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สาระส าคญั

ศกึษาถงึทีม่าของกฎหมาย การแบ่ง

ประเภทของกฎหมาย ความเกีย่วเน่ืองกนั

ระหว่างกฎหมายศลีธรรมและจารตีประเพณี



กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑแ์ละ

วธิกีารของสงัคมทีก่ าหนดขึน้ ใชบ้งัคบั

พฤติกรรมของประชากรใหป้ระพฤติ

ปฏบิตัติาม เพือ่ความสงบสุขและความ

เป็นระเบียบเรยีบรอ้ยในการอยู่รว่มกนั

หากผูใ้ดฝ่าฝืนยอ่มตอ้งถกูลงโทษ



กฎหมายแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

1. กฎหมายเอกชน กฎหมายเอกชนเป็น

กฎหมายทีก่ าหนดถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลกับบุคคลดว้ยกัน เช่น ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นตน้

2. กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนเป็น

กฎหมายทีก่ าหนดถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง

รฐัซ ึง่อยู่ในฐานะผูใ้ชอ้ านาจปกครองกบั

เอกชน หรอืประชากรในรฐัน้ันๆ ซึง่อยู่ใน

ฐานะผูถู้กปกครอง เชน่ ประมวลกฎหมาย



กฎหมายกบัศลีธรรม

ในสงัคมมนุษยท์ัว่ไป นอกจากกฎเกณฑ ์

ทีเ่รยีกว่ากฎหมายแลว้ ยงัมขีอ้ปฏบิตัอินัจะ

สง่ผลใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยถกูตอ้งดงีาม

ระหว่างบุคคลในสงัคมเดยีวกนัอกีลกัษณะ

หน่ึง น่ันคอื ศลีธรรมอย่างไรก็ตาม แมว้่า

กฎเกณฑท์างศลีธรรมจะเป็นสิง่หน่ึงทีบุ่คคล

ควรประพฤตปิฏบิตัเิพือ่กอ่ใหเ้กดิความสงบ

เรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง ดงีาม เชน่เดยีวกบั

กฎหมาย แต่กฎหมายและศลีธรรมก็ยงัมสีว่น



กฎหมายกบัจารตีประเพณี

จาร ีตประเพณี คือ สิ่งที่บุคคลใน
สงัคมน้ันๆ ถอืปฏบิตัสิบืทอดกนัมา และ
เป็นทีย่อมรบักนัทั่วไป จารตีประเพณีถอื
ไดว้่ามีล ักษณะใกลเ้คียงกบักฎหมาย
ที่สุด และยังเป็นองคป์ระกอบส าคัญที่

ช ีน้ าใหบุ้คคลยอมรบัและปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรอืในบางกรณีอาจอาศัย
จารตีประเพณีใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายได ้
เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ มาตรา 4 วรรค 2 และ วรรค 3 

ก าหนดไวเ้พือ่ขจดัชอ่งว่างของกฎหมาย



• 1.ความหมายของกฎหมายทีถ่กูตอ้งทีส่ดุคอืขอ้ใด

ก.กฎหมายคอื กฏเกณฑท์างสงัคมอยา่งหน่ึง

ข.กฎหมายคอื กฏเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้ตามความเห็นของผูม้อี านาจ

ปกครอง

ค.กฎหมายคอื กฏเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้ใหบุ้คคลทกุคนปฏบิตัติามเสมอ

ภาคกนั

ง.กฎหมายคอื บทลงโทษทางสงัคม

• 2.ประเภทของกฎหมายทีใ่ชใ้นประเทศไทยคอืขอ้ใด

ก.กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน

ข.กฎหมายเอกชนและกฎหมายระหวา่งประเทศ

ค.กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหวา่งประเทศ

ง.กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหวา่งประเทศ

แบบทดสอบ หน่วยที ่1



• 3.ขอ้ตกลงระหวา่งรฐัตอ่รฐัในเร ือ่งการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน ถอืเป็นการ

ปฏบิตัติามกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกอะไร

ก.แผนกคดเีมอืง ข.แผนกคดบีุคคล

ค.แผนกคดอีาญา ง.แผนกคดแีพ่งและพาณิชย ์

• 4.ขอ้แตกตา่งประการส าคญัระหวา่งกฎหมายกบัศลีธรรมคอืเร ือ่งอะไร

ก.เร ือ่งการบงัคบั ข.เร ือ่งการปฏบิตัิ

ค.เร ือ่งการลงโทษ ง.เร ือ่งการแสดงเจตนา

• 5.เหตทุีท่ าใหก้ฎหมายมคีวามคลา้ยคลงึกบัจารตีประเพณีมากทีส่ดุคอื

อะไร

ก.กฎหมายเป็นขอ้บงัคบัเด็ดขาด เชน่ จารตีประเพณี

ข.กฎหมายและจารตีประเพณีเป็นกฏเกณฑท์ีบุ่คคลควรปฏบิตัติาม

ค.กฎหมายมบีทลงโทษเชน่เดยีวกบัจารตีประเพณี

ง.กฎหมายมชีอ่งวา่งใหใ้ชจ้ารตีประเพณีแทนได ้



จงตอบค าถามตอ่ไปนี้

• 6.จงอธบิายความหมายของกฎหมายโดยสงัเขป

........................................................................................................................

...........................................

• 7.กฎหมายมกีีป่ระเภท  อะไรบา้ง

........................................................................................................................

...........................................

• 8.กฎหมายระหวา่งประเทศแบ่งออกเป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง อธบิาย

พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ

........................................................................................................................

...........................................

• 9.จงอธบิายความแตกตา่งของกฎหมายกบัศลีธรรม พรอ้มยกตวัอยา่ง

ประกอบ

........................................................................................................................

...........................................

