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TITLE III. ― GIFT. ลักษณ ๓ ใหู ลักษณะ ๓ ใหู

Ob.465 ๕๒๑ ๕๒๑
A contract of gift is a contract whereby a 

person, called the donor, agrees to transfer 

gratuitously a property of his own to another 

person, called the donee, and the donee agrees to 

accept such property.

อนัว่าใหูน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ใหู 
โอนทรัพย์สนิของตนใหูโดยเสนห่าแก่บุคคลอีกคนหน่ึง
เรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สนิน้ัน

อนัว่าใหูน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ใหู 
โอนทรัพย์สนิของตนใหูโดยเสนห่าแก่บุคคลอีกคนหน่ึง
เรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สนิน้ัน

Ob.466 ๕๒๒ ๕๒๒
A gift may be made by granting to the donee a 

release of an obligation or by performing an 

obligation due by the donee.

การใหูน้ันจะทำาดูวยปลดหน้ีใหูแก่ผู้รับ ฤๅดูวยชำาระหน้ี
ซึ่งผู้รับคูางชำาระอย่้ก็ไดู

การใหูน้ันจะทำาดูวยปลดหน้ีใหูแก่ผู้รับ หรือดูวยชำาระ
หน้ีซึ่งผู้รับคูางชำาระอย่้ก็ไดู

Ob.470 ๕๒๓ ๕๒๓
A gift of property the sale of which is not 

subject to the execution of an official document is

complete only on delivery of the property given.

การใหูน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สนิ
ที่ใหู

การใหูน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สนิ
ที่ใหู

- ๕๒๔ ๕๒๔
ในการใหสูิทธิชนิดที่เปนตราสารแก่กัน ถูาไม่ส่งมอบ

ตราสารอันน้ันใหูแก่ผู้รับ และไม่บอกกล่าวใหูล้กหน้ีแห่ง
สทิธิน้ันทราบดูวยไสรู ท่านว่าการใหูย่อมไม่สมบ้รณ์

การใหูสิทธิอนัมีหนังสือตราสารเป็นสำาคัญน้ัน ถูามิไดู
ส่งมอบตราสารใหูแก่ผู้รับ และมิไดูมีหนังสือบอกกล่าวแก่
ล้กหน้ีแห่งสิทธิน้ัน ท่านว่าการใหูย่อมไม่สมบ้รณ์

Ob.468 ๕๒๕ ๕๒๕
A gift of property the sale of which is subject to

the execution of an official document is void 

การใหูทรัพย์สนิซึ่งซื้ อขายกันตูองทำาเอกสารต่อ
พนักงานน้ัน ท่านว่าย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อไดูทำาต่อหนูาพนัก

การใหูทรัพย์สนิซึ่งถูาจะซื้ อขายกันจะตูองทำาเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนูาทีน้ั่น ท่านว่า
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unless made in writing before the proper official. งานผู้เปนเจูาน่าที่ถ้กตูองตามระเบียบ ในกรณีเช่นน้ี ท่าน

ว่าการใหูย่อมบริบ้รณโ์ดยมิพักตูองส่งมอบ
ย่อมสมบ้รณ์ต่อเมื่อไดูทำาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจูาหนูาที่ ในกรณีเช่นน้ี การใหูย่อมเป็นอัน
สมบ้รณ์โดยมพิักตูองส่งมอบ

Ob.469 ๕๒๖ ๕๒๖
If a gift has been made in writing before the 

proper official and the donor does not deliver to 

the donee the property given, the donee is entitled

to claim the delivery of it or its value, but he is 

not entitled to any additional compensation.

ถูาไดูใหูทรัพย์สนิดูวยทำาเอกสารต่อหนูาพนักงานผู้
เปนเจูาน่าที่แลูว และผู้ใหูไม่ส่งมอบทรัพย์สินน้ันแก่ผู้รับ
ไซรู ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกใหูส่งมอบตัวทรัพย์สนิฤๅ
ราคาแทนทรัพย์สนิน้ันไดู แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหม
ทดแทนอยา่งหน่ึงอย่างใดดูวยอีกไดู

ถูาการใหูทรัพย์สนิหรือใหูคำามัน่ว่าจะใหูทรัพย์สินน้ัน
ไดูทำาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจูาหนูาที่
แลูว และผู้ใหูไม่ส่งมอบทรัพย์สินน้ันแก่ผู้รับไซรู ท่านว่า
ผู้รับชอบที่จะเรียกใหูส่งมอบตัวทรัพย์สนิหรือราคาแทน
ทรัพย์สนิน้ันไดู แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน
อยา่งหน่ึงอย่างใดดูวยอีกไดู

Ob.471 ๕๒๗ ๕๒๗
If it is agreed that the delivery of the property 

given shall be made by instalments, the donor can

at any time determine the gift as to any future 

instalment.

Such gift is also extinguished as to any further 

instalment on the death of the donor.

