดิมไปอยูที่ใหม

2. เจตนาชัดแจงวาจะเปลี่ยนภูมิลําเนา หมายความวา นอกจากจะยายถิ่นที่อยูแ ลว จะตอง
แสดงเจตนาชัดแจงดวยวาจะเปลี่ยนภูมิลําเนาไปอยู ณ ถิ่นที่อยูใ หม ซึ่งอาจจะแสดงเจตนาในรูปลายลักษณอักษร
หรือโดยปริยายก็ได
เชน
การแจงเสียภาษีเงินได
ณ
ถิ่นที่อยูใ หม
เปนตน
➟ ตั วอย าง

นายดํายายบานจากกรุงเทพฯ ไปอยูที่บานหลังใหมที่จังหวัดเชียงใหม และไดยาย
ทะเบียนบานจากกรุงเทพฯ ไปบานหลังใหมที่จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ถือไดวานายดําไดเปลี่ยนภูมิลําเนาจากกรุงเทพฯ
ไปเปนจังหวัดเชียงใหมแลว
❐ ข อ 3. นายดํา คนเสมื อ นไร ค วามสามารถ มี น ายเดชเป น ผู พิทักษ นายดํา ได ทํา นิ ติ ก รรมดั ง ต อ ไปนี้ โดยได รั บ
ความยินยอมจากนายเดช แตไมไดรับอนุมัติจากศาล

ก. ใหนายเขียวเชาบานเปนเวลา 4 ป
ข. ขายบานที่พัทยาใหนายขาว ราคา 3 ลานบาท
ผลของนิติกรรมทั้งสองประการเปนอยางไร จงอธิบาย
➣ แนวคําตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 34 ไดบัญญัติหลักในการทํานิติกรรมของคนเสมือนไรความสามารถไววา “คนเสมือน
ไรความสามารถนั้น ตองไดรับความยินยอมของผูพิทักษกอน แลวจึงจะทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได…
(5) เชาหรือใหเชาสังหาริมทรัพยมีกําหนดระยะเวลาเกินกวาหกเดือน
กําหนดระยะเวลาเกินกวาสามป…
.

หรืออสังหาริมทรัพยมี
.

(8) ทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจะไดมาหรือปลอยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพยอันมีคา…
การใดกระทําลงไปโดยฝาฝนบทบัญญัติมาตรานี้

หรือใน

การนั้นเปนโมฆียะ”

บทบัญญัติดังกลาวหมายความวา
คนเสมือนไรความสามารถนั้นสามารถทํานิติกรรมใดๆ ได
โดยลําพังตนเองและนิติกรรมนั้นสมบูรณ เวนแตนิติกรรมหรือกิจการบางอยางที่บัญญัติไวในมาตรา 3 4 จะตอง
ไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอนจึงจะกระทําลงไดและมีผลสมบูรณ
โดยไมตองไดรับอนุมัติจากศาลกอน
แตอยางใด
ดังนั้นตามปญหาทั้งสองประการ

วินิจฉัยไดดังนี้คือ

ก. การที่นายดําไดใหนายเขียวเชาบานซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยเปนเวลา 4 ป ซึ่งมีกําหนดระยะเวลา
เกินกวา 3 ป ตามมาตรา 34(5) จึงตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน ดังนั้นเมื่อนายดําไดทํานิติกรรม
ดังกลาวโดยไดรับความยินยอมจากนายเดชผูพิทักษแลว นิติกรรมการใหเชาบานของนายดําจึงมีผลสมบูรณ โดย
ไมตองไดรับอนุมัติจากศาล
ข. การที่นายดําไดขายบานซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยใหแกนายขาว เปนการทํานิติกรรมเพื่อปลอยไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 34(8) จึงตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน และเมื่อนายดําไดทํานิติกรรม
ดังกลาวโดยไดรับความยินยอมจากนายเดชผูพิทักษแลว
นิติกรรมซื้อขายบานระหวางนายดํากับ
นายขาวจึงสมบูรณ
โดยไมตองไดรับอนุมัติจากศาล



“ชมรมลูกพอขุนประยุกต”