• 10.กฎหมายกบัจารตีประเพณีเหมอืนหรอืแตกตา่งกนัอยา่งไร





สาระส าคญั

ศกึษาถงึหลกัเกณฑท์ัว่ไปของกฎหมาย

ว่าดว้ยบคุคล ทรพัย ์นิตกิรรม สญัญา และหนี้

เพือ่เป็นพืน้ฐานในการศกึษากฎหมายอืน่ อนัมี

ลกัษณะเฉพาะ



บุคคล หมายถงึ สิง่ทีส่ามารถมีสทิธไิด ้

ตามกฎหมาย มี 2 ประเภท ไดแ้ก่บุคคล

ธรรมดาและนิตบิคุคล

บุคคลธรรมดา หมายถึง มนุษย ์ เพราะ

มนุษยเ์ท่า น้ันที่สามารถมีสิทธิไดต้าม

กฎหมาย

1. การเร ิม่สภาพบุคคล สภาพบุคคลย่อม

เร ิม่แต่คลอดแลว้อยู่รอดเป็นทารกและ

สิน้สุดลงเมื่อตายเมื่อสภาพบุคคลเร ิม่ขึน้



1.2 บรรลุนิตภิาวะเมื่อท าการสมรส

โดยชอบดว้ยกฎหมาย กรณีนีม้เีงือ่นไขว่า

ชายและหญิงจะตอ้งมีอายุ 17 ปีบรบิูรณ์

แลว้ หรอืเมือ่ศาลมคี าสัง่อนุญาตใหท้ าการ

สมรสได ้การสมรสถอืว่าสมบูรณต์่อเมือ่จด

ทะเบยีนสมรสแลว้โดยชอบ แมภ้ายหลงัจะ

หย่ากนัโดยอายุยงัไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณก็์ถอื

วา่เป็นผูบ้รรลนิุตภิาวะตลอดไป

บุคคลทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ กฎหมาย

ถอืว่ายงัเป็น ผูเ้ยาว ์จะท านิตกิรรมใดๆ กบั



2. การสิน้สภาพบุคคล สภาพบคุคลยอ่ม

สิน้สดุลง ดงักรณีตอ่ไปนี้

2.1 การตาย หมายถึง การตายโดย

ปกตธิรรมชาตทิั่วไป ในกรณีทีบุ่คคลหลาย

คนตกอยู่ ใ นภยันตรายร่วมกัน เช่น

เคร ือ่งบนิตก ถา้ไม่ทราบแน่ชดัว่าใครตาย

ก่อนตายหลงั ใหส้นันิษฐานว่าตายพรอ้ม

กนั

2.2 การสาบสญู หมายถงึ การตายโดย

ผลของกฎหมาย แบ่งเป็น 2 กรณี



นิตบุิคคล

นิติบุคคล หมายถึง คณะบุคคลที่ร ่วมกัน

กระท ากิจการอย่างใดอย่างหน่ึง ยื่นขอจดัตัง้

เป็นนิตบิุคคลตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ท า

ใหม้ีสทิธแิละหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบับุคคลธรรมดา

เวน้แต่สิทธิบางอย่างที่ไม่อาจมีไดเ้ชน่บุคคล

ธรรมดา

นิตบุิคคลตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ไดแ้ก่

1. หา้งหุน้ส่วนที่จดทะเบียนแลว้ บรษิัทจ ากดั

สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งสาขาของนิติบุคคล

ต่างประเทศทีเ่ขา้มาประกอบกจิการในประเทศ

ไทย



ทรพัย ์ ตามหลักกฎหมายแลว้ย่อม

หมายถึงวตัถุที่มีรูปร่าง ส่วนทรพัยส์ิน

หมายความรวมทัง้วตัถทุีม่รีปูรา่งและวตัถุ

ทีไ่ม่มีรูปรา่ง ซ ึง่อาจมีราคาและสามารถ

ยึดถือเอาได ้ ว ัตถุที่มีรูปร่าง หมายถึง

วตัถุทีม่องเห็นและจบัตอ้งได ้ เชน่ เงนิตรา

บา้นเรอืน โตะ๊ เกา้อี ้ ชา้ง มา้ ววั ควาย

วัตถุที่ไ ม่มีรูปร่าง หมายถึง สิ่งที่ไ ม่มี

ตวัตนแทจ้รงิตามสภาพธรรมชาติ แต่อยู่



การแบ่งประเภทของทรพัย ์แบ่งออกไดเ้ป็น 4

ประเภท

1. อสังหาร ิมทรพัย ์หมายถึง ที่ดินและ

ทรพัยท์ี่ติดกบัที่ดินอนัมีลกัษณะเป็นการ

ถาวร

2. สงัหารมิทรพัย ์หมายถึง ทรพัยส์ินอืน่

นอกจากอสงัหารมิทรพัย ์ และโดยสภาพ

แห่งทรพัยส์ินน้ันอาจเคลื่อนที่ได ้ ไม่ว่าจะ

ดว้ยแรงแห่งตวัทรพัยน้ั์นเอง
3. ทรพัยแ์บ่งไดแ้ละทรพัยแ์บ่งไม่ได้



ส่วนประกอบของทรพัย ์ทรพัยน้ั์น ตามหลัก

กฎหมายถอืว่ามสีว่นประกอบ ดงันี้

1 ส่วนควบ หมายถึง การน าเอาทรพัยต์่าง

ชนิดกนัมาประกอบกนัเกิดสภาพเป็นทรพัย ์

ใหม่ขึน้ เชน่ รถยนต ์ย่อมประกอบดว้ย ยางลอ้

เคร ือ่งยนต ์พวงมาลยั ตวัถงั ฯลฯ หากแยกจาก

กนัเมื่อใดสภาพของรถยนตย์่อมเสียไปและไม่

อาจใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มรูปแบบของรถยนตเ์ชน่

ปกตอิกีต่อไป ดงัน้ันยางลอ้รถยนต ์ เคร ือ่งยนต ์

พวงมาลยั ตวัถงั ย่อมถือว่าเป็นส่วนควบของ

รถยนตอ์ย่างไรก็ตามกฎหมายไดก้ าหนด

ขอ้ยกเวน้ในเร ือ่งสว่นควบ ไวด้งันี้



อุปกรณ์ หมายถึง สงัหารมิทรพัยซ์ ึง่
โดยปกตินิยมเฉพาะถิน่ หรอืโดยเจตนา
ของเจา้ของทรพัยอ์นัเป็นทรพัยป์ระธาน
น ามาประกอบเป็นของใชป้ระจ ากบัทรพัย ์
ประธานดังกล่าว น้ันเป็นอาจิณ เพื่อ
ประโยชนใ์นการจดัดแูล หรอืใชส้อย หรอื
เพื่อรกัษาทรพัยป์ระธานน้ันดว้ยการ
น ามาติดตัง้หรอืท าโดยประการอืน่ใดใน
ฐานะเป็นเคร ื่องใชป้ระกอบกับทรพัย ์
ประธานน้ัน เชน่ แม่แรงยกรถยนต ์ ยาง
อะไหล่ย่อม เ ป็น เคร ื่อ งอุปกรณ์ของ