ถูาตกลงกันว่าทรัพย์สนิที่ใหูจะพึงส่งมอบเปนงวดๆ 
ทา่นว่าผู้ใหูจะเลิกการใหูทรัพย์สนิเสียแต่งวดใดๆ ขูางน่า
ก็ทำาไดู โดยวิธีการอนัเดียวกันกับเมื่อใหู

อน่ึงถูาผู้ใหูตาย การใหูในงวดขูางน่าก็ย่อมเปนอัน
ระงับสิ้นไป

ถูาผู้ใหูผ้กตนไวูว่าจะชำาระหน้ีเป็นคราวๆ ท่านว่าหน้ีน้ัน
เป็นอนัระงับสิ้นไปเมื่อผู้ใหูหรือผู้รับตาย เวูนแต่จะขัดกับ
เจตนาอนัปรากฏแต่ม้ลหน้ี

Ob.475 ๕๒๘ ๕๒๘
If the gift is made on condition that the donee 

shall make a prestation to the donor or to a third 

person the gift is said to be subject to a charge.

ถูาทรัพย์สนิซึ่งใหูน้ันมีคา่ภาระติดพนัอันหน่ึงอันใด 
และผู้รับละเลยเสียไม่ชำาระค่าภาระติดพันอนัน้ันไซรู ท่าน
ว่าผู้ใหูชอบที่จะเพิกถอนการใหูน้ันเสียไดู

ถูาทรัพย์สนิซึ่งใหูน้ันมีคา่ภารติดพนั และผู้รับละเลย
เสียไม่ชำาระค่าภารติดพนัน้ันไซรู ท่านว่าโดยเง่ือนไขอัน
ระบุไวูในกรณีย์สิทธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนกันน้ัน ผู้ใหู
จะเรียกใหูส่งทรัพย์สินที่ใหูน้ันคืนตามบทบัญญัติว่าดูวย
คนืลาภมิควรไดูน้ันก็ไดู เพียงเท่าที่ควรจะเอาทรัพย์น้ันไป

Ob.476

If the donee fails to perform the charge the 
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donor is entitled to claim cancellation of the gift. ใชูชำาระค่าภารติดพนัน้ัน

แตส่ิทธิเรียกคืนอนัน้ีย่อมเป็นอนัขาดไป ถูาบุคคล
ภายนอกเป็นผู้มีสิทธิจะเรียกใหูชำาระค่าภารติดพันน้ัน

Ob.479 ๕๒๙ ๕๒๙
If the property given is not sufficient to 

perform the charge, the donee is bound to 

perform it only as far as the value of the property 

allows.

ถูาทรัพย์สนิที่ใหมูีราคาไม่พอกับการที่จะชำาระค่าภาร
ติดพนัไซรู ท่านวา่ผู้รับจะตูองชำาระแต่เพียงเท่าราคา
ทรัพย์สนิเท่าน้ัน

ถูาทรัพย์สนิที่ใหมูีราคาไม่พอกับการที่จะชำาระค่าภาร
ติดพนัไซรู ท่านวา่ผู้รับจะตูองชำาระแต่เพียงเท่าราคา
ทรัพย์สนิเท่าน้ัน

Ob.480 ๕๓๐ ๕๓๐
If the gift is subject to a charge, the liability of 

the donor for defects or eviction is the same as 

that of a seller, up to the amount of the charge 

only.

ถูาการใหูน้ันมีค่าภารติดพัน ท่านว่าผู้ใหูจะตูองรับผิด
เพื่อความชำารุดบกพร่อง ฤๅเพื่อการรอนสทิธิเช่นเดียวกัน
กับผู้ขาย แตท่่านจำากัดไวูว่าไม่เกินจำานวนค่าภารติดพนั

ถูาการใหูน้ันมีค่าภารติดพัน ท่านว่าผู้ใหูจะตูองรับผิด
เพื่อความชำารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสทิธิเช่น
เดียวกันกับผู้ขาย แต่ทา่นจำากัดไวูว่าไม่เกินจำานวนค่าภาร
ติดพนั

- ๕๓๑ ๕๓๑
อนัผู้ใหูจะเรียกถอนคืนการใหูเพราะเหตุผู้รับประพฤติ

เนรคุณน้ัน ทา่นว่าอาจจะเรียกไดูแต่เพียงในกรณีดังจะ
กล่าวต่อไปน้ี
(๑) ถูาผู้รับไดูประทุษรูายต่อผู้ใหูเปนความผิดฐาน

อาญาอย่างรูายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณ
อาญา ฤๅ

(๒) ถูาผู้รับไดูทำาใหูผู้ใหูเสียชื่อเสียง ฤๅหมิน่ประมาทผู้
ใหูอย่างรูายแรง ฤๅ

(๓) ถูาผู้รับไดูบอกปัดไม่ยอมใหูสิ่งของจำาเปนเลี้ยงชีวิต

อนัผู้ใหูจะเรียกถอนคืนการใหูเพราะเหตุผู้รับประพฤติ
เนรคุณน้ัน ทา่นว่าอาจจะเรียกไดูแต่เพียงในกรณีดัง่จะ
กล่าวต่อไปน้ี
(๑) ถูาผู้รับไดูประทุษรูายต่อผู้ใหูเป็นความผิดฐาน

