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หน่วยที่1

หลักสุจริต

อาจารย์วรนารีสิงห์โต
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แผนผังแนวคิดหน่วยที่1

หลักสุจริต

1.1แนวคิดเกี่ยวกับ

 หลักสุจริต

1.2บทบาทของ

 หลักสุจริต

1.1.1 ความหมายของหลักสุจริต

1.1.2 ลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริต

1.2.1 บทบาทของหลักสุจริตในระบบ

 กฎหมายเอกชน

1.2.2 บทบาทของหลักสุจริตในระบบ

 กฎหมายมหาชน
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หน่วยที่1

หลักสุจริต

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่1.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสุจริต

 1.1.1ความหมายของหลักสุจริต

 1.1.2ลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริต

ตอนที่1.2 บทบาทของหลักสุจริต

 1.2.1บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายเอกชน

 1.2.2บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายมหาชน

แนวคิด
คำว่า “สุจริต1. ” เป็นคำที่มีความหมายกว้างและมีลักษณะเป็นนามธรรมจึงเป็นการยาก

ที่จะกำหนดความหมายหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสุจริตที่แน่นอนลงไปให้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

อาจแบ่งหลักสุจริตออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ หลักสุจริตเฉพาะเรื่องและหลักสุจริตทั่วไป

ประกอบกับการพิจารณาลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริตอาจทำให้เข้าใจความหมาย

ของหลักสุจริตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หลักสุจริตทั่วไปถูกรับรองโดยบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในประมวลกฎหมาย2.

แพ่งเยอรมัน(ค.ศ.1900)และในวงวิชาการนิติศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าหลักสุจริตเป็น

หลักกฎหมายทั่วไปจึงสามารถนำมาใช้กับกฎหมายเอกชนได้ทุกเรื่องต่อมาเมื่อประมวล

กฎหมายแพ่งสวิส (ค.ศ. 1907)นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 2 เป็นหลักทั่วไปครอบคลุม

กฎหมายแพ่งทั้งระบบ และภายหลังมีการนำมาใช้ในคดีทางกฎหมายมหาชนด้วย จึง

เป็นที่ยอมรับในวงการนิติศาสตร์ในตระกูลกฎหมายเยอรมันว่า หลักสุจริตใช้ได้กับ

กฎหมายทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือเอกชน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่1จบแล้วนักศึกษาสามารถ

1. อธิบายแนวคิดและลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริตได้

2.อธิบายและวิเคราะห์บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายเอกชนและระบบกฎหมาย

 มหาชนได้
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กิจกรรม
1.กิจกรรมการเรียน

1)ศึกษาแผนผังแนวคิดหน่วยที่1

2)อ่านแผนการสอนประจำหน่วยที่1

3)ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่1

4)ศึกษาเนื้อหาสาระ

5)ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

6)ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ

7)ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่1

2.งานที่กำหนดให้ทำ

1)ทำแบบฝึกหัดทุกข้อที่กำหนดให้ทำ

2)อ่านเอกสารเพิ่มเติมจากบรรณานุกรม

แหล่งวิทยาการ
1.สื่อการศึกษา

1) แนวการศึกษาหน่วยที่1

2) หนังสือและเอกสารประกอบการสอน

2.1) ปรดีีเกษมทรพัย์(2526)“หลกัสจุรติคอืหลกัความซือ่สตัย์และความไว้วางใจ”

 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพดร.สมศักดิ์สิงหพันธ์

2.2) สมยศเชื้อไทย(2551)ความรู้กฎหมายทั่วไป:คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง:

 หลักทั่วไปสำนักพิมพ์วิญญูชนพิมพ์ครั้งที่15กรุงเทพมหานคร

2.3) หยุดแสงอุทัย (2548)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำนักพิมพ์

 ประกายพรึกพิมพ์ครั้งที่16กรุงเทพมหานคร

2.หนังสือตามที่อ้างไว้ในบรรณานุกรม

การประเมินผลการเรียน
1.ประเมินผลจากการสัมมนาเสริมและงานที่กำหนดให้ทำในแผนกิจกรรม

2.ประเมินผลจากการสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง“หลักสุจริต”

คำแนะนำ อ่านคำถามแล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างนักศึกษามีเวลาทำแบบประเมินชุดนี้30นาที

1. จงอธิบายความหมายของคำว่า“สุจริต”

 

    

2.จงอธิบายบทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายไทย
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ตอนที่1.1

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสุจริต

โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่1.1แล้วจึงศึกษาสาระสังเขปพร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่1.1.1ความหมายของหลักสุจริต

