
หน่วยที่ 15
การจัดการงานนอกส่ัง และ

ลาภมิควรได้



การจัดการงานนอกส่ัง (ป.พ.พ. มาตรา 395- 405)
- ลักษณะของการจัดการงานนอกส่ัง
- ผลของการจัดการงานนอกส่ัง 
- กรณีไม่ใช่การจัดการงานนอกส่ัง 

การจัดการงานนอกสั่ง คือ????



ลักษณะการจัดการงานนอกส่ัง

มาตรา 395  บุคคลใดเข้าท ากิจการแทนผู้อ่ืนโดยเขามิได้ว่าขาน
วานใช้ให้ท าก็ดี หรือโดยมิได้มีสิทธิที่จะท าการงานนั้นแทนผู้อ่ืน
ด้วยประการใดก็ดี ท่านว่าบุคคลนัน้จะต้องจัดการงานไปในทางที่
จะให้สมประโยชน์ของตัวการ ตามความประสงค์อันแท้จริงของ
ตัวการ หรือตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของ
ตัวการ



1. บุคคลใดเข้าท ากจิการ
2. เป็นกจิการที่ท าแทนผู้อ่ืน
3. เป็นการกระท าโดยเขามิได้ว่าขานวานใช้ให้ท าหรือโดยมิได้มี
สิทธิที่จะท าแทนผู้อ่ืน
4. จะต้องจัดการงานไปในทางที่จะให้สมประโยชน์ของตัวการ ตาม
ความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือตามที่จะพงึสันนิษฐานได้
ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการ



ผลของการจัดการงานนอกส่ัง 

หนีท้ี่เกิดเป็นเร่ืองระหว่าง
ผู้จัดการกับตัวการเท่านัน้

การจัดการงาน
นอกส่ัง

นิตเิหตุ

สัญญา



แยกพจิารณาได้ 3 ประการ
1. หนีข้องผู้จัดการ 
มาตรา 395  บุคคลใดเข้าท ากิจการแทนผู้อ่ืนโดยเขามิได้ว่าขานวานใช้ให้ท าก็
ดี หรือโดยมิได้มีสิทธิที่จะท าการงานนัน้แทนผู้อ่ืนด้วยประการใดก็ดี ท่านว่า
บุคคลนัน้จะต้องจัดการงานไปในทางที่จะให้สมประโยชน์ของตัวการ ตาม
ความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือตามที่จะพงึสันนิษฐานได้ว่าเป็นความ
ประสงค์ของตัวการ
มาตรา 396  ถ้าการที่เข้าจัดการงานนัน้เป็นการขัดกับความประสงค์อันแท้จริง
ของตัวการก็ดี หรือขัดกับความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ก็ดี และ
ผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนัน้แล้วด้วยไซร้ ท่านว่าผู้จัดการจ าต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ที่ ได้เข้า
จัดการนัน้ แม้ทัง้ผู้จัดการจะมิได้มีความผิดประการอ่ืน



มาตรา 399  ผู้จัดการต้องบอกกล่าวแก่ตัวการโดยเร็วที่สุดที่จะท า
ได้ว่าตนได้เข้าจัดการงานแทน และต้องรอฟังค าวินิจฉัยของ
ตัวการ เว้นแต่ภัยจะมีขึน้เพราะการที่หน่วงเน่ินไว้ นอกจากนีท่้าน
ให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา 809 ถึง 811 อันบังคับแก่ตัวแทนนัน้
มาใช้บังคับแก่หน้าที่ของผู้จัดการด้วยโดยอนุโลม



2. หนีข้องผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ
มาตรา 400  ถ้าผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถ ท่านว่าจะต้อง
รับผิดชอบแต่เพียงตามบทบัญญัติว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ละเมดิ และว่าด้วยการคืนลาภมคิวรได้เท่านัน้



3. หนีข้องตัวการ
มาตรา 401  ถ้าการที่เข้าจัดการงานนัน้เป็นการสมประโยชน์ของตัวการ และต้อง
ตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐาน
ได้นัน้ไซร้ ท่านว่าผู้จัดการจะเรียกให้ชดใช้เงินอันตนได้ออกไปคืนแก่ตนเช่นอย่าง
ตัวแทนก็ได้ และบทบัญญัติมาตรา 816 วรรค 2 นัน้ ท่านก็ให้น ามาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม

อน่ึง ในกรณีที่กล่าวมาในมาตรา 397 นัน้ แม้ถึงว่าที่เข้าจัดการงานนัน้จะ
เป็นการขัดกับความประสงค์ของตัวการก็ดี ผู้จัดการก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องเช่นนัน้
อยู่
มาตรา 402  ถ้าเงื่อนไขดังว่ามาในมาตราก่อนนัน้มิได้มี ท่านว่าตัวการจ าต้องคืนสิ่ง
ทัง้หลายบรรดาที่ได้มาเพราะเขาเข้าจัดการงานนัน้ให้แก่ผู้จัดการ ตามบทบัญญัติ
ว่าด้วยการคืนลาภมิควรได้

ถ้าตัวการให้สัตยาบันแก่การที่จัดท านัน้ ท่านให้น าบทบัญญัติทัง้หลายแห่ง
ประมวลกฎหมายนีว่้าด้วยตวัแทนมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี



มาตรา 403  ถ้าผู้จัดการมิได้มีบุรพเจตนาจะเรียกให้ตัวการชดใช้
คืน ผู้จัดการกย่็อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเช่นนัน้

การที่บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย บ ารุงรักษาผู้สืบสันดานเป็น
ทางอุปการะก็ดี หรือกลับกันเป็นทางปฏิการะก็ดี เม่ือกรณีเป็นที่
สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีเจตนาจะเรียกให้ ผู้รับ
ประโยชน์ชดใช้คืน
มาตรา 404  ถ้าผู้จัดการท าแทนผู้หน่ึงโดยส าคัญว่าท าแทนผู้อ่ืนอีก
คนหน่ึงไซร้ ท่านว่าผู้เป็นตัวการคนก่อนผู้เดียวมีสิทธิและหน้าที่อัน
เกิดแต่การที่ได้จัดท าไปนัน้



กรณีที่ไม่ใช่การจัดการงานนอกส่ัง
มาตรา 405 บทบัญญัติทัง้หลายที่กล่าวมาในสิบมาตราก่อนนัน้ 
ท่านมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลหน่ึงเข้าท าการงานของผู้อ่ืนโดย
ส าคัญว่าเป็นการงานของตนเอง

ถ้าบุคคลใดถือเอากิจการของผู้อ่ืนว่าเป็นของตนเอง ทัง้ที่ รู้
แล้วว่าตนไม่มีสิทธิจะท าเช่นนั้นไซร้ ท่านว่าตัวการจะใช้สิทธิ
เรียกร้องบังคับโดยมูลดังบัญญัติไว้ในมาตรา 395, 396, 399 และ 
400 นัน้ก็ได้ แต่เม่ือได้ใช้สิทธิดังว่ามานีแ้ล้ว ตัวการจะต้องรับผิด
ต่อผู้จัดการดังบัญญัตไิว้ในมาตรา 402 วรรค 1



ลาภมิควรได้



ลาภมคิวรได้ คือ ???? 

- ลักษณะของลาภมิควรได้
- กรณีที่ไม่เป็นลาภมคิวรได้
- การเรียกคืนลาภมคิวรได้
- อายุความ 



ลักษณะของลาภมิควรได้
มาตรา 406  บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคน
หน่ึงกระท าเพื่อช าระหนีก้็ดี หรือได้มาด้วยประการอ่ืนก็ดี โดย
ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคน
หน่ึงนัน้เสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนัน้จ าต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา 
อน่ึง การรับสภาพหนีส้ินว่ามีอยู่หรือหาไม่นัน้ ท่านก็ให้ถือว่าเป็น
การกระท าเพื่อช าระหนีด้้วย

บทบัญญัติอันนีท่้านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ ได้ทรัพย์มา 
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งมิได้มีได้เป็นขึน้ หรือเป็นเหตุที่ได้
สิน้สุดไปเสียก่อนแล้วนัน้ด้วย



กรณีที่ไม่เป็นลาภมคิวรได้
1. การช าระหนีต้ามอ าเภอใจ 
มาตรา 407  บุคคลใดได้กระท าการอันใดตามอ าเภอใจเหมือน
หน่ึงว่าเพื่อช าระหนีโ้ดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องช าระ 
ท่านว่าบุคคลผู้นัน้หามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่



2. การช าระหนีก่้อนถึงก าหนดช าระหรือช าระหนีท้ี่ขาดอายุความ 
และหนีต้ามศีลธรรม
มาตรา 408 บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนีไ้ม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ 
คือ