ดอกผล หมายถึง ผลประโยชน์ที่ไดง้อกเงย

เพิ่มเติมจากทรพัยส์ิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึง่ตามกฎหมาย

เรยีกว่า “แม่ทรพัย”์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื

1. ดอกผลธรรมดา เป็นดอกผลที่เกิดขึน้ตาม

ธรรมชาติจากตวัแม่ทรพัยน้ั์น เชน่ ผลไมจ้ากตน้ไม ้

น ้านมจากแม่ววั ขนจากแกะ ลูกมา้จากแม่มา้ เป็น

ตน้

มีขอ้สงัเกตว่า ดอกผล จะตอ้งเกิดจากการมี

หรอืใชแ้ม่ทรพัยน้ั์นตามปกติ และถือเอาเป็นดอก

ผลไดก็้ต่อเมื่อขาดจากแม่ทรพัยแ์ลว้เท่าน้ัน เช่น

ผลไมเ้มื่อขาดหลุดจากตน้ไมก็้ไม่ท าใหต้น้ไมเ้สีย

สภาพไป น ้านมจากแม่ววัก็สามารถรดีใหม่ได ้ แต่ถา้

เป็นงาหรอืเขาสตัว ์ถา้ตดัออกแลว้งอกอกีไม่ไดย้่อม



นิติกรรม หมายถึง การใดๆ อนัท าลงโดย

ชอบดว้ยกฎหมายและดว้ยใจสมคัร มุ่งโดยตรง

ต่อการผูกนิติสมัพนัธข์ึน้ระหว่างบุคคล เพื่อ

กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเคลือ่นไหวในสทิธทิี่

มอียู่เดมิ

สาระส าคญัของนิตกิรรม หลกัเกณฑอ์นัเป็น

สาระส าคญัของนิตกิรรม มดีงัต่อไปนี้

1. ตอ้งมีการแสดงเจตนา อาจเป็นการแสดง

เจตนาโดยชดัแจง้ เชน่ กล่าวดว้ยวาจา เขยีน

เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอือาจแสดงเจตนา



แบบแห่ง นิติกรรม หมายถึง หลักเกณฑท์ี่

กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นพิเศษ ผูท้ านิตกิรรมตอ้ง

ปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดัครบถว้น ไดแ้ก่

1. นิติกรรมที่ต ้องท าเป็นหนังสือ หมายถึง นิติ

กรรมที่ตอ้งมีการบันทึกขอ้ตกลงไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ลงลายมือชือ่ผูเ้กีย่วขอ้งไวท้ัง้หมด