เรื่องที่1.1.2ลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริต

แนวคิด
คำว่า1. “สุจริต” เป็นคำที่มีความหมายกว้างและมีลักษณะเป็นนามธรรมจึงเป็นการยาก

ที่จะกำหนดความหมายหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสุจริตที่แน่นอนลงไปให้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

อาจแบ่งหลักสุจริตออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ หลักสุจริตเฉพาะเรื่องและหลักสุจริตทั่วไป

ประกอบกับการพิจารณาลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริตอาจทำให้เข้าใจความหมาย

และองค์ประกอบของหลักสุจริตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หลักสุจริตเป็นบทกฎหมายยุติธรรม2. (jus aequum) ซึ่งมิได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็น

องค์ประกอบหรือผลทางกฎหมายไว้อย่างแน่ชัด ในการใช้และตีความกฎหมายเหล่านี้

จำต้องใช้ดุลพินิจประกอบเพื่อเสริมเนื้อความให้กฎหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็น

หลักกฎหมายทั่วไป (General Principle) ซึ่งมิใช่เป็นกฎหมายทั่วไป (jus generale)

ที่จะถูกตัดโดยกฎหมายพิเศษ (jus speciale) รวมทั้งเป็นบทครอบจักรวาล (Gener-

alklausel)กล่าวคือแม้จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้อยู่แล้วแต่หลักสุจริตก็ยังใช้

เป็นฐานกำหนดมาตรฐานควบคุมความประพฤติของบุคคลในทุกเรื่อง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่1.1จบแล้วนักศึกษาสามารถ

1. อธิบายและวิเคราะห์ความหมายของหลักสุจริตได้

2. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริตได้
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ความนำ

หลักสุจริตพัฒนามาจากระบบการควบคุมสังคมโดยการนำหลักศาสนาความเชื่อและความศรัทธา

มาเกี่ยวข้อง เนื่องจากมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อความอยู่รอด

เป็นการฝ่าฝืนความไว้วางใจกันทำให้ต้องนำหลักศาสนาความเชื่อและความศรัทธามาใช้เพื่อปรามพฤติกรรม

เช่นว่านี้ซึ่งเมื่อมนุษย์ได้อ้อนวอนหรือสาบานต่อสิ่งที่ตนเชื่อถือศรัทธาก็ไม่กล้าที่จะผิดคำพูดเพราะกลัวการ

ถูกลงโทษต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับหลักสุจริตมีบทบาทและพัฒนาขึ้นในระบบกฎหมายโรมันเกี่ยวกับการรักษา

คำพดูเมือ่บคุคลใดไม่ปฏบิตัิตามคำสตัย์ที่ให้ไว้ยอ่มถอืวา่ทำผดิหลกัปฏบิตัิตอ่กนัแม้จะมไิด้ถอืเปน็กฎหมาย

แต่การไม่รักษาคำสัตย์ในสมัยนั้นถือว่าเป็นมลทินในสังคมดังนั้น ความหมายและขอบเขตของหลักสุจริต

จึงเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนในสังคมมากกว่าที่จะเป็นผลโดยกฎหมายโดยแท้ต่อมาจึงมี

การพัฒนาหลักสุจริตเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสัญญาโรมันและระบบกฎหมายโรมันนี้เองเป็นต้นแบบของ

ระบบกฎหมายแบบCivilLawอันเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายแพ่งทั้งระบบ

เรื่องที่1.1.1ความหมายของหลักสุจริต

สาระสังเขป
คำว่า“สุจริต”เป็นคำที่มาตั้งแต่กฎหมายโรมันในภาษาละตินเรียกว่าbonafidesแปลว่าความ

ซื่อสัตย์หรือสัจจะที่ดี อย่างไรก็ตามคำว่า “สุจริต” นั้น เป็นคำที่มีความหมายกว้างและยากที่จะกำหนด

หลักเกณฑ์ที่แน่นอนลงไปให้ชัดเจนและเมื่อพิจารณาตามBlack’s lawDictionaryพบว่ามีการอธิบาย

คำว่า“สุจริต”(GoodFaith)ว่าหมายถึงสภาวะทางจิตใจอันประกอบด้วย(1)ความซื่อสัตย์ในความเชื่อถือ

หรือวัตถุประสงค์ (2) ความซื่อตรงต่อหน้าที่หรือหนี้ของตน (3) ความสอดคล้องกับมาตรฐานทางการค้า

หรือธุรกิจใดๆอันชอบด้วยเหตุผลในการต่อรองกันอย่างเป็นธรรมและ(4)การไร้ซึ่งเจตนาหลอกลวงหรือ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

หลักสุจริตได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันค.ศ.

1900 ในมาตรา 157 และมาตรา 242คำว่า “สุจริต” ในภาษาเยอรมันตรงกับคำว่าTreuundGlauben  

คำว่าTreuแปลว่าความซื่อสัตย์ความไว้วางใจความน่าเชื่อถือส่วนคำว่าGlaubenแปลว่าเชื่อในความ

ไว้วางใจ หรือที่ ศ.ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้อธิบายไว้ว่า “หลักสุจริตก็คือหลักความซื่อสัตย์และความ

ไว้วางใจแต่การที่จะบอกวา่ความซือ่สตัย์และความไว้วางใจประกอบดว้ยอะไรบา้งนัน้กลา่วได้วา่ทำได้ยากยิง่
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และยอมรบักนัวา่หลกัสจุรตินัน้เปน็เรือ่งของแนวคดิแม้จะมีผู้พยายามอธบิายหลกัสจุรติจากหลกัยอ่ยๆทีม่า

จากหลักสุจริต เช่นหลักการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหลักกฎหมายปิดปากหรือหลักความรับผิดก่อนสัญญา

แต่ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการอธิบายความหมายของหลักสุจริต”

เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะพบว่าคำว่า“สุจริต” ใช้ใน

ความหมายที่แตกต่างกัน2ประการได้แก่

1. หลัก สุจริต ทั่วไปในภาษาละตินเรียกว่าbonafidesแปลว่าความซื่อสัตย์หรือสัจจะที่ดีปรากฏ

ตามมาตรา5และมาตรา368แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งคำว่า“สุจริต” ในบทบัญญัติเหล่านี้

มีความหมายโดยทั่วไปกว้างๆ โดยไม่หมายเฉพาะเจาะจงถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคู่กรณี แต่เป็น

มาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในกรณีต่างๆ ว่า การ

กระทำเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่กฎหมายจะสนับสนุนหรือประณามหรือไม่

2. หลัก สุจริต เฉพาะ เรื่อง หมายถึง ความรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง เช่นมาตรา

412มาตรา413มาตรา1299มาตรา1300มาตรา1303มาตรา1310มาตรา1311มาตรา1312มาตรา

1329มาตรา1330มาตรา1331และมาตรา1332แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งคำว่า“สุจริต”

ในที่นี้ใช้ในความหมายที่ว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่

ดังนั้นคำว่า“สุจริต”จึงมีความหมายอย่างแคบซึ่งตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอธิบายเกี่ยวกับความสุจริต

ว่าหมายถึงการกระทำโดยไม่รู้หรือไม่ควรรู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิที่มีมาแต่อดีต(คำพิพากษาศาลฎีกาที่

550/2490) แต่ถ้าการกระทำโดยรู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิของตนจะถือว่าสุจริตไม่ได้ (คำพิพากษาศาล

ฎีกาที่1012/2504)และยังได้ให้ความหมายเลยไปถึงว่าถ้าความไม่รู้นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรงของผู้กระทำก็ถือว่าไม่สุจริตเช่นเดียวกัน

(โปรด อา่น เนือ้หา สาระ โดย ละเอยีด ใน หนงัสอืความ รู ้กฎหมาย ทัว่ไป: คำ อธบิาย วชิา กฎหมาย แพง่: หลกั ทัว่ไป 

โดย สมยศ เชื้อ ไทย; และ บทความ เรื่อง “หลัก สุจริต คือ หลัก ความ ซื่อสัตย์ และ ความ ไว้ วางใจ” อนุสรณ์ งาน 

พระราชทาน เพลิง ศพ ดร.สม ศักดิ์ สิงห พันธ์ โดย ปรีดี เกษม ทรัพย์)

กิจกรรม1.1.1

ท่านเข้าใจความหมายของหลักสุจริตอย่างไรโปรดอธิบาย
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บันทึกคำตอบกิจกรรม1.1.1



        

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่1ตอนที่1.1กิจกรรม1.1.1)
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เรื่องที่1.1.2ลักษณะทางกฎหมายของหลักสุจริต

สาระสังเขป
หลักสุจริตมีลักษณะสำคัญ5ประการคือ

1.  เป็น บท กฎหมาย ยุติธรรม (jus aequum) ซึ่งมิได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบหรือผล

ทางกฎหมายไว้อยา่งแนช่ดัในการใช้และตคีวามกฎหมายเหลา่นี้จำตอ้งใช้ดลุพนิจิประกอบเพือ่เสรมิเนือ้ความ

ให้กฎหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นธรรมและเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดีและตามกาลสมัยซึ่งตรงข้าม

กับบทกฎหมายเคร่งครัด(jusstrictum)ที่กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบและผลทางกฎหมายเอา

ไว้ชัดเจนแน่นอนผู้ใช้หรือตีความกฎหมายไม่สามารถใช้ดุลพินิจเสริมแต่งเนื้อหาของบทบัญญัติเพียงแต่จะ

ต้องตีความหรือใช้กฎหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งอยู่แล้วซึ่งจะเป็นกรณีที่กฎหมายต้องการความชัดเจน

แน่นอนเพื่อความสะดวกในกิจการบางอย่าง

2. เป็น บท กฎหมาย ที่ เป็น บท บังคับ (jus cogens) กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่คู่กรณีไม่สามารถ

ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับบทกฎหมายที่ไม่เป็นบทบังคับ (jus dispositivum) โดย

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลทำการทุจริตเป็นกฎหมายเอกชนเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นกรณีจงใจก่อให้เกิดความเสียหายคู่กรณีไม่สามารถจะตกลง

กันไม่เรียกค่าเสียหายได้

3.  เป็น กฎหมาย ที่ มี เนื้อ ความ ไม่ ชัด แจ้ง โดยกฎหมายจะใช้ถ้อยคำอย่างกว้างๆ ไม่สามารถให้

ความหมายที่แนช่ดัไว้ลว่งหนา้ได้ตอ้งรอให้เกดิขอ้พพิาทขึน้จงึจะสามารถนำไปวนิจิฉยัขอบเขตของหลกัสจุรติ

เพือ่เปน็แนวทางให้กฎหมายควบคมุการแสดงเจตนาทำนติกิรรมของเอกชนไม่ให้ขดักบัผลประโยชน์สว่นรวม

และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของสังคมอย่างรุนแรง

4.  เปน็ หลกั กฎหมาย ทัว่ไป (General Principle) หรอืเปน็บทที่เปน็หลกัการของความประพฤติของ

มนุษย์ในสังคมแต่มิใช่เป็นกฎหมายทั่วไป (jusgenerale)ที่จะถูกตัดโดยกฎหมายพิเศษ (jusspeciale)

โดยในกรณีที่มีกฎหมายพิเศษ(jusspeciale)1ที่ต้องด้วยกรณีนั้นๆเป็นการเฉพาะแล้วย่อมต้องปรับด้วย

กฎหมายพเิศษ(jusspeciale)นัน้และจะนำกฎหมายทัว่ไป(jusgenerale)มาปรบัใช้ก็ตอ่เมือ่ไมม่ีกฎหมาย

พเิศษ(jusspeciale)จะปรบัใช้แลว้เทา่นัน้ดงันัน้สภุาษติกฎหมายที่วา่กฎหมายพเิศษยกเวน้กฎหมายทัว่ไป

(Specialiageneralibusderogant)จึงไม่อาจนำมาใช้กับหลักสุจริตได้อนึ่งดร.กิตติศักดิ์ปรกติมีความ

เห็นว่า“หลักสุจริตเป็นหลักกฎหมายทั่วไป(jusgenerale)ในกรณีที่มีบทกฎหมายพิเศษ(jusspeciale)ย่อม

มาก่อนกฎหมายทั่วไปต่อเมื่อไม่มีบทเฉพาะหรือบทพิเศษจะปรับใช้ให้ต้องด้วยกรณีแล้วจึงจะหันมาปรับใช้

1 สมยศ เชื้อไทยความรู้กฎหมายทั่วไป: คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์วิญญูชน

พิมพ์ครั้งที่15พ.ศ.2551หน้า168
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หลักสุจริตอาจกล่าวได้ว่าหลักสุจริตในมาตรา5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะนำมาปรับใช้ได้ใน

ฐานะเป็นที่พึ่งสุดท้าย”

ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของหลักกฎหมายทั่วไป (General Principle) อาจแบ่งออกเป็น 2

แนวทางได้แก่

ความ เห็น ที่ หนึ่งถือว่าสุภาษิตกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาละตินเป็นหลักกฎหมายทั่วไปและ

ความ เห็น ที่ สอง ถือว่าหลักกฎหมายที่ผู้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นำมาใช้ในการ

ร่างประมวลกฎหมายฉบับนั้นเป็นหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งจะทราบได้จากการนำบทบัญญัติหลายๆมาตราที่

บัญญัติสำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันมาพิจารณาและเมื่อพิจารณาบทบัญญัติหลายมาตราดังกล่าวแล้วก็

จะพบหลักกฎหมายทั่วไปที่ผู้ร่างประมวลกฎหมายนำมาใช้ซึ่งเป็นวิธีพิจารณาค้นคว้าจากเรื่องเฉพาะหลายๆ

เรื่องมาสู่หลักเกณฑ์ทั่วไป(Induction)ซึ่งศ.ดร.หยุดแสงอุทัยเห็นด้วยกับความเห็นที่สองนี้2

5. เป็น บท ครอบ จักรวาล (Generalklausel) คือ แม้จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้อยู่แล้ว

หลักสุจริตก็ยังใช้เป็นฐาน โดยเป็นบทที่ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานควบคุมความประพฤติของบุคคลในทุกเรื่อง

จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานของกฎหมายทั้งระบบนับเป็นการประกาศอุดมคติแห่งความสัมพันธ์ของ

มนุษย์ในสังคมว่าจะต้องปฏิบัติต่อกันโดยสุจริต

(โปรด อา่น เนือ้หา สาระ โดย ละเอยีด ใน หนงัสอื ความ รู ้กฎหมาย ทัว่ไป: คำ อธบิาย วชิา กฎหมาย แพง่: หลกั ทัว่ไป 

โดย สมยศ เชื้อ ไทย; และ หนังสือความ รู้ เบื้อง ต้น เกี่ยว กับ กฎหมาย ทั่วไป โดยหยุด แสงอุทัย)

กิจกรรม1.1.2

จงอธิบายบทบาทของหลักสุจริตในฐานะบทกฎหมายยุติธรรม(jusaequum)

บันทึกคำตอบกิจกรรม1.1.2

 

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่1ตอนที่1.1กิจกรรม1.1.2)

2หยุดแสงอุทัยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปกรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์ประกายพรึกพิมพ์ครั้งที่ 16พ.ศ.

2548หน้า145
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ตอนที่1.2

บทบาทของหลักสุจริต


โปรดอ่านแผนการสอนประจำตอนที่1.2แล้วจึงศึกษาสาระสังเขปพร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่1.2.1บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายเอกชน

เรื่องที่1.2.2บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายมหาชน

แนวคิด
หลักสุจริตทั่วไปถูกรับรองโดยบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในประมวลกฎหมาย1.

แพ่งเยอรมัน (ค.ศ. 1900) และในวงวิชาการนิติศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าหลักสุจริต

เป็นหลักกฎหมายทั่วไปจึงสามารถนำมาใช้กับกฎหมายเอกชนได้ทุกเรื่อง ต่อมาเมื่อ

ประมวลกฎหมายแพ่งสวิส (ค.ศ. 1907) นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 2 เป็นหลักทั่วไป

ครอบคลุมกฎหมายแพ่งทั้งระบบ

ศาลแหง่ราชอาณาจกัรเยอรมนยีอมรบัวา่หลกัสจุรติในประมวลกฎหมายแพง่เปน็แนวคดิ2.

ในทางกฎหมายทั่วไป (ein allgemeiner Rechtsgedanke) ที่สามารถนำมาบังคับใช้

ได้ในขอบเขตของกฎหมายมหาชนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการธำรงไว้ซึ่งลักษณะพิเศษ

ของความสัมพันธ์ในทางมหาชนดังนั้นจึงได้มีการนำหลักสุจริตมาใช้ในคดีทางกฎหมาย

มหาชนดว้ยจงึเปน็ทีย่อมรบัในวงการนติศิาสตรใ์นตระกลูกฎหมายเยอรมนัวา่หลกัสจุรติ

ใช้ได้กับกฎหมายทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือเอกชน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่1.2จบแล้วนักศึกษาสามารถ

1. อธิบายและวิเคราะห์บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายเอกชนได้

2. อธิบายและวิเคราะห์บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายมหาชนได้
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เรื่องที่1.2.1บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายเอกชน

สาระสังเขป
หลักสุจริต(GoodFaith)เป็นหลักกฎหมายทั่วไปและได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นฐานของกฎหมาย

แพ่งทั้งระบบจึงเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญที่นักกฎหมายโรมันพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

กฎเกณฑ์ที่มีความตายตัวยืดหยุ่นในการปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งในระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยบัญญัติรับรองเกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยสุจริต

ไว้ตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่กำหนดเกี่ยวกับการ

ใช้สิทธิแห่งตนก็ดีการชำระหนี้ก็ดีบุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริตซึ่งกำหนดไว้อย่างกว้างๆในลักษณะ

เดียวกับบทกฎหมายยุติธรรม(jusaequum)และเป็นหลักกฎหมายทั่วไป(GeneralPrinciple)ที่มีฐานะ

สูงกว่าบทกฎหมายอื่น หรือมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่า สัญญานั้นท่าน

ให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ดังนั้น สิทธิและหน้าที่

ของคู่สัญญาจึงต้องตีความตามเจตจำนงของคู่สัญญาเป็นหลักโดยไม่พิจารณาเฉพาะข้อความที่ปรากฏเป็น

ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และต้องพิจารณาตามหลักความเป็นธรรมที่สังคมยอมรับและการปฏิบัติของ

กลุ่มอาชีพเดียวกันอันเป็นปกติประเพณีนั่นเอง นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังบัญญัติ

รับรองหลักสุจริตเฉพาะเรื่องซึ่งเกี่ยวกับความรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง เช่นมาตรา 412

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดเกี่ยวกับการคืนทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้ต้อง

คืนเต็มจำนวน เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริตจึงต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อ

เรียกคืน

ดังนั้นหลักสุจริตจึงมีบทบาทในระบบกฎหมายเอกชนดังนี้

1. เปน็หลกัการที่ใช้เพือ่เสรมิให้กฎหมายหรอืสญัญามีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้แม้สญัญาหรอืกฎหมาย

มิได้กำหนดหรือระบุไว้โดยตรงก็อาจใช้หลักสุจริตไปเสริมให้มีขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแห่ง

นิติสัมพันธ์นั้นๆได้เช่นการตีความสัญญาตามมาตรา368แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. เพื่อปรุงแต่งเนื้อหาแห่งนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่ กรณีให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ใหม่ที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พฤติการณ์อันเป็นรากฐานแห่งการตกลงระหว่างคู่กรณีหรือ

ที่คู่กรณีคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นนั้น แตกต่างไปจากที่ตกลงกันในสาระสำคัญถึงขนาดที่ว่าหากคู่กรณีได้รู้

ถึงความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างนี้แล้วคงจะมิได้ตกลงกันหรือตกลงกันในเนื้อหาที่แตกต่างออกไป

จึงเป็นที่ยอมรับว่าหลักสุจริตช่วยในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแห่งนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีให้สอดคล้องกับ

พฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
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3. เพือ่ตอ่สู้ขดัขวางการกระทำที่ไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ชอบมาพากลเชน่การใช้สทิธิซึง่มีแต่จะกอ่ความ

เสียหายแก่ผู้อื่นหรือกระทำการที่ขัดหรือแย้งกับการประพฤติปฏิบัติที่ตนได้เคยกระทำไว้อันเป็นหลักทำนอง

เดียวกับหลักกฎหมายปิดปาก(Estoppels)ในกฎหมายอังกฤษแต่หลักสุจริตมีความหมายกว้างกว่า

(โปรด อ่าน เนื้อหา สาระ โดย ละเอียด ใน หนังสือความ รู้ กฎหมาย ทั่วไป: คำ อธิบาย วิชา กฎหมาย แพ่ง: 

หลัก ทั่วไป โดย สมยศ เชื้อ ไทย)

กิจกรรม1.2.1

ท่านเข้าใจบทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายเอกชนอย่างไรโปรดอธิบาย

บันทึกคำตอบกิจกรรม1.2.1

        

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่1ตอนที่1.2กิจกรรม1.2.1)
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เรื่องที่1.2.2บทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายมหาชน

สาระสังเขป
หลักสุจริตได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (ค.ศ.

1900)ซึ่งกำหนดไว้ตามมาตรา242แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน(BûrgerlicheGesetzbuch(BGB))

และมีสถานะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปโดยศาลแห่งราชอาณาจักรเยอรมนีได้ยอมรับว่าหลักสุจริตในประมวล

กฎหมายแพ่งเป็นแนวคิดในทางกฎหมายทั่วไป(einallgemeinerRechtsgedanke)ที่สามารถนำมาบังคับ

ใช้ได้ในขอบเขตของกฎหมายมหาชนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการธำรงไว้ซึ่งลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ใน

ทางมหาชนซึ่งปรากฏต่อมาว่าศาลปกครองชั้นสูงของปรัสเซียได้มีคำพิพากษายอมรับความสัมพันธ์ในทาง

กฎหมายปกครองภายใต้หลักสุจริตด้วยดังนั้นแม้ว่าหลักสุจริตจะถูกพัฒนาขึ้นในกรอบของกฎหมายแพ่ง

แต่ก็มีเหตุผลที่สมควรนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับเป็นการทั่วไปในกรอบของกฎหมายมหาชน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในหลายกรณีศาลปกครองแห่งสหพันธรัฐจะได้นำหลักสุจริตมาปรับใช้ในฐานะหลัก

กฎหมายพื้นฐานของหลักการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต(Vertrauenschutz)แต่มิได้นำมาใช้ในฐานะหลัก

กฎหมายทั่วไปกล่าวคือศาลปกครองจะนำหลักสุจริตมาปรับใช้ได้ต้องปรากฏว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายที่

กำหนดให้นำหลักสุจริตมาใช้บังคับไว้อย่างชัดเจนเท่านั้นเช่นบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอนคำสั่ง