อาญาอย่างรูายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะ
อาญา หรือ

(๒) ถูาผู้รับไดูทำาใหูผู้ใหูเสียชื่อเสียง หรอืหมิ่นประมาท
ผู้ใหูอย่างราูยแรง หรือ

(๓) ถูาผู้รับไดูบอกปัดไม่ยอมใหูสิ่งของจำาเป็นเลี้ยงชีวิต
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แก่ผู้ใหูในเวลาที่ผู้ใหยูากไรูและผู้รับยังสามารถจะ
ใหูไดู

แก่ผู้ใหูในเวลาที่ผู้ใหยูากไรูและผู้รับยังสามารถจะ
ใหูไดู

Ob.481 ๕๓๒ ๕๓๒
If the donee is convicted by a final judgment of

having intentionally and unlawfully caused the 

death of the donor, the heirs of the donor are 

entitled to claim cancellation of the gift by the 

Court.

ทายาทของผู้ใหูอาจเรียกใหูถอนคนืการใหูไดูแต่เฉภาะ
ในเหตุที่ผู้รับไดูฆ่าผู้ใหูตายโดยเจตนาและไม่ชอบดูวย
กฎหมาย ฤๅไดูกีดกันผู้ใหูไวูมิใหูถอนคืนการใหู

แต่วา่ผู้ใหูไดูฟูองคดีไวูแลูวอย่างใดโดยชอบ ทายาท
ของผู้ใหูจะว่าคดีอันน้ันต่อไปก็ไดู

ทายาทของผู้ใหูอาจเรียกใหูถอนคนืการใหูไดูแต่เฉพาะ
ในเหตุที่ผู้รับไดูฆ่าผู้ใหูตายโดยเจตนาและไม่ชอบดูวย
กฎหมาย หรือไดูกีดกันผู้ใหูไวูมิใหูถอนคืนการใหู

แต่วา่ผู้ใหูไดูฟูองคดีไวูแลูวอย่างใดโดยชอบ ทายาท
ของผู้ใหูจะว่าคดีอันน้ันต่อไปก็ไดู

Ob.485 ๕๓๓ ๕๓๓
The right of the heirs to claim cancellation is 

extinguished by prescription six months after the 

date of the death of the donor.

เมื่อผู้ใหูไดูใหูอภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณน้ัน
แลูวก็ดี ฤๅเมื่อเวลาไดูล่วงไปแลูวหกเดือนนับแต่เหตุเช่น
น้ันไดูทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคืนการใหูไดูน้ัน
ก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการใหูไดูไม่

อน่ึง ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนเวลาสิบปีภายหลัง
เหตุการณ์เช่นวา่น้ัน

เมื่อผู้ใหูไดูใหูอภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณน้ัน
แลูวก็ดี หรือเมื่อเวลาไดูล่วงไปแลูวหกเดือนนับแต่เหตุ
เช่นน้ันไดูทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคนืการใหูไดู
น้ันก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการใหูไดูไม่

อน่ึง ท่านหูามมิใหูฟูองคดีเมื่อพูนเวลาสิบปีภายหลัง
เหตุการณ์เช่นวา่น้ัน

- ๕๓๔ ๕๓๔
เมื่อถอนคนืการใหู ท่านใหสู่งคืนทรัพย์สนิตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าดูวยลาภมิควรไดู
เมื่อถอนคนืการใหู ท่านใหสู่งคืนทรัพย์สนิตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าดูวยลาภมิควรไดู

- ๕๓๕ ๕๓๕
การใหูอันจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุ

เนรคุณไม่ไดู คือ
(๑) ใหูเปนบำาเหน็จสินจูางโดยแทู

การใหูอันจะกล่าวต่อไปน้ี ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุ
เนรคุณไม่ไดู คือ
(๑) ใหูเป็นบำาเหน็จสินจูางโดยแทู
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(๒) ใหูสิ่งที่มีคา่ภารติดพัน
(๓) ใหูโดยน่าที่ธรรมจรรยา
(๔) ใหูในการสมรส

(๒) ใหูสิ่งที่มีคา่ภารติดพัน
(๓) ใหูโดยหนูาที่ธรรมจรรยา
(๔) ใหูในการสมรส

Ob.486 ๕๓๖ ๕๓๖
A gift to take effect at the death of the donor is 

governed by the provisions of law concerning 

inheritance and wills.

การใหูอันจะใหูเปนผลต่อเมื่อผู้ใหูตายน้ัน ท่านใหู
บังคับดูวยบทกฎหมายว่าดูวยมฤดกและพินัยกรรม

การใหูอันจะเป็นผลต่อเมื่อผู้ใหูตายน้ัน ท่านใหูบังคับ
ดูวยบทกฎหมายว่าดูวยมรดกและพินัยกรรม