เชน่ สญัญาตัง้ตวัแทนไปซือ้ที่ดิน ก็ตอ้งท าเป็น

หนังสือบอกรายละเอียดและวัตถุประสงค ์ ลง

ลายมือชือ่ตัวการผูม้อบอ านาจและตัวแทนไว ้

อย่างครบถว้น
2. นิตกิรรมทีต่อ้งท าเป็นหนงัสอืตอ่พนกังานเจา้หน้าที ่

หมายถงึ นิตกิรรมทีก่ฎหมายก าหนดใหบ้นัทึกไว ้



ความไม่สมบูรณแ์หง่นิตกิรรม

นิตกิรรมทีท่ าขึน้ไม่ถูกตอ้ง ย่อมมผีล

ท าใหนิ้ตกิรรมน้ันไม่สมบรูณ์ ดงัตอ่ไปนี้

1. นิตกิรรมทีเ่ป็นโมฆะ หมายถงึ นิตกิรรม

น้ันไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย เสมือน

หน่ึงว่าไม่มีการท านิติกรรมดงักล่าวมา

ก่อนเลย เชน่ การซือ้ขายอาวุธสงคราม

ซึง่เป็นสิง่ผดิกฎหมาย แมจ้ะมีการส่งมอบ

กันแลว้ ถา้อีกฝ่ายไม่ยอมช าระ เงินก็

ฟ้องรอ้งบงัคบัคดีไม่ได ้ เพราะนิติกรรม



ส ัญญา เ ป็นนิติกรรมอย่างหน่ึง ซ ึ่ง

เกดิขึน้จากการทีบุ่คคล 2 ฝ่ายขึน้ไปตกลง

กนักอ่ใหเ้กดิผลผูกพนัตามกฎหมายขึน้

องคป์ระกอบของสญัญา มดีงัตอ่ไปนี้

1. ตอ้งมคีู่สญัญา หมายถงึ สญัญาจะ

เกดิขึน้ไดต้อ้งมีบุคคลตัง้แต่ 2 ฝ่ายขึน้ไป

แต่ละฝ่ายอาจมีเพียงบุคคลเดียวหร ือ

หลายคนรว่มกนัก็ได ้

2 .  ตอ้งมี เจตนาร่วมกัน หมายถึง



ประเภทของสญัญา อาจแบ่งไดห้ลาย

ประเภท ดงันี้

1. สญัญาตา่งตอบแทนและสญัญาไม่ตา่งตอบ

แทน

1 .1  ส ัญญาต่า งตอบแทน หมายถึง

สญัญาทีคู่่สญัญาทัง้ 2 ฝ่าย ต่างก็มหีนา้ที่

ตอ้งปฏบิตัติ่ออกีฝ่ายหน่ึงตามขอ้ตกลงใน

สญัญา

1.2  สญัญาไม่ต่างตอบแทน หมายถึง

สญัญาที่คู่สญัญาเพียงฝ่ายเดยีวมีหนา้ที่



3. สญัญาเพือ่ประโยชนข์องบุคคลภายนอก 

หมายถึง วตัถุประสงคใ์นการท าสญัญา

ก าหนดใหม้ีผลผูกพนับุคคลภายนอกได ้

แม ้บุคคลดังกล่ า วจ ะ ไ ม่ เข ้ามา เ ป็น

คูส่ญัญาโดยตรง
การเลกิสญัญา

เมือ่มีการบอกเลกิสญัญา กฎหมาย

ก าหนดใหคู้ส่ญัญาทัง้ 2 ฝ่าย กลบัคนืไปสู่

ฐานะเดิมก่อนที่จะเกิดมีสญัญาน้ันขึน้

หากวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรพัยก็์ตอ้ง



หนี้ หมายถึง ผลที่เกิดจากการผูกนิติ

ส ัมพันธร์ะหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหน่ึง

เรยีกว่า ลูกหนีม้หีนา้ทีต่อ้งช าระหนี้ ซ ึง่อาจ

เป็นการกระท า งดเวน้การกระท า หรอืส่ง

มอบทรพัยส์นิอย่างใดอย่างหน่ึงซึง่กฎหมาย

เรยีกว่า วตัถุแห่งหนี้ ใหแ้ก่บุคคลอีกฝ่าย

หน่ึง เรยีกวา่ เจา้หนี้

บ่อเกิดแห่งหนี้  คือ เหตุที่ท าใหเ้กิดนิติ

ส ัมพันธท์างกฎหมาย ก่อให เ้กิดลูกหนี้

เจา้หนี้ และวตัถแุห่งหนีข้ึน้ ดงักรณีตอ่ไปนี้



ความระงบัแหง่หนี้

เ มื่ อ เ กิ ด ห นี้ ขึ ้นโ ด ย ช อ บ ด ้ว ย

กฎหมายแลว้ ลูกหนีก็้ย่อมตอ้งมีหนา้ที่

ช าระหนี้ เพื่อใหส้ภาวะการเป็นหนีร้ะงบั

สิน้ไป ซึง่กฎหมายไดก้ าหนดวิธีการไว ้

ดงันี้

1. หนีร้ะงบัโดยการช าระหนี้ หมายถงึ

ลูกหนีไ้ดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขแห่งการเป็น

หนีใ้หแ้กเ่จา้หนีเ้สรจ็สิน้แลว้

2. หนีร้ะงบัโดยการปลดหนี้ หมายถงึ



4. หนี้ระงับโดยการแปลงหนี้ใหม่

หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งซ ึง่เป็น

สาระส าคญัแห่งการเป็นหนีก้นัน้ันและ

ส่งผลใหห้นี้เดิมระงบัสิน้ไป แต่เกิดหนี้

ใหม่ขึน้แทนที่ การแปลงหนีใ้หม่นีอ้าจ

กระท าโดยเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิเงือ่นไข

เปลี่ยนตวัลูกหนี้หรอืเจา้หนี้ หรอืการ

เปลีย่นวตัถแุห่งหนี ้เป็นตน้

5.หนีร้ะงบัโดยการเกลื่อนกลืนกนั

หมายถงึ ถา้สทิธแิละความรบัผดิชอบใน



• 1.  บุคคลธรรมดