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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
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติ นี้เรียกว า “พระราชบัญญัติ แก ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๕๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕๖ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่เปนโมฆะ วิธีนี้ใหใชถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตวพาหนะดวย
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สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคํามั่นในการซื้อขายทรัพยสินตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ถามิได
มีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิดเปนสําคัญ หรือไดวางประจําไว
หรือไดชําระหนี้บางสวนแลว จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม
บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยซึ่งตกลงกัน
เปนราคาสองหมื่นบาท หรือกวานั้นขึ้นไปดวย”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕๓ การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ความรับผิดนี้ ถาเกี่ยวดวยเงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุน ใบหุนกู ประทวนสินคา
อัญมณี หรือของมีคาอื่น ๆ ใหจํากัดไวเพียงหาพันบาท เวนแตจะไดฝากของมีคาเชนนี้ไวแกเจาสํานัก
และไดบอกราคาแหงของนั้นชัดแจง”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๑) ของวรรคสอง ของมาตรา ๗๐๓ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) เรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป”
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
จะซื้อเอาไดโดยราคาไมเกินฉบับละยี่สิบบาท”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๐๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๐๒ บทบัญญัติแหงสามมาตรากอนนี้ ใหใชบังคับถึงเรือมีระวางตั้งแตหาตัน
ขึ้นไป ทั้งแพและสัตวพาหนะดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๑๓๒๓ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) สงมอบทรัพยสินนั้นแกเจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นภายในสามวัน
และแจงพฤติการณตามที่ทราบอันอาจเปนเครื่องชวยในการสืบหาตัวบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้น”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๒๔ ผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหาย อาจเรียกรองเอารางวัลจากบุคคลผูมีสิทธิจะรับ
ทรัพยสิน นั้นเปน จํานวนรอยละสิบแหงคาทรัพยสินภายในราคาสามหมื่นบาทและถาราคาสูงกวานั้น
ขึ้นไปใหคิดใหอีกรอยละหาในจํานวนที่เพิ่มขึ้น แตถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายไดสงมอบทรัพยสินแก
เจาพนักงานตํารวจหรื อพนัก งานเจาหน าที่อื่น ให เสียเงิน อีก รอยละสองครึ่งแหงคา ทรัพย สิน เป น
ค า ธรรมเนี ย มแก ท บวงการนั้ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น เป น ส ว นหนึ่ ง ต า งหากจากรางวั ล ซึ่ ง ให แ ก ผู เ ก็ บ ได
แตคาธรรมเนียมนี้ใหจํากัดไวไมเกินหนึ่งพันบาท”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๓๒๘ สังหาริมทรัพยมีคาซึ่งซอนหรือฝงไวนั้น ถามีผูเก็บไดโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใด
สามารถอางวาเปน เจาของได ใหกรรมสิทธิ์ตกเปน ของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบทรัพยนั้นแก
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่อื่น แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลหนึ่งในสามแหงคาทรัพยนั้น”
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖๘๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และใหใชความตอไปนี้แทน
“บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับแกเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งแพและ
สัตวพาหนะดวย”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และใหใชความตอไปนี้แทน
“บทบัญญัติในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับแกเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งแพและสัตวพาหนะดวย”
มาตรา ๑๗ พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบถึงนิติกรรม สิทธิ หนาที่ หรือความรับผิดตามกฎหมาย
อันไดกระทําลงหรือมีขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉ บับนี้ คือ โดยที่เปน การสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบั ญ ญัติ ใ นประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ใ นส ว นที่ เกี่ ย วกับ สั ญ ญาซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรัพ ย แ ละ
สังหาริมทรัพย ประเภทของสังหาริมทรัพยที่ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ จํานวนเงินในการกูยืมเงิน
ที่ตองมีหลัก ฐานแหงการกูยืม เปน หนังสือ จํา นวนเงิน ที่ เจาสํ านัก โรงแรมตองรับผิด ในการที่ทรั พยสิ น
ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหาย อัตราคาธรรมเนียมและคาคัดสําเนาเอกสารตามที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ที่วาดวยบริษัทจํากัด รวมถึงจํานวนเงินรางวัลหรือคาธรรมเนียมที่บุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินหายตองชําระ
ใหแกผเู ก็บไดหรือแกสวนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสภาวการณ
ในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