ทางปกครอง

(โปรด อ่าน เนื้อหา สาระ เพิ่ม เติม ใน บทความ เรื่อง “การ คุ้มครอง ความ เชื่อ โดย สุจริต กรณี ยกเลิก เพิก ถอน 

คำ สัง่ ทาง ปกครอง ใน ระบบ กฎหมาย เยอรมนั” โดย ว รนา ร ีสงิห ์โต เผย แพร ่ใน เวป็ ไซต ์สำนกังาน คณะ กรรมการ 

กฤษฎีกา)

กิจกรรม1.2.2

ท่านเข้าใจบทบาทของหลักสุจริตในระบบกฎหมายมหาชนอย่างไรโปรดอธิบาย

บันทึกคำตอบกิจกรรม1.2.2

(โปรดตรวจคำตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่1ตอนที่1.2กิจกรรม1.2.2)
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่1

หลักสุจริต

ตอนที่1.1แนวคิดเกี่ยวกับหลักสุจริต

แนวตอบกิจกรรม1.1.1

คำว่า “สุจริต” มาจากคำในภาษาละตินเรียกว่าbona fides แปลว่า ความซื่อสัตย์หรือสัจจะที่ดี

อย่างไรก็ตามคำว่า “สุจริต” เป็นคำที่มีความหมายกว้างและยากที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนลงไป

ให้ชัดเจนซึ่งศ.ดร.ปรีดีเกษมทรัพย์ได้อธิบายไว้ว่า“หลักสุจริตก็คือหลักความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ

แต่การที่จะบอกว่า ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นกล่าวได้ว่าทำได้ยากยิ่งและ

ยอมรบักนัวา่หลกัสจุรตินัน้เปน็เรือ่งของแนวคดิ...”และตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์อาจแบง่หลกั

สุจริตออกเป็น2ประเภทได้แก่

1.หลักสุจริตเฉพาะเรื่องหมายถึงความรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.หลักสุจริตทั่วไปในความหมายโดยทั่วไปอย่างกว้างโดยไม่หมายเฉพาะเจาะจงถึงความรู้เท่าไม่

ถึงการณ์ของคู่กรณี แต่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของ

มนุษย์ในกรณีต่างๆว่าการกระทำเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่กฎหมายจะสนับสนุนหรือประณามหรือไม่

แนวตอบกิจกรรม1.1.2

คำว่า“สุจริต”เป็นคำที่มีความหมายกว้างและยากที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนลงไปให้ชัดเจน

ดังนั้น ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้และตีความหลักสุจริตผู้ใช้และตีความกฎหมายย่อมต้องใช้ดุลพินิจ

ประกอบเพื่อเสริมเนื้อความให้กฎหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นธรรมและเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี

และตามกาลสมัยในลักษณะเดียวกับบทกฎหมายยุติธรรม (jus aequum) เป็นบทบัญญัติซึ่งมิได้กำหนด

ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบหรือผลทางกฎหมายไว้อย่างแน่ชัด

ตอนที่1.2บทบาทของหลักสุจริต

แนวตอบกิจกรรม1.2.1

หลกัสจุรติ(GoodFaith)เปน็หลกักฎหมายทัว่ไปซึง่ได้รบัการยอมรบัวา่เปน็พืน้ฐานของกฎหมายแพง่

ทั้งระบบ จึงเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญที่นักกฎหมายโรมันพัฒนาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
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กฎเกณฑ์ที่มีความตายตัวยืดหยุ่นในการปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นหลักสุจริตจึงมีบทบาทในระบบกฎหมายเอกชนดังนี้

1. เป็นหลักการที่ใช้เพื่อเสริมให้กฎหมายหรือสัญญามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. เพื่อปรุงแต่งเนื้อหาแห่งนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยน-

แปลงไป

3. เพื่อต่อสู้ขัดขวางการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบมาพากล

แนวตอบกิจกรรม1.2.2

ในระบบกฎหมายเยอรมนัยอมรบัวา่หลกัสจุรติในประมวลกฎหมายแพง่เปน็แนวคดิในทางกฎหมาย

ทั่วไป (ein allgemeinerRechtsgedanke) ที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ในขอบเขตของกฎหมายมหาชน

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการธำรงไว้ซึ่งลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ในทางมหาชนอย่างไรก็ตามแม้ว่าใน

หลายกรณีศาลปกครองแห่งสหพันธรัฐจะได้นำหลักสุจริตมาปรับใช้ในฐานะหลักกฎหมายพื้นฐานของหลัก

การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตแต่มิได้นำมาใช้ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไป(GeneralPrinciple)กล่าวคือ

ศาลปกครองจะนำหลักสุจริตมาปรับใช้ได้ต้องปรากฏว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้นำหลักสุจริต

