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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  (ฉบับที่  ๑๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๕๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๕๖  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย  ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน

เจาหนาที่เปนโมฆะ  วิธีนี้ใหใชถึงซ้ือขายเรือมีระวางต้ังแตหาตันข้ึนไป  ทั้งซ้ือขายแพและสัตวพาหนะดวย 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

สัญญาจะขายหรือจะซ้ือ  หรือคํามั่นในการซื้อขายทรัพยสินตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง  ถามิได 
มีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิดเปนสําคัญ  หรือไดวางประจําไว  
หรือไดชําระหนี้บางสวนแลว  จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 

บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้  ใหใชบังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยซ่ึงตกลงกัน
เปนราคาสองหมื่นบาท  หรือกวานั้นข้ึนไปดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖๕๓  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๕๓  การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น  ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ  จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖๗๕  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ความรับผิดนี้  ถาเกี่ยวดวยเงินทองตรา  ธนบัตร  ต๋ัวเงิน  พันธบัตร  ใบหุน  ใบหุนกู  ประทวนสินคา  
อัญมณี  หรือของมีคาอื่น  ๆ  ใหจํากัดไวเพียงหาพันบาท  เวนแตจะไดฝากของมีคาเชนนี้ไวแกเจาสํานัก
และไดบอกราคาแหงของนั้นชัดแจง” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคสอง  ของมาตรา  ๗๐๓  แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  เรือมีระวางต้ังแตหาตันข้ึนไป” 
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๑๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๑๑๖  บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งประสงคจะไดสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ

และขอบังคับบรรดามีในบริษัทหนึ่งบริษัทใด  ก็ชอบที่จะเรียกไดจากบริษัทนั้น  ในการนี้บริษัทจะเรียก
เอาเงินไมเกินฉบับละสิบบาทก็ได” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๑๒๗  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เมื่อมอบใบหุนนั้น  จะเรียกคาธรรมเนียมก็ได  สุดแตกรรมการจะกําหนด  แตมิใหเกินสิบบาท” 
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มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๔๐  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๔๐  ผูถือหุนชอบที่จะเรียกใหสงมอบสําเนาทะเบียนเชนวานั้นหรือแตตอนหนึ่ง
ตอนใดแกตนได  เมื่อเสียคาสําเนาแตไมเกินหนาละหาบาท” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๑๙๙  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๙๙  บุคคลใดประสงคจะไดสําเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัทใด  ๆ  ก็ชอบที่
จะซ้ือเอาไดโดยราคาไมเกินฉบับละย่ีสิบบาท” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๐๒  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓๐๒  บทบัญญัติแหงสามมาตรากอนนี้  ใหใชบังคับถึงเรือมีระวางต้ังแตหาตัน 
ข้ึนไป  ทั้งแพและสัตวพาหนะดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของวรรคหนึ่ง  ของมาตรา  ๑๓๒๓  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓)  สงมอบทรัพยสินนั้นแกเจาพนักงานตํารวจ  หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นภายในสามวัน
และแจงพฤติการณตามที่ทราบอันอาจเปนเคร่ืองชวยในการสืบหาตัวบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้น” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๓๒๔  แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓๒๔  ผูเก็บไดซ่ึงทรัพยสินหาย  อาจเรียกรองเอารางวัลจากบุคคลผูมีสิทธิจะรับ
ทรัพยสินนั้นเปนจํานวนรอยละสิบแหงคาทรัพยสินภายในราคาสามหมื่นบาทและถาราคาสูงกวานั้น 
ข้ึนไปใหคิดใหอีกรอยละหาในจํานวนที่เพิ่มข้ึน  แตถาผูเก็บไดซ่ึงทรัพยสินหายไดสงมอบทรัพยสินแก 
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่อื่น  ใหเสียเงินอีกรอยละสองคร่ึงแหงคาทรัพยสินเปน
คาธรรมเนียมแกทบวงการนั้น   ๆ  เพิ่ม ข้ึนเปนสวนหนึ่งตางหากจากรางวัลซ่ึงใหแกผู เก็บได   
แตคาธรรมเนียมนี้ใหจํากัดไวไมเกินหนึ่งพันบาท” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๒๘  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๓๒๘  สังหาริมทรัพยมีคาซ่ึงซอนหรือฝงไวนั้น  ถามีผูเก็บไดโดยพฤติการณซ่ึงไมมีผูใด
สามารถอางวาเปนเจาของได  ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของแผนดิน  ผูเก็บไดตองสงมอบทรัพยนั้นแก 
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่อื่น  แลวมีสิทธิจะไดรับรางวลัหนึ่งในสามแหงคาทรัพยนั้น” 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๖๘๘  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้  ใหใชบังคับแกเรือมีระวางต้ังแตหาตันข้ึนไป  ทั้งแพและ
สัตวพาหนะดวย” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๗๐๒  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“บทบัญญัติในวรรคกอนนี้  ใหใชบังคับแกเรือมีระวางต้ังแตหาตันข้ึนไป  ทั้งแพและสัตวพาหนะดวย” 
มาตรา ๑๗ พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบถึงนิติกรรม  สิทธิ  หนาที่  หรือความรับผิดตามกฎหมาย

อันไดกระทําลงหรือมีข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพย  ประเภทของสังหาริมทรัพยท่ีตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  จํานวนเงินในการกูยืมเงิน
ท่ีตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ  จํานวนเงินท่ีเจาสํานักโรงแรมตองรับผิดในการที่ทรัพยสิน 
ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหาย  อัตราคาธรรมเนียมและคาคัดสําเนาเอกสารตามที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ท่ีวาดวยบริษัทจํากัด  รวมถึงจํานวนเงินรางวัลหรือคาธรรมเนียมท่ีบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินหายตองชําระ
ใหแกผูเก็บไดหรือแกสวนราชการที่รับผิดชอบ  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสภาวการณ 
ในปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


