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บทท่ี 4 

การสาบสญู 
 

 

 ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นบทที ่1 เรือ่งการสิน้สภาพบุคคลตามมาตรา 15 ไวว้า่ “การสิน้

สภาพบุคคลนัน้มไีด ้2 กรณีคอื การตายธรรมดา และการตายโดยผลของกฎหมาย หรอื

เรยีกว่า การสาบสญู ซึง่เรื่องสาบสญูน้ีไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 48 ถงึมาตรา 64 และแยก

ออกเป็น 2 กรณคีอื 

1. กรณทีีถ่อืวา่เป็นผูไ้มอ่ยู ่(มาตรา 48) 

2. กรณทีีถ่อืวา่ผูไ้มอ่ยูถ่งึแก่ความตาย (มาตรา 61) 

ในลาํดบัต่อไปจะไดท้าํการศกึษาทลีะกรณโีดยละเอยีดต่อไป 

 

4.1  กรณีท่ีถือว่าเป็นผูไ้ม่อยู่ 

 สาํหรบักรณผีูไ้มอ่ยูน้ี่ เป็นเรือ่งทีก่ฎหมายตอ้งการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองบุคคล

ทีไ่ดไ้ปเสยีจากภูมลิําเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ และไมม่ใีครรูแ้น่ว่าบุคคลน้ียงัมชีวีติอยู่หรอืไม ่และ

ยงัเป็นช่วงแรก ๆ นับแต่ได้จากภูมลิําเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ไป และกฎหมายได้คํานึงถงึหลกั

ความจรงิที่ว่าญาตหิรอืคนใกล้ชดิของบุคคลเหล่าน้ียงัตัง้ความหวงัว่าบุคคลเหล่าน้ีจะ

กลบัมาไดใ้นเรว็วนั แมไ้ม่อยากทําอะไรทีเ่ป็นการทําใหส้ทิธขิองบุคคลเหล่าน้ีถูกกระทบ

หรอืมคีวามเปลีย่นแปลง แต่ในกฎหมายเมื่อมเีหตุการณ์อย่างน้ีย่อมมปีญัหาในกฎหมาย

ตามมาแน่นอน เช่น สถานะในครอบครวัจะเป็นอย่างไร ทรพัยส์นิเงนิทองตลอดจนธุรกจิ

ใครจะดูแลรบัผิดชอบ เป็นต้นส่วนในเรื่องครอบครวั แม้จะมีปญัหาในทางกฎหมายอัน

เน่ืองมาจากการไม่อยู่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่กไ็ม่ยุ่งยากและละเอยีดอ่อนเหมอืนเรื่อง

ทรพัยส์นิ เงนิทองและธุรกจิของผูไ้มอ่ยูแ่น่นอน 

 ดงันัน้ กฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์งึไดว้างหลกัเกณฑไ์วบ้งัคบัใชก้บัผูไ้ม่อยู่ไวใ้น

หลายมาตรา ซึง่แยกออกไดห้ลายประเดน็ดงัน้ีคอื 
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 4.1.1  การจดัการทรพัยสิ์นของผูไ้ม่อยู่ 

                 1. กรณผีูไ้มอ่ยูไ่มไ่ดต้ัง้ตวัแทนรบัมอบอาํนาจทัว่ไปไว ้

                    ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 48 ได้บญัญติัว่า “ถ้าบคุคลใด

ไปเสียจากภมิูลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู่โดยมิได้ ตัง้ตวัแทนผู้รบัมอบอาํนาจทัว่ไปไว้ และ

ไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนัน้ยงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน

อยัการร้องขอ ศาลจะสัง่ให้ทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดไปพลางก่อนตามท่ีจาํเป็นเพ่ือ

จดัการทรพัยสิ์นของบคุคลผูไ้ม่อยู่นัน้กไ็ด้ 

   เม่ือเวลาได้ล่วงเลยไปหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีผู้ไม่อยู่นัน้ไปเสียจาก

ภมิูลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ และไม่มีผู้ใดได้รบัข่าวเก่ียวกบับุคคลนัน้ประการใดเลยกดี็

หรือหน่ึงปีนับแต่วนัมีผูไ้ด้พบเหน็หรือได้ทราบข่าวมาเป็นครัง้หลงัสดุกดี็เมื่อบคุคล

ตามวรรคหน่ึงร้องขอ ศาลจะตัง้ผูจ้ดัการทรพัยสิ์นของผูไ้ม่อยู่ขึน้กไ็ด้”  

   มาตรา 48 น้ีจะเป็นเรื่องของผู้ไม่อยู่ที่ไม่ได้ตัง้ตวัแทนรบัมอบอํานาจ

ทัว่ไปไว ้อาจเพราะไม่อาจคาดการณ์ไดว้่าจะเกดิเหตุการณ์ตามมาตรา 48 ขึน้ หรอือาจ

เพราะไม่อยากตัง้ตวัแทนรบัมอบอํานาจทัว่ไปก็ตาม ซึ่งในเรื่องตวัแทนรบัมอบอํานาจ

ทัว่ไปนัน้ เน่ืองจากมาตรา 40 ได้บญัญัติไว้ว่า “ให้นําบทบญัญัติว่าด้วยตัวแทนแห่ง

ประมวลกฎหมายน้ี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัการทรพัยส์นิของผูไ้ม่อยู่โดยอนุโลม” ดงันัน้    

จงึตอ้งไปดูหลกักฎหมายเกีย่วกบัตวัแทนรบัมอบอํานาจทัว่ไปและตวัแทนรบัมอบอํานาจ

เฉพาะการในเรือ่งตวัแทน ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   1.1  มาตรา 797 บญัญติัไว้ว่า “อนัว่าสญัญาตวัแทนนัน้ คือสญัญา

ซ่ึงให้บคุคลคนหน่ึง เรียกว่าตวัแทน มีอาํนาจทาํการแทนบคุคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า

ตวัการและตกลงจะทาํการดงันัน้ 

   อนัความเป็นตวัแทนนัน้จะเป็นโดยตัง้แต่งแสดงออกชดัหรือ

โดยปริยายกย่็อมได้” 

   1.2  มาตรา 800 บญัญติัไว้ว่า “ถ้าตวัแทนได้รบัมอบอํานาจแต่

เฉพาะการ ท่านว่าจะทาํการแทนตวัการได้แต่เพียงในส่ิงท่ีจาํเป็นเพ่ือให้กิจอนัเขา

ได้มอบหมายแก่ตนนัน้สาํเรจ็ลลุ่วงไป” 
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    เมื่อพจิารณาจากมาตรา 797 และมาตรา 800 กจ็ะทําใหท้ราบถงึ

คําจํากดัความของคําว่าตวัแทนรบัมอบอํานาจทัว่ไปว่าหมายถงึตวัแทนทีม่อีํานาจทําการ

แทนบุคคลที่เรยีกว่าตวัการได้ในทุกเรื่อง ส่วนตวัแทนเฉพาะการนัน้หมายถงึตวัแทนที่

สามารถทําการแทนตวัการได้เท่าที่ได้รบัมอบหมายในตําแหน่งจนสําเร็จเท่านัน้ เช่น    

ตัง้ใหต้วัแทนเฉพาะการในการยืน่ฟ้องต่อศาล หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