มาใช้บังคับไว้อย่างชัดเจนเท่านั้นเช่นบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง“หลักสุจริต”

คำแนะนำ อ่านคำถามแล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างนักศึกษามีเวลาทำแบบประเมินชุดนี้30นาที

1.ความหมายโดยทัว่ไปของคำวา่“สจุรติ”แตกตา่งจากความหมายของหลกัสจุรติในฐานะหลกักฎหมายทัว่ไป

 (GeneralPrinciple)อย่างไร

            

2. ท่านเข้าใจบทบาทของหลักสุจริตในฐานะหลักกฎหมายทั่วไป (General Principle) และกฎหมายทั่วไป

 (jusgenerale)อย่างไร
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่1

ก่อนเรียน
1. คำว่า“สุจริต”ในภาษาละตินเรียกว่าbonafidesแปลว่าความซื่อสัตย์หรือสัจจะที่ดีซึ่งคำว่า

“สุจริต”เป็นคำที่มีความหมายกว้างและยากที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนลงไปให้ชัดเจน

2.หลักสุจริต ปรากฏตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บทบัญญัติเหล่านี้มีความหมายโดยทั่วไปกว้างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

ให้ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในกรณีต่างๆ ว่า การกระทำเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่กฎหมายจะ

สนบัสนนุหรอืไม่และปรากฏในบทบญัญตัิเฉพาะเรือ่งเชน่มาตรา412มาตรา413มาตรา1299มาตรา1300

มาตรา1303มาตรา1310มาตรา1311มาตรา1312มาตรา1329มาตรา1330มาตรา1331และมาตรา

1332แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลังเรียน
1.Black’s lawDictionary ได้ให้ความหมายของคำว่า “สุจริต” (Good Faith) ว่าหมายถึง

สภาวะทางจิตใจอันประกอบด้วย (1) ความซื่อสัตย์ในความเชื่อถือหรือวัตถุประสงค์ (2) ความซื่อตรงต่อ

หน้าที่หรือหนี้ของตน(3)ความสอดคล้องกับมาตรฐานทางการค้าหรือธุรกิจใดๆอันชอบด้วยเหตุผลในการ

ต่อรองกันอย่างเป็นธรรมและ (4)การไร้ซึ่งเจตนาหลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบซึ่งความ

หมายทั่วไปของคำว่า “สุจริต” ในที่นี้เป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีภายในจิตใจของคนในสังคมอันมี

ลักษณะเป็นนามธรรมแต่เมื่อมีการพัฒนาหลักสุจริตเป็นหลักกฎหมายทั่วไป(GeneralPrinciple)ต้องมี

การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันจึงต้องพิจารณา

ความสุจริตจากมาตรฐานระดับกลางของคนในสังคมประกอบกัน เนื่องจากหลักกฎหมายทั่วไป (General

Principle) เป็นหลักการของความประพฤติของมนุษย์ในสังคมซึ่งหากพิจารณาบทบัญญัติตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะพบว่าคำว่า“สุจริต”ใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน2ประการได้แก่

(1)ความรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความหมายอย่างแคบในแง่ที่ว่า

คู่กรณีที่เกี่ยวข้องรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่

(2)คำว่า “สุจริต” ในความหมายโดยทั่วไปอย่างกว้างโดยไม่หมายเฉพาะเจาะจงถึงความรู้

เท่าไม่ถึงการณ์ของคู่กรณีแต่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติ

ของมนุษย์ในกรณีต่างๆว่าการกระทำเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่กฎหมายจะสนับสนุนหรือประณามหรือไม่

2.หลักกฎหมายทั่วไป(GeneralPrinciple)เป็นหลักการของความประพฤติของมนุษย์ในสังคม

แต่มิใช่เป็นกฎหมายทั่วไป (jus generale) ที่จะถูกตัดโดยกฎหมายพิเศษ (jus speciale) โดยในกรณี
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ที่มีกฎหมายพิเศษ (jus speciale)ที่ต้องด้วยกรณีนั้นๆ เป็นการเฉพาะแล้วย่อมต้องปรับด้วยกฎหมาย

พิเศษ(jusspeciale)นั้นและจะนำกฎหมายทั่วไป(jusgenerale)มาปรับใช้ก็ต่อเมื่อไม่มีกฎหมายพิเศษ

(jus speciale) จะปรับใช้แล้วเท่านั้น ดังนั้น สุภาษิตกฎหมายที่ว่า กฎหมายพิเศษยกเว้นกฎหมายทั่วไป

(Specialiageneralibusderogant)จึงไม่อาจนำมาใช้กับหลักสุจริตได้