(1) บุคคลผู้ช าระหนีอั้นมีเงื่ อนเวลาบังคับเม่ือก่อนถึง
ก าหนดเวลานัน้

(2) บุคคลผู้ช าระหนีซ้ึ่งขาดอายุความแล้ว
(3) บุคคลผู้ช าระหนีต้ามหน้าที่ ศีลธรรม หรือตามควรแก่

อัธยาศัยในสมาคม



3. การช าระหนี ้โดยส าคัญผิด และท าให้เจ้าหนี ้ท าล าย
หลักฐานหรือสละหลักประกัน 
มาตรา 409  เม่ือบุคคลผู้หน่ึงผู้ใดซึ่งมิได้เป็นลูกหนีไ้ด้ช าระหนีไ้ป
โดยส าคัญผิด เป็นเหตุให้เจ้าหนีผู้้ท าการโดยสุจริตได้ท าลาย หรือ
ลบล้างเสียซึ่งเอกสารอันเป็นพยานหลักฐานแห่งหนีก้็ดี ยกเลิก
หลักประกันเสียก็ดี สิน้สิทธิไปเพราะขาดอายุความก็ดี ท่านว่า
เจ้าหนีไ้ม่จ าต้องคืนทรัพย์

บทบัญญัติที่ กล่าวมาในวรรคก่อนนีไ้ม่ขัดขวางต่อการที่
บุคคลผู้ได้ช าระหนีนั้ ้นจะใช้สิทธิไล่เบีย้เอาแก่ลูกหนีแ้ละผู้ค า้
ประกัน ถ้าจะพงึมี



4. การช าระหนีโ้ดยรู้ถึงความมิได้มีได้เป็น หรือโดยฝ่าฝืนความ
สุจริต 
มาตรา 410  บุคคลผู้ใดได้ท าการช าระหนีโ้ดยมุ่งต่อผลอย่างหน่ึง 
แต่มิได้เกิดผลขึน้เช่นนัน้ ถ้าและบุคคลนัน้ได้รู้มาแต่แรกว่าการที่
จะเกิดผลนัน้เป็นพ้นวิสัยก็ดี หรือได้เข้าป้องปัดขัดขวางเสียมิให้
เกิดผลเช่นนัน้โดยอาการอันฝ่าฝืนความสุจริตก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้
นัน้ไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์



5. การช าระหนีท้ี่ ผู้ช าระรู้อยู่ว่ามูลหนีผิ้ดกฎหมายหรือขัดต่อ
ศีลธรรม
มาตรา 411  บุคคลใดได้กระท าการเพื่อช าระหนีเ้ป็นการอันฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท่านว่าบุคคลนัน้หาอาจจะ
เรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่



การเรียกคืนลาภมคิวรได้
1. หน้าที่ของฝ่ายที่รับทรัพย์สินไว้ 
2. หน้าที่ของฝ่ายที่เรียกทรัพย์คืน
การคืนเงนิ
มาตรา 412  ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้นั ้นเป็นเงิน
จ านวนหน่ึง ท่านว่าต้องคืนเต็มจ านวนนัน้ เว้นแต่เม่ือบุคคลได้รับ
ไว้โดยสุจริต จงึต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเม่ือ
เรียกคืน



การคืนทรัพย์อ่ืนนอกจากเงนิ
มาตรา 413 เม่ือทรัพย์สินอันจะต้องคืนนัน้เป็นอย่างอื่นนอกจากจ านวน
เงิน และบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นจ าต้องคืน
ทรัพย์สินเพียงตามสภาพที่เป็นอยู่ และมิต้องรับผิดชอบในการที่ทรัพย์
นัน้สูญหายหรือบุบสลาย แต่ถ้าได้อะไรมาเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
การสูญหายหรือบุบสลายเช่นนัน้กต้็องให้ไปด้วย

ถ้าบุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยทุจริต ท่านว่าจะต้องรับผิดชอบใน
การสูญหายหรือบุบสลายนัน้เต็มภูมิ แม้กระทั่ งการสูญหายหรือบุบ
สลายจะเกดิเพราะเหตุสุดวสัิย เว้นแต่จะพสูิจน์ได้ว่าถงึอย่างไรทรัพย์สิน
นัน้กค็งต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่น่ันเอง



การคืนทรัพย์ที่ตกเป็นพ้นวิสัย
มาตรา 414  ถ้าการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะสภาพแห่ง
ทรัพย์สินที่ ได้รับไว้นัน้เองก็ดี หรือเพราะเหตุอย่าง อ่ืนก็ดี และ
บุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริต ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นจ าต้องคืน
ลาภมคิวรได้เพยีงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเม่ือเรียกคืน

ถ้าบุคคลได้รับทรัพย์สินนัน้ไว้โดยทุจริต ท่านว่าต้องใช้ราคา
ทรัพย์สินนัน้เตม็จ านวน



การคืนดอกผลอันเกดิแต่ทรัพย์สินที่ต้องคืน
มาตรา 415 บุคคลผู้ได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตย่อมจะได้ดอกผล
อันเกดิแต่ทรัพย์สินนัน้ตลอดเวลาที่ยังคงสุจริตอยู่

ถ้าผู้ที่ได้รับไว้จะต้องคืนทรัพย์สินนัน้เม่ือใด ให้ถือว่าผู้นัน้ตก
อยู่ในฐานะทุจริตจ าเดมิแต่เวลาที่เรียกคืนนัน้



2. หน้าที่ของฝ่ายที่เรียกทรัพย์คืน
การชดใช้ค่าใช้จ่ายอันควรเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
มาตรา 416 ค่าใช้จ่ายทัง้หลายอันควรแก่การเพื่อรักษาบ ารุงหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนัน้ ท่านว่าต้องชดใช้แก่บุคคลผู้คืนทรัพย์สินนัน้
เตม็จ านวน

แต่บุคคลเช่นว่านีจ้ะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามธรรมดา
เพื่อบ ารุง ซ่อมแซมทรัพย์สินนัน้ หรือค่าภาระติดพันที่ต้องเสียไป
ในระหว่างที่ตนคงเกบ็ดอกผลอยู่นัน้หาได้ไม่



การชดใช้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นกรณีรับไว้โดยสุจริต
มาตรา 417  ในส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนนอกจากที่กล่าวมาในวรรคต้น
แห่งมาตราก่อนนั้น บุคคลผู้คืนทรัพย์สินจะเรียกให้ชดใช้ได้แต่
เฉพาะที่เสียไปในระหว่างที่ตนท าการโดยสุจริต และเมื่อทรัพย์สินนัน้
ได้มีราคาเพิ่มสูงขึน้เพราะค่าใช้จ่ายนัน้ในเวลาที่คืน และจะเรียกได้ก็
แต่เพียงเท่าราคาที่เพิ่มขึน้เท่านัน้

อน่ึง บทบัญญัติแห่งมาตรา 415 วรรค 2 นัน้ ท่านให้น ามาใช้
บังคับด้วย แล้วแต่กรณี



การดัดแปลงหรือต่อเตมิกรณีรับไว้โดยทุจริต
มาตรา 418  ถ้าบุคคลรับทรัพย์สินอันมิควรได้ไว้โดยทุจริต และได้ท าการ
ดัดแปลงหรือต่อเติมขึน้ในทรัพย์สินนัน้ ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นต้องจัดท า
ทรัพย์สินนัน้ให้คืนคงสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองแล้วจึงส่งคืน เว้น
แต่เจ้าของทรัพย์สินจะเลือกให้ส่งคืนตามสภาพที่ เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี ้
เจ้าของจะใช้ราคาค่าท าดัดแปลงหรือต่อเติม หรือใช้เงินจ านวนหน่ึงเป็น
ราคาทรัพย์สินเท่าที่เพิ่มขึน้นัน้กไ็ด้ แล้วแต่จะเลือก

ถ้าในเวลาที่จะต้องคืนทรัพย์นัน้เป็นพ้นวิสัยจะท าให้ทรัพย์สินคืนคง
สภาพเดิมได้ หรือถ้าท าไปทรัพย์สินนัน้จะบุบสลายไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้
ได้รับไว้จะต้องส่งคืนทรัพย์สินตามสภาพที่ เป็นอยู่ และไม่มีสิทธิเรียกค่า
สินไหมทดแทนเพื่อราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึน้เพราะการดัดแปลงหรือต่อเติม
นัน้ได้



อายุความ

มาตรา 419 ในเร่ืองลาภมิควรได้นัน้ ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเ ม่ือพ้น
ก าหนดปีหน่ึงนับแต่เวลาที่ ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือ
เม่ือพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินัน้ได้มีขึน้