   ดงันัน้เมื่อกลบัไปพจิารณาถ้อยคําของมาตรา 48 วรรคหน่ึง ทีไ่ดม้ี

การบญัญตัเิกีย่วกบักรณีทีผู่ไ้ม่อยู่ไม่ไดต้ัง้ตวัแทนรบัมอบอํานาจทัว่ไปไว ้โดยกําหนดให ้

ผู้มีส่วนได้เสยีหรือพนักงานอยัการมีสิทธิร้องขอให้ศาลสัง่ให้บุคคลที่ร้องขอมีอํานาจ

กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามทีร่อ้งขอไวไ้ด ้ตามที่ศาลจะเหน็ว่าเป็นการจําเป็นเพื่อ

จดัการทรพัยส์นิของผูไ้มอ่ยู่ได ้เชน่ บดิาขอใหต้ัง้เป็นตวัแทนเฉพาะการของบุคคลซึง่หาย

ออกไปจากภูมลิําเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ในเรื่องการยื่นฟ้องคดต่ีอศาล เป็นตน้ ซึ่งระยะเวลาใน

วรรคหน่ึงอาจเป็นระยะเวลาเทา่ใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งยงัไมเ่กนิ 1 ปี 

   ทัง้น้ีเพราะในมาตรา 48 วรรคสอง ไดก้ําหนดไวช้ดัเจนว่าจะกระทําการ

ตามวรรคสองไดก้ต่็อเมื่อระยะเวลาทีบุ่คคลนัน้หายไปจากภูมลิําเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่นานเกนิ     

1 ปีแลว้เท่านัน้ เพราะไดก้ําหนดไวว้า่ “เมือ่เวลาไดล้่วงเลยไปหน่ึงปีนบัแต่วนัทีผู่ไ้มอ่ยู่นัน้

ไปเสยีจากภมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูแ่ละไมม่ผีูใ้ดไดร้บัขา่วเกีย่วกบับุคคลนัน้แต่อย่างใด” หรอื 

“เมื่อเวลาไดล้่วงเลยไปหน่ึงปีนบัแต่วนัทีม่ผีูไ้ดพ้บเหน็หรอืไดท้ราบขา่วเกีย่วกบับุคคลนัน้

ครัง้สดุทา้ย” ดงันัน้ ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีหรอืพนกังานอยัการสามารถรอ้งขอต่อศาลเพือ่ขอตัง้

ผูจ้ดัการทรพัยส์นิของผูไ้มอ่ยูซ่ึง่ศาลจะตัง้หรอืไมก่แ็ลว้แต่ดุลยพนิิจของศาลเทา่นัน้ 

 2. กรณผีูไ้มอ่ยูไ่ดต้ัง้ตวัแทนรบัมอบอํานาจทัว่ไปไว ้

 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 49  บญัญติัไว้ว่า “ในกรณี

ท่ีผูไ้ม่อยู่ได้ตัง้ตวัแทนผูร้บัมอบอาํนาจทัว่ไปไว้ และสญัญาตวัแทนระงบัส้ินไป หรือ

ปรากฏว่าตวัแทนผู้รบัมอบอาํนาจทัว่ไปได้จดัการทรพัยสิ์นนัน้ในลกัษณะท่ีอาจ

เสียหายแก่บคุคลดงักล่าว ให้นํามาตรา 48 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม” สาํหรบัมาตราน้ี

เป็นเรื่องที่กฎหมายมเีจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองทรพัย์สนิของผู้ไม่อยู่ที่แม้จะได้มกีารตัง้

ตวัแทนผู้รบัมอบอํานาจทัว่ไปก็ตาม แต่ผูเ้ป็นเจ้าของทรพัย์สนิในที่น้ีก็หมายถึงผู้ไม่อยู ่ 

ไม่สามารถควบคุมจดัการดูแลการทํางานของตวัแทนผูร้บัมอบอํานาจทัว่ไปไดเ้หตุเพราะ

การไม่อยู่ของผูไ้ม่อยู่ ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นกรณีสญัญาตัง้ตวัแทนผูร้บัมอบอํานาจทัว่ไประงบัลง 
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หรอืเป็นกรณตีวัแทนผูร้บัมอบอาํนาจทัว่ไปไดจ้ดัการทรพัยส์นิไปในทางทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ผู้ไม่อยู่ได้แล้ว ภายใต้ขอ้กําหนดของมาตรา 49 ได้กําหนดให้นําหลกั

กฎหมายในมาตรา 48 มาบงัคบัใช้โดยอนุโลมนัน้คือเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม ทัง้น้ี 

เพื่อใหก้ารควบคุมดูแลทรพัยส์นิของผูไ้ม่อยู่ เป็นไปโดยราบรื่น และถูกตอ้ง ไม่ว่าทัง้เป็น

การแต่งตัง้ผูจ้ดัการทรพัยส์นิคนใหม ่หรอืการควบคุมดแูลการทาํงานของตวัแทนผูร้บัมอบ

อาํนาจทัว่ไปทีไ่ดต้ัง้ไวก้ต็าม 

 4.1.2 การควบคมุการทาํงานของตวัแทนผูร้บัมอบอาํนาจทัว่ไป 

 สาํหรบัในเรื่องการควบคุมการทํางานของตวัแทนผูร้บัมอบอํานาจทัว่ไปใน

กรณีที่ผู้ไม่อยู่ซึ่งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิไม่สามารถอยู่ดูแลด้วยตวัเองได้นัน้ ต้องเป็นไป

ตามทีม่าตรา 50 และมาตรา 51 ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยไ์ดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

                มาตรา 50 บญัญติัว่า “เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอยัการร้องขอ 

ศาลจะสัง่ให้ตัวแทนผู้รบัมอบอํานาจทัว่ไปจดัทําบญัชีทรพัย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้น

ตามท่ีศาลจะมีคาํสัง่กไ็ด้” 

 มาตรา 51 บญัญติัว่า “ภายใต้บงัคบั มาตรา 802 ถ้าตวัแทนผู้รบัมอบ

อาํนาจทัว่ไปเหน็เป็นการจาํเป็นจะต้องทาํการอนัใดอนัหน่ึงเกินขอบอาํนาจท่ีได้รบั

ไว้ต้องขออนุญาตต่อศาล และเมื่อศาลสัง่อนุญาตแล้วจึงจะกระทาํการนัน้ได้” 

 จาก 2 วรรคขา้งตน้น้ีอาจสรุปไดว้่า เมื่อผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืพนักงานอยัการ

รอ้งขอ ศาลอาจสัง่ใหต้วัแทนผูร้บัมอบอํานาจทัว่ไปจดัทาํบญัชทีรพัยส์นิของผูไ้มอ่ยู่ได ้ซึง่

ในการสัง่ของศาลก็คงเป็นไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการทํางานของตวัแทนผู้รบัมอบ

อํานาจทัว่ไป ในเวลาเดียวกันน้ีผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็จะได้มีโอกาส

ตรวจสอบไดเ้ชน่กนั 

 และสาํหรบักรณีมาตรา 51 นัน้ เป็นเรื่องทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการทีก่ฎหมายแพ่ง

และพาณิชยเ์รือ่งตวัแทนไดว้างหลกัในเรื่องอํานาจหน้าทีข่องผูร้บัมอบอํานาจไวใ้นมาตรา 

801 และมาตรา 802 ซึง่มดีงัน้ีคอื 

 มาตรา 801 บญัญติัว่า “ถ้าตวัแทนได้รบัมอบอาํนาจทัว่ไป ท่านว่าจะ

ทาํกิจใด ๆ ในทางจดัการแทนตวัการกย็่อมทาํได้ทกุอย่าง 

  แต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าหาอาจจะทาํได้ไม่ คือ 

 (1) ขายหรือจาํนองอสงัหาริมทรพัย ์
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 (2) ให้เช่าอสงัหาริมทรพัยก์ว่าสามปีขึน้ไป 

 (3) ให้ 

 (4) ประนีประนอมยอมความ 

 (5) ยื่นฟ้องต่อศาล 

 (6) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตลุาการพิจารณา” และ 

 มาตรา 802 บญัญติัว่า “ในเหตฉุุกเฉิน เพ่ือจะฟ้องกนัมิให้ตวัการต้อง

เสียหาย ท่านให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าตวัแทนจะทาํการใด ๆ เช่นอย่างวิญ�ชูนจะพึง

กระทาํ กย็่อมมีอาํนาจจะทาํได้ทัง้ส้ิน” 

 เมือ่พจิารณาหลกักฎหมายทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 51 มาตรา 801 และมาตรา 

802 ตามลาํดบัแลว้ จะไดค้วามวา่ ตามหลกัทัว่ไปแลว้ตวัแทนผูร้บัมอบอํานาจทัว่ไปย่อมมี

อํานาจทาํการแทนผูไ้มอ่ยู่ไดท้ัง้สิน้ ยกเวน้นิตกิรรมทีม่าตรา 801 วรรคสอง ไดก้ําหนดไว้

วา่จะทาํไดต่้อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากศาลแลว้เทา่นัน้ อนัประกอบไปดว้ย 

 1.  การขายหรอืจํานองอสงัหารมิทรพัย ์เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัยเ์ช่าทีด่นิ 

บา้นซึง่เป็นทรพัยอ์นัตดิกบัทีด่นิแบบถาวร ลว้นเป็นทรพัยส์นิทีม่รีาคา ดงันัน้การทีต่วัแทน

ผู้รบัอํานาจทัว่ไปจะนําไปขายหรือจํานองจึงอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ได ้      

จงึกาํหนดใหข้ออนุญาตจากศาลก่อนจงึทาํได ้

 2.  การใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยก์วา่สามปีขึน้ไป นอกจากกําหนดใหก้ารจะนํา

อสังหาริมทรัพย์ไปขายหรือจํานองจะต้องขออนุญาตจากศาลก่อนแล้ว การจะนํา

อสงัหารมิทรพัย ์เชน่ ทีด่นิ หรอืบา้น ไปใหเ้ชา่เกนิกวา่ 3 ปี กต็อ้งขออนุญาตเชน่เดยีวกนั 

 3.  การให้ ในกรณีการให้เป็นเรื่องไม่มคี่าตอบแทน ดงันัน้หากปล่อยให้

ตวัแทนผูร้บัมอบอํานาจทัว่ไปทาํไดโ้ดยไมม่ใีครควบคุม อาจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่

กองทรพัยส์นิของผูไ้มอ่ยูไ่ด ้เชน่กรณขีอ้ 1 และขอ้ 2 ตามทีก่ลา่วมาแลว้ 

 4.  การประนีประนอมยอมความ การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างบุคคลนัน้

คู่กรณีอาจเลอืกใชว้ธิปีระนีประนอมยอมความแทนการนําคดขีึน้สูศ่าลไดห้ากตอ้งการใหม้ี

การเจรจาตกลงระหวา่งกนัโดยไมต่อ้งอาศยัวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

หรอืตอ้งการย่นระยะเวลา เชน่เรื่องการแบ่งมรดกระหวา่งพีน้่อง เป็นตน้ ในกรณีน้ีอาจทํา

ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูไ้มอ่ยู่ได ้จงึใหศ้าลเขา้มามสีว่นดูแลคุม้ครองโดยการ

ตอ้งไดร้บัคาํอนุญาตจากศาลก่อนตวัแทนผูร้บัมอบอาํนาจทัว่ไปจงึจะทาํได ้
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 5.  การยื่นฟ้องต่อศาล สาํหรบัการทีก่ฎหมายกําหนดใหก้ารนําคดขีึน้สูศ่าล

ในฐานะโจทก์ของตวัแทนผู้รบัมอบอํานาจทัว่ไปต้องได้รบัความยินยอมจากศาลก่อน 

อาจจะสงสยัว่าก็ศาลเป็นผู้ตดัสนิคดอียู่แล้วก็ไม่น่าจะมปีญัหาเรื่องความไม่ยุตธิรรมแก ่   

ผูไ้มอ่ยูแ่ต่อยา่งใด เพราะมสีทิธต่ิอสูไ้ดถ้งึศาลฎกีา ซึง่เหตุผลทีก่ําหนดไวเ้ชน่น้ีกเ็น่ืองจาก

การยื่นฟ้องต่อศาลเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงนิทองเสมอเพยีงแต่จะมากน้อยแล้วแต่กรณีไป 

รวมทัง้การต่อสูก้นิระยะเวลานาน อาจก่อความผกูพนัแก่กองทรพัยส์นิต่อไปอกีดว้ย อน่ึง

การยืน่ฟ้องต่อศาลในฐานะเป็นโจทกใ์ชว่า่จะตอ้งเป็นฝา่ยชนะคดเีสมอไปอกีดว้ย 

 6.  การมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณา สาํหรบัในเรื่องการมอบขอ้

พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณานัน้เป็นเรือ่งของการตดัสนิขอ้พพิาทเชน่เดยีวกบักรณี

ขอ้ 4 และขอ้ 5 เพยีงแต่วธิกีารตดัสนิขอ้พพิาทจะแตกต่างกนัไป การใหอ้นุญาโตตุลาการ

พจิารณาเป็นการเลอืกของคู่กรณีที่จะยอมให้มกีารตัง้ผูต้ดัสนิขอ้พพิาทนอกศาล นัน่คอื  

ไม่ตอ้งมผีูพ้พิากษาเป็นผูพ้จิารณากไ็ด ้เพยีงแต่ตอ้งมกีารตัง้คณะอนุญาโตตุลาการขึน้มา

ก่อน ซึ่งควรเป็นบุคคลที่คู่กรณีที่พิพาทกันอยู่เชื่อถือและยอมรับ เช่น ญาติผู้ใหญ่ 

ขา้ราชการ หรอื คร ูอาจารย ์เป็นตน้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 802 ได้วางหลกัเป็นขอ้ยกเว้นซ้อนมาตรา 801     

เขา้ไปอกีว่า “ในเหตุฉุกเฉินเพื่อจะป้องกนัมใิหต้วัการต้องเสยีหาย ท่านใหส้นันิษฐานไว้

ก่อนว่า ตวัแทนจะทําการใด ๆ เช่นอย่างวญิ�ูชนจะพงึกระทํา ก็ย่อมมอีํานาจจะทําให้

ทัง้สิ้น” จึงทําให้ข้อห้าม 6 ประการที่กําหนดไว้ในมาตรา 801 ที่ว่า ตวัแทนผู้รบัมอบ

อํานาจทัว่ไปจะทํามไิด้เลยหากไม่ได้รบัความยนิยอมหรอืขออนุญาตจากศาลเสยีก่อน

เท่านัน้ กลายเป็นเรื่องที่ตวัแทนผู้รบัมอบอํานาจทัว่ไปสามารถจะทําได้หากเป็นเรื่อง

ฉุกเฉินและเพือ่ป้องกนัมใิหต้วัการตอ้งไดร้บัความเสยีหาย เชน่ ผูไ้มอ่ยู่เป็นเจา้หน้ีและมลู

หน้ีนัน้จะขาดอายุความใน 3 วนั หรอื 7 วนั ดงัน้ี กต็อ้งถอืว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินเพราะหาก

ไม่ใชส้ทิธฟ้ิอง กจ็ะทําใหลู้กหน้ีหมดหน้าทีร่บัผดิ คอืไม่ต้องชําระหน้ีใหผู้ไ้ม่อยู่ จงึทําให้

เกดิความเสยีหายแก่ผูไ้ม่อยู่ได ้ดงันัน้ กฎหมายจงึใหอ้ํานาจแก่ตวัแทนผูร้บัมอบอํานาจ

ทัว่ไปทีจ่ะทําไดทุ้กอย่างหากการนัน้เป็นเรื่องทีค่นปกตทิัว่ไปซึง่กฎหมายเรยีกว่า “วญิ�ชูน” 

จะทาํอยา่งน้ีเชน่กนั 

 และผลจากมาตรา 801 และมาตรา 802 ก็จะไปสอดคล้องกบับทบญัญตัิ

มาตรา 51 ซ่ึงวางหลกัไว้ว่า “ภายใต้บงัคบัมาตรา 802 ถ้าตวัแทนผู้รบัมอบอาํนาจ
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ทัว่ไปเห็นเป็นการจาํเป็นจะต้องทําการอนัใดอนัหน่ึงเกินขอบอาํนาจท่ีได้รบัไว้ 

ต้องขออนุญาตศาลและเมื่อศาลสัง่อนุญาตแล้วจึงจะกระทาํการนัน้ได้” 

ทัง้หมดน้ีเป็นเรือ่งของการควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละตดัสนิใจของตวัแทน

ผูร้บัอาํนาจทัว่ไปของผูไ้มอ่ยูโ่ดยกฎหมายนัน่เอง สว่นการควบคุมการใชอ้ํานาจหน้าทีข่อง

ผูจ้ดัการทรพัยส์นิของผูไ้มอ่ยูจ่ะไดศ้กึษาในหวัขอ้ต่อไป 

 4.1.3 การควบคมุการใช้อาํนาจหน้าท่ีของผูจ้ดัการทรพัยสิ์นของผูไ้ม่อยู่ 

ก่อนอื่นต้องเขา้ใจว่าผู้จดัการทรพัย์สนิเป็นเรื่องที่ศาลแต่งตัง้ขึ้นมาตามที่

มาตรา 48 หรอืมาตรา 49 ไดใ้หอ้ํานาจแก่ศาลไว ้ดงันัน้ การควบคุมการใชอ้ํานาจหน้าที่

และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัผู้จดัการทรพัย์สนิจงึมทีัง้ขอ้แตกต่างและขอ้เหมอืนกบัตวัแทน

ผูร้บัมอบอาํนาจทัว่ไป ดงัน้ี 

1.  ต้องจดัทําบญัชทีรพัย์สนิของผูไ้ม่อยู่ใหเ้สรจ็ภายในสามเดอืนนับแต่วนั

ทราบคาํสัง่แต่งตัง้ของศาล แต่หากไมท่นัเพราะมรีายการเยอะหรอืซบัซอ้น กอ็าจขอขยาย

เวลาได ้ตามทีม่าตรา 52 บญัญติัไว้ว่า “ผู้จดัการทรพัยสิ์นท่ีศาลได้ตัง้ขึ้น ต้องทาํ

บญัชีทรพัยสิ์นของผู้ไม่อยู่ให้เสรจ็ภายในสามเดือนนับแต่วนัทราบคาํสัง่ตัง้ของ

ศาล แต่ผูจ้ดัการทรพัยสิ์นจะร้องขอต่อศาลให้ขยายเวลากไ็ด้” 

 อน่ึงบญัชทีรพัยส์นิของผูไ้ม่อยู่นัน้ไม่ว่าจะเป็นการจดัทําขึน้โดยตวัแทน

ผูร้บัมอบอํานาจทัว่ไป ตามมาตรา 50 หรอืจดัทาํขึน้โดยผูจ้ดัการทรพัยส์นิตามมาตรา 52 

จะต้องทําตามที่มาตรา 53 กําหนดไว้คอืต้องมพียานลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้อง

อยา่งน้อย 2 คน สว่นจะเป็นใครบา้งทีจ่ะเป็นพยานไดก้ไ็ดก้าํหนดไวเ้ชน่กนัคอื 

 1.  คูส่มรสของผูไ้มอ่ยู ่

 2.  ญาตขิองผูไ้มอ่ยูท่ีบ่รรลุนิตภิาวะแลว้ 

 3.  บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิตภิาวะแล้ว หากผู้ไม่อยู่ไม่มคีู่สมรส ไม่มญีาติ

หรอืคูส่มรส และญาตไิมย่อมเป็นพยาน 

2. อํานาจหน้าทีข่องผูจ้ดัการทรพัย์สนิ ในเรื่องน้ีมาตรา 54 ได้บญัญติัไว้

ว่า “ผู้จดัการทรพัยสิ์นมีอาํนาจหน้าท่ีอย่างเดียวกบัตวัแทนผู้รบัมอบอาํนาจทัว่ไป

ตามมาตรา 801 และมาตรา 802 ถ้าผู้จดัการทรพัยสิ์นเหน็เป็นการจาํเป็นจะต้องทาํ

การอนัใดอนัหน่ึงเกินขอบอาํนาจ ต้องขออนุญาตต่อศาลและเมื่อศาลสัง่อนุญาต

แล้วจึงจะกระทาํการนัน้ได้” ซึ่งแสดงว่าอํานาจเหล่าน้ีของทัง้ตวัแทนผูร้บัมอบอํานาจ
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ทัว่ไปหรอืผูจ้ดัการทรพัยส์นิ ลว้นอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์รื่องตวัแทน

ทัง้สิน้ เพราะกฎหมายมาตรา 54 กาํหนดใหม้อีาํนาจหน้าทีเ่หมอืนกนั 

3.  ขอบอํานาจของผู้จ ัดการทรัพย์สินและผู้ร ับมอบอํานาจเฉพาะการ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 55 ได้บญัญัติไว้ว่า “ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตัง้

ตวัแทนผูร้บัมอบอาํนาจเฉพาะการอนัใดไว้ผูจ้ดัการทรพัยสิ์นจะเข้าไปเก่ียวข้องกบั

การอนัเป็นอาํนาจเฉพาะการนัน้ไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการท่ีตวัแทนจดัทาํอยู่นัน้

อาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จดัการทรพัยสิ์นจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตวัแทนนัน้

เสียก็ได้” เน่ืองจากในบางกรณีผู้ไม่อยู่ได้ตัง้ผู้รบัมอบอํานาจเฉพาะการไว้ และศาลก็

แต่งตัง้ผูจ้ดัการทรพัยส์นิขึน้มาเพื่อทําหน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัการทรพัยข์องผูไ้ม่อยู่เช่นกนั

แต่คนละขอบเขต ดงันัน้กฎหมายมาตรา 55 จึงห้ามไม่ให้ผู้จดัการทรพัย์สนิเขา้ไปยุ่ง

เกีย่วกบัการทํางานในขอบอํานาจของผูร้บัมอบอํานาจเฉพาะการ แต่หากปรากฏว่าผูร้บั

มอบอํานาจเฉพาะการทําให้เกิดความเสียหายแก่กองทรพัย์สินของผู้ไม่อยู่แล้วละก ็

กฎหมายใหอ้าํนาจผูจ้ดัการทรพัยส์นิรอ้งต่อศาลเพือ่ขอใบถอดถอนผูร้บัมอบอํานาจเฉพาะ

หรือตวัแทนของผู้ไม่อยู่ได้ ส่วนศาลจะสัง่ตามคําร้องขอหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กบัพยานและ

หลกัฐานประกอบคาํรอ้งนัน่เอง 

4.  การควบคุมการจดัการทรพัย์สินของผู้จดัการทรพัย์สิน ในเรื่องการ

ควบคุมการจดัการทรพัยส์นิของผูจ้ดัการทรพัยใ์นขอ้น้ีเป็นไปตามทีม่าตรา 56 ได้บญัญติั

ไว้ว่า “เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอยัการร้องขอ หรือ เมื่อศาลเห็นสมควร 

ศาลอาจสัง่อย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี 

  (1) ให้ผู้จดัการทรพัย์สินหาประกนัอนัสมควรในการจดัการ 

ทรพัยสิ์นของผูไ้ม่อยู่ตลอดจนการมอบคืนทรพัยสิ์นนัน้ 

 (2)   ให้ผู้จดัการทรพัยสิ์นแถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรพัยสิ์นของ       

ผูไ้ม่อยู่ 

 (3) ถอดถอนผู้จดัการทรพัยสิ์น และตัง้ผู้อ่ืนให้เป็นผู้จดัการ

ทรพัยสิ์นแทนต่อไป”                                                      

 ซึง่จะเหน็ว่าเป็นการควบคุมโดยผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืพนักงานอยัการรอ้ง

ขอต่อศาลหรอืเป็นกรณทีีศ่าลเหน็สมควร กม็อีาํนาจสัง่ไดเ้องเชน่กนั  
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5.  บําเหน็จของผู้จ ัดการทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 57 ได้บญัญติัไว้ว่า “ในคาํสัง่ตัง้ผู้จดัการทรพัยสิ์น ศาลจะกาํหนดบาํเหน็จ 

ให้แก่ผู้จดัการทรพัย์สินโดยจ่ายจากทรพัย์สินของผู้ไม่อยู่นัน้ก็ได้ ถ้าศาลมิได้

กาํหนดผูจ้ดัการทรพัยสิ์นจะร้องขอต่อศาลให้กาํหนดบาํเหน็จ ในภายหลงักไ็ด้ 

 ถ้าผูจ้ดัการทรพัยสิ์น หรือผูมี้ส่วนได้เสีย หรือพนักงานอยัการร้องขอ

หรือเมื่อมีกรณีปรากฏแก่ศาลว่า พฤติการณ์เก่ียวกับการจดัการทรพัย์สินได้

เปล่ียนแปลงไป ศาลจะสัง่กาํหนดบาํเหน็จ งด ลด เพ่ิม หรือกลบัให้บาํเหน็จแก่

ผูจ้ดัการทรพัยสิ์นอีกกไ็ด้”  

 เน่ืองจากผูจ้ดัการทรพัยส์นิไดร้บัการแต่งตัง้โดยคาํสัง่ศาล ดงันัน้ ศาลจงึ

ตอ้งเป็นผูก้ําหนดบําเหน็จแก่ผูจ้ดัการทรพัยส์นิ โดยจ่ายจากกองทรพัยส์นิของผูไ้ม่อยู่ และ

เมื่อไดม้กีารจ่ายบําเหน็จค่าตอบแทนไปแลว้ หากผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืพนกังานอยัการหรอื

ผู้จดัการทรพัย์สนิร้องขอต่อศาล หรอืเมื่อมกีรณีปรากฏแก่ศาลว่าผู้จดัการทรพัย์สนิมี

พฤตกิารณ์เกีย่วกบัการจดัการทรพัยส์นิเปลีย่นแปลงได ้กอ็าจมกีารกําหนดบาํเหน็จไมว่่า

จะเป็นการชดใชบ้าํเหน็จ ลด เพิม่ หรอืกลบัไปใหบ้าํเหน็จแก่ผูจ้ดัการทรพัยส์นิกไ็ด ้

6. ความสิน้สดุของการเป็นผูจ้ดัการทรพัยส์นิ เป็นไปตามทีไ่ดม้กีารกําหนด

บัญญัติไว้ในมาตรา 58 ว่า “ความเป็นผู้จดัการทรพัย์สินย่อมส้ินสุดลงในกรณี 

ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ผูไ้ม่อยู่นัน้กลบัมา 

 (2) ผู้ไม่อยู่นัน้มิได้กลบัมา แต่ได้จดัการทรพัยสิ์นหรือตัง้ตวัแทน 

เพ่ือจดัการทรพัยสิ์นของตนแล้ว 

  (3) ผูไ้ม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีคาํสัง่ให้เป็นคนสาบสญู 

  (4) ผูจ้ดัการทรพัยสิ์นลาออกหรือถึงแก่ความตาย 

  (5) ผูจ้ดัการทรพัยสิ์นเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 

  (6) ผูจ้ดัการทรพัยสิ์นเป็นบคุคลล้มละลาย 

  (7) ศาลถอดถอนผูจ้ดัการทรพัยสิ์น” 
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 ดงันัน้เหตุแห่งการสิ้นสุดของการเป็นผู้จดัการทรพัย์สนิจึงมไีด้หลาย

สาเหตุไม่ว่าจะเกดิจากตวัผูจ้ดัการทรพัย์สนิเอง เช่น การตาย หรอืโดยผลแห่งกฎหมาย 

เชน่ การตกเป็นบุคคลลม้ละลาย รวมทัง้การถูกถอดถอนโดยศาล และในเรือ่งความสิน้สุด

ของการเป็นผู้จดัการทรพัย์สนิก็ยงัต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของมาตรา 59 อีกด้วย

โดยเฉพาะเมือ่ถูกถอดถอนตามกรณทีี ่4 หรอื 5 หรอื 6 ย่อมจะตอ้งมกีารสง่มอบทรพัยส์นิ

ใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากศาลใหเ้ป็นผูจ้ดัการทรพัยส์นิแทนดว้ย 

 

4.2  กรณีท่ีถือว่าผูไ้ม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือคนสาบสญู  

 เมื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงไปเสยีจากภูมลิําเนาหรอืถิ่นที่อยู่หรอืไม่มใีครได้รบัข่าว

คราวหรอืพบเห็นจนล่วงเลยเวลาที่กฎหมายไม่สามารถจะคุ้มครองดูแลสทิธิและกอง

ทรพัยส์นิของผูไ้ม่อยู่ดว้ยหลกักฎหมายว่าดว้ยผูไ้ม่อยู่ตามมาตรา 48 ไดอ้กีต่อไป รวมทัง้

ความหวงัว่าบุคคลนัน้จะกลับมาก็เริ่มน้อยลงไปตามเวลาที่ผ่านไม่ ดงันัน้เพื่อความ

เหมาะสมและดแูลรกัษาผลประโยชน์ทัง้ของผูไ้มอ่ยู่และผูม้สีว่นไดเ้สยี ไมว่า่จะเป็นคู่สมรส 

ญาตพิีน้่อง บดิา มารดา กฎหมายจงึไดม้กีารบญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งคนสาบสญูไวอ้กีดว้ย  

4.2.1 หลกัเกณฑข์องการเป็นคนสาบสญู 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 ได้บัญญัติเกี่ยวกับคน

สาบสูญ ซึ่งเป็นเรื่องของผูไ้ม่อยู่ทีก่ฎหมายถอืว่าถงึแก่ความตายโดยผลของกฎหมายไว้

วา่ “ถ้าบคุคลใดได้ไปจากภมิูลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบคุคลนัน้ยงัมี

ชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอยัการร้องขอ 

ศาลจะสัง่ให้บคุคลนัน้เป็นคนสาบสญูกไ็ด้ 

 ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงให้ลดเหลือสองปี 

 (1) นับแต่วนัท่ีการรบหรือสงครามส้ินสดุลง ถ้าบคุคลนัน้อยู่ในการรบ

หรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดงักล่าว 

 (2) นับแต่วนัท่ียานพาหนะท่ีบคุคลนัน้เดินทาง อบัปาง ถกูทาํลาย หรือ

สญูหายไป  

 (3) นับแต่วนัท่ีเหตอุนัตรายแก่ชีวิตนอกจากท่ีระบไุว้ใน (1) หรือ (2) ได้

ผา่นพ้นไป ถ้าบคุคลนัน้ตกอยู่ในอนัตรายเช่นว่านัน้” 
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 จากหลกักฎหมายในมาตรา 61 ทําใหส้ามารถแยกหลกัเกณฑข์องการเป็น

คนสาบสญูออกเป็น 2 กรณ ีคอื 

 1.  การเป็นคนสาบสญูกรณธีรรมดา ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 61 วรรคหน่ึง    

2.  การเป็นคนสาบสญูกรณพีเิศษ ตามทีบ่ญัญตัไิวโ้ดยมาตรา 61 วรรคสอง 

 แมว้า่ในแต่ละกรณจีะมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งระยะเวลาและสาเหตุทีจ่ะทาํ

ใหเ้ป็นคนสาบสญูกต็ามท ีแต่หลกัเกณฑใ์นเรื่องสทิธขิองบุคคลทีจ่ะรอ้งขอและเรือ่งตอ้งมี

คาํสัง่ศาลนัน้ยงัใชห้ลกัเกณฑท์ีเ่หมอืนกนั ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. การเป็นคนสาบสญูกรณธีรรมดา 

ในเรื่องคนสาบสญูกรณีธรรมดากต็อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องมาตรา 

61 วรรคหน่ึงทีก่าํหนดไวว้า่ 

1.1  บุคคลนัน้ตอ้งไปจากภมูลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูต่ลอดระยะเวลา  5 ปี  

1.2  ตอ้งไม่มใีครทราบว่ามชีวีติอยู่หรอืไมเ่พราะไม่มใีครทราบขา่ว หรอื

พบเหน็บุคคลนัน้ 

1.3  ตอ้งมกีารรอ้งขอจากผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืพนกังานอยัการต่อศาล 

เมื่อพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ในการเป็นคนสาบสูญกรณีธรรมดาแล้ว

เรื่องที่สําคญัคอืระยะเวลาที่ต้องครบ 5 ปีและต่อเน่ืองด้วย ดงันัน้การเริม่นับจงึควรเริม่

นบัตัง้แต่วนัสุดทา้ยทีไ่ดพ้บเหน็บุคคลนัน้ หรอืไดร้บัขา่วคราวของบุคคลนัน้ ซึง่ขา่วคราว

ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลนัน้เอง หรอืจากบุคคลอื่นกต็าม เช่น นาย ก. ออกจากบา้นไปทํางาน

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 แลว้หายไป การจะถอืว่าเป็นระยะเวลาทีค่รบ 5 ปี เมื่อใดกต็อ้ง

เริม่นับวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นวนัแรก และครบระยะเวลา 5 ปี ในวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 ซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืพนกังานอยัการกส็ามารถจะเริม่ไปใชส้ทิธใินการรอ้งขอ

ต่อศาลเพือ่ส ัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญูในวนัรุง่ขึน้ คอืวนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2558 นัน่เอง 

สาํหรบัปญัหาว่าใครจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีทีจ่ะมสีทิธริอ้งขอต่อศาลใหส้ ัง่

ใหผู้ไ้มอ่ยู่เป็นคนสาบสญูไดน้ัน้กค็งใหส้ทิธกิบัผูม้สีว่นไดเ้สยีตามทีม่าตรา 48 หรอืมาตรา 

49 ไดก้าํหนดไวใ้นเรือ่งผูไ้มอ่ยูน่ัน่เอง 

ในเรื่องคําสัง่ศาลใหเ้ป็นคนสาบสญูในกรณีธรรมดานัน้ เป็นเรื่องสาํคญั

มากพอ ๆ กบัเรื่องระยะเวลาทีต่อ้งครบ 5 ปี เช่นกนั เพราะตราบใดทีศ่าลยงัไม่มคีําสัง่ให้

บุคคลใดเป็นคนสาบสญู บุคคลนัน้กจ็ะยงัคงเป็นเพยีงผูไ้มอ่ยูต่ลอดไป 
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ดงันัน้ การไม่อยู่หรอืการออกไปจากภูมลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ของบุคคลใด

อาจยาวนานจนลว่งเลยระยะเวลา 5 ปี และอาจเกดิไดก้บับุคคลหน่ึงบุคคลใดกไ็ด ้เป็นการ

ออกไปเทีย่ว ไปดูหนงั ไปทํางาน แลว้เมื่อบุคคลนัน้ไม่กลบัมา การรอคอยของผูม้สีว่นได้

เสยีอาจจะรอคอยด้วยความหวงัไปเรื่อย ๆ ได้ แต่การไม่อยู่ของบุคคลนัน้ย่อมมผีลใน

กฎหมาย ซึ่งอาจกระทบทัง้กองทรพัย์สนิของบุคคลนัน่เอง และอาจกระทบในดา้นความ

สนัพนัธ์กบับุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่น คู่สมรสหรอืบุตรกไ็ด ้กฎหมายจงึต้องวาง

หลกัเกณฑใ์นเรือ่งสาบสญูไว ้

แต่อย่างไรกต็าม การออกไปจากภูมลิําเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ของบุคคลหน่ึง

บุคคลใด ในบางครัง้อาจเป็นเพราะมีสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่มีอันตราย หรือทําให้

ความหวงัว่าจะกลบัมาแทบจะไม่ม ีหรอืมคีวามหวงัก็น้อยมาก เช่น ทหารไปรบหรอืไป

สงคราม การไปเทีย่วทางเรอืแลว้เรอือบัปาง เป็นตน้ ดงันัน้ในมาตรา 61 วรรคสอง จงึไดม้ี

การร่นระยะเวลาจาก 5 ปี ในมาตรา 61 วรรคหน่ึง ใหเ้หลอืเพยีง 2 ปีเท่านัน้ หากการไม่

กลบัมาของบุคคลหน่ึงบุคคลใด เขา้ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 61 วรรคสอง ดงัมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

1.  นับแต่วนัทีก่ารรบหรอืสงครามสิน้สุดลง ถ้าบุคคลนัน้อยู่ใน การรบ

หรอืสงคราม และหายไปในการรบหรอืสงครามดงักล่าว สาํหรบัเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นขอ้

น้ีเพราะการรบหรอืการทําสงครามย่อมมอีนัตรายต่อชวีติได้ ดงันัน้ หากบุคคลใดไปรบ

หรอืไปทําสงคราม และหายไปหลงัการรบหรอืสงครามสิน้สุด กใ็หเ้ริม่ตน้นบัระยะเวลา 2 ปี 

ตัง้แต่วนัทีก่ารรบหรอืสงครามสิน้สดุลงนัน่เอง ดงันัน้หากสงครามหรอืการรบสิน้สดุลงวนัที ่

1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 กต็อ้งเริม่นบัตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 และจะครบ 2 ปี 

ในวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืพนักงานอยัการจะเริม่ไปรอ้งขอ

ต่อศาลใหส้ ัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญูไดใ้นวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไปได ้

2.  นับแต่วนัทีย่านพาหนะทีบุ่คคลนัน้เดนิทาง อบัปาง ถูกทําลาย หรอื

สูญหายไป สําหรบัเงื่อนไขในขอ้ 2 น้ี เพราะบุคคลหน่ึงบุคคลใดอาจเดินทางโดยทาง

อากาศ ทางน้ํา หรอืทางบกกไ็ด ้หากไม่มเีหตุอนัตรายบุคคลนัน้กจ็ะกลบัสู่ภูมลิําเนาหรอื

ถิ่นที่อยู่ได้โดยปลอดภยัตามปกติ แต่สําหรบับุคคลบางคนไม่ได้เป็นเช่นน้ี เช่นไปทวัร์

ต่างประเทศและเดนิทางโดยเครือ่งบนิ หากเกดิอุบตัเิหตุเครือ่งบนิตกบนภูเขาโดยไมม่ใีคร

พบศพ ไม่มใีครได้ข่าวหรอืพบเห็นบุคคลนัน้อีกเลย ก็ต้องถือว่าเป็นการสาบสูญกรณี
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พเิศษเพราะโอกาสจะรอดชวีติกลบัมาแทบไมม่เีลยกท็ีต่อ้งเริม่นบัตัง้แต่วนัทีย่านพาหนะที่

บุคคลนัน้ไดเ้ดนิทางหรอืโดยสารไปดว้ยไดเ้กดิอุบตัเิหตุไม่ว่าจะเป็นเครื่องบนิตก เรอืล่ม 

หรอืรถยนตต์กเหว  

 แต่มขีอ้สงัเกตว่าเมื่อเกดิเหตุเหล่าน้ีแลว้ต้องไม่สามารถทราบไดว้่า

บุคคลนัน้ยงัมชีวีติอยู่หรอืไม่เพราะไม่พบศพหรอืตวับุคคลนัน้หรอืขา่วคราวของบุคคลนัน้

อกีเลย และระยะเวลา 2 ปีกจ็ะเริม่นับตัง้แต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ เช่นเกดิเหตุเครื่องบนิตก

วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 กต็อ้งนบัวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 เป็นวนัแรก และ

จะไปครบ 2 ปี ในวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 ซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืพนกังานอยัการจะ

เริม่ไปใชส้ทิธใินการรอ้งขอต่อศาลไดใ้นวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 

3. นบัแต่วนัทีเ่หตุอนัตรายแก่ชวีตินอกจากทีร่ะบุไวใ้น (1) หรอื (2) ได้

ผ่านพน้ไป ถา้บุคคลนัน้ตกอยู่ในอนัตรายเช่นว่านัน้  สาํหรบัเงือ่นไขในขอ้น้ี เป็นกรณีที ่  

ผู้ร่างกฎหมายมเีจตนาให้ครอบคลุมไปถึงภยนัตรายทัง้หลายที่อาจทําให้มนุษย์ได้รบั

อนัตรายถงึตายได ้และตอ้งไม่ใช่สาเหตุตามขอ้ 1 และ 2 ขา้งตน้ดว้ย เช่น เกดิน้ําปา่ไหลหลาก 

ไฟไหมป้า่ คลื่นยกัษ์ ภูเขาไฟระเบดิหรอืแผ่นดนิไหว เป็นตน้  ซึง่สาเหตุแห่งการตายของ

มนุษย์ทีย่กมาลว้นเป็นภยนัตรายทีไ่ม่อยู่ในขอ้ 1 และขอ้ 2 แต่กเ็ป็นอนัตรายทีท่ําใหค้น

ตายไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ระยะเวลาของการสาบสูญของบุคคลทีอ่ยู่ภายใต้เงื่อนไขขอ้ 3 กจ็ะ

เหลอืแค ่2 ปี โดยตอ้งเขา้ตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวค้อืบุคคลนัน้ตอ้งอยู่ในอนัตรายเชน่น้ีดว้ย 

และการเริม่นับระยะเวลา 2 ปี จะเริม่นับตัง้แต่วนัทีเ่หตุภยนัตรายนัน้ได้ผ่านพน้ไป เช่น 

นาย ก. ไปเทีย่วน้ําตกในวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2553 ขณะกําลงัเล่นน้ําตกอยู่กเ็กดิน้ําป่า

ไหลหลากพดัพา นาย ก. และนกัท่องเทีย่วทีเ่ล่นน้ําตกอยู่ดว้ยไปหมด และหาศพนาย ก. 

ไม่เจอ และไม่มใีครไดข้่าวหรอืพบเหน็นาย ก. อกีเลย ดงัน้ีกต็้องถอืว่าเขา้กรณีของเหตุ

ของการสาบสญูในขอ้ 3 แลว้ และจะเริม่ตน้นบัตัง้แต่วนัทีเ่หตุอนัตรายแก่ชวีติ นอกจากขอ้ 

1 และขอ้ 2 ไดผ้า่นพน้ไป กค็อืเริม่ตน้นบัตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2553 และจะครบ 2 ปี 

ในวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2555 ซึง่ผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืพนักงานอยัการจะเริม่ไปใชส้ทิธริอ้งขอ

ต่อศาลเพือ่ส ัง่ใหบุ้คคลนัน้คอืนาย ก. เป็นคนสาบสญูไดใ้นวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2555 ต่อไป 

ดงันัน้ สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นเรื่องการเป็นคนสาบสญูตามมาตรา 61 

นัน้ ก็ต้องครบตามเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเป็นคนสาบสูญ ระยะเวลา และ

คาํสัง่ศาลดว้ยจะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปไมไ่ด ้
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4.2.2 ผลของคาํสัง่ศาลให้เป็นคนสาบสญู   

 ในเรื่องน้ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไดบ้ญัญตัไิวท้ัง้หมด 3 มาตรา

ดว้ยกนัคอื 

1. มาตรา 62 บญัญติัว่า “บุคคลซ่ึงศาลได้มีคาํสัง่ให้เป็นคนสาบสูญ 

ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกาํหนดระยะเวลาดงัท่ีระบไุว้ในมาตรา 61” 

2. มาตรา 63 บญัญติัว่า “เม่ือบุคคลผู้ถกูศาลสัง่ให้เป็นคนสาบสูญ

นัน้เอง หรือ มีผูมี้ส่วนได้เสียหรือพนักงานอยัการร้องขอต่อศาล และพิสูจน์ได้

ว่าบุคคลผู้ถกูศาลสัง่ให้เป็นคนสาบสูญนัน้ยงัคงมีชีวิตอยู่กดี็ หรือว่าตายใน

เวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาดงัระบุไว้ในมาตรา 62 กดี็ ให้ศาลสัง่ ถอนคาํสัง่ให้เป็น

คนสาบสูญนัน้ แต่การถอนคาํสัง่น้ี ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์

แห่งการทัง้หลายอนัได้ทาํไปโดยสุจริต ในระหว่างเวลาตัง้แต่ศาลมีคาํสัง่ให้

เป็นคนสาบสญูจนถึงเวลาถอน คาํสัง่นัน้ 

บคุคลผูไ้ด้ทรพัยสิ์นมาเน่ืองแต่การท่ีศาลสัง่ให้บคุคลใดเป็นคน

สาบสูญ แต่ต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะศาลสัง่ถอนคาํสัง่ให้บุคคลนัน้เป็นคน

สาบสูญ ให้นําบทบญัญติัว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายน้ีมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม” 

 3. มาตรา 64 บญัญติัว่า “คาํสัง่ศาลให้เป็นคนสาบสูญ หรือคาํสัง่ถอน

คาํสัง่ให้เป็นคนสาบสญู ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 การทีก่ฎหมายกําหนดเรือ่งคําสัง่ศาลใหเ้ป็นคนสาบสญูและการเพกิถอน

คาํสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญูตอ้งประกาศในราชกจิจานุเบกษา กเ็พราะตอ้งการใหบุ้คคลภายนอก

ไดท้ราบและป้องกนัมใิหม้กีารกลา่วอา้งเพือ่หาประโยชน์จากคนสาบสญูไดน้ัน่เอง 

 นอกจากน้ีคนสาบสูญเป็นกรณีของการสิ้นสภาพบุคคลโดยผลของ

กฎหมาย และไมม่ใีครรูแ้น่ชดัวา่คนทีถู่กศาลสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญูนัน้ไดต้ายไปแลว้จรงิ ๆ 

หรอืยงัคงมชีวีติอยู ่ซึง่มเีรือ่งตอ้ง 2 กรณ ีคอื 

 1. ในกรณีคนสาบสญูไดต้ายไปแลว้จรงิ ๆ โดยมกีารยนืยนัและหลกัฐาน

ชดัเจน เชน่ มกีารพบศพในเวลาหลงัจากมคีาํสัง่ศาลใหเ้ป็นคนสาบสญูแลว้ ผลในกฎหมายใน

เรื่องสถานะในครอบครวั กจ็ะตอ้งถอืว่าการสมรสสิน้สุดลงดว้ยการตายของฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง

http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-48-64.html#61#61�
http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-48-64.html#62#62�


LA 102 (LW 102)   125 

ตามที่มาตรา 1501 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครวัซ่ึงได้

บญัญติัไว้ว่า “การสมรสย่อมส้ินสดุลงด้วยความตาย การหย่า หรือศาลพิพากษาให้

เพิกถอน” และในเรื่องทรพัยส์นิของผูต้ายกจ็ะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยมรดก มาตรา 1620 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทาํพินัยกรรมไว้ 

หรือทาํพินัยกรรม ไว้แต่ไม่มีผลบงัคบัได้ ให้ปันทรพัยม์รดกทัง้หมดแก่ทายาทโดย

ธรรมของผูต้ายนัน้ตามกฎหมาย 

 ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทาํพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนัน้จาํหน่ายทรพัย์

หรือ มีผลบงัคบัได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรพัยม์รดกให้ปันส่วนท่ีมิได้จาํหน่าย โดย

พินัยกรรม หรือส่วนท่ีพินัยกรรมไม่มีผลบงัคบัให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย” 

 2. กรณีคนสาบสูญได้กลบัมา ในกรณีน้ีก็ต้องคนืสภาพบุคคลโดยศาล

ตอ้งการมคีําสัง่ถอนการเป็นคนสาบสูญและมกีารคนืทรพัย์สนิของคนสาบสูญใหก้บับุคคล

นัน้ดว้ย 

 ในกรณีทีบุ่คคลใดไดร้บัทรพัยส์นิเพราะการสาบสญูโดยคําสัง่ศาลของ

คนสาบสูญและต้องเสยีสทิธไิปเพราะการกลบัมาของคนสาบสูญนัน้กฎหมายมาตรา 63 

วรรคทา้ย ใหนํ้าบทบญัญตัเิรือ่งลาภมคิวรไดม้าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 แต่อย่างไรกต็าม กฎหมายยงัคงใหค้วามคุม้ครองกบับุคคลผูสุ้จรติอยู่

เสมอโดยพจิารณาไดจ้ากมาตรา 63 วรรคหน่ึง โดยไดบ้ญัญตัไิวช้ดัเจนวา่ “การถอนคาํสัง่

สาบสูญย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทัง้หลายที่บุคคลที่ได้ร ับ

ทรพัยส์นิของคนสาบสญูมาไดก้ระทําไปโดยสุจรติในระหว่างเวลาตัง้แต่ศาลไดม้คีําสัง่ให้

เป็นคนสาบสญู จนถงึเวลาถอนคาํรอ้งสาบสญู” ทัง้น้ีไมว่า่จะกนิเวลายาวนานเพยีงใด และ

ไดก้ระทาํการอะไรโดยสจุรติต่อทรพัยส์นิน้ีไดร้บัมา เชน่ ซือ้ ขาย จาํนอง จาํนํา   

 ปญัหาทีต่ามมาคอื จะทราบได้อย่างไรว่าสุจรติหรอืไม่ กค็งเป็นเรื่อง

ของฝา่ยทีอ่า้งวา่สจุรติ จะตอ้งพสิจูน์ใหศ้าลเหน็เทา่นัน้วา่สจุรติจรงิ 

 และประเดน็สดุทา้ยทีต่อ้งพงึระลกึไวก้ค็อืการเป็นคนสาบสญูนัน้ใหถ้อื

วา่บุคคลนัน้ถงึแก่ความตายเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี หรอื 2 ปี แลว้แต่กรณี ไม่ใช่วนัทีศ่าล

ไดม้คีาํสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญู ซึง่เป็นไปตามทีม่าตรา 62 ไดบ้ญัญตัไิวน้ัน่เอง 

 สว่นเรือ่งสถานะในครอบครวั เน่ืองจากการสาบสญูทีคู่่สมรสนําไปเป็น

เหตุฟ้องหย่าได ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1515 (5) ซ่ึงบญัญติัไว้
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ว่า “สามีหรือภริยาถกูศาลสัง่ให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภมิูลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยู่

เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหน่ึงฟ้อง

หย่าได้” และเมื่อศาลสัง่ใหห้ย่าได ้การสมรสกส็ิน้สุดลง การกลบัมาของคนสาบสญูกไ็ม่

กระทบกบัสถานะในครอบครวัอกีต่อไป 
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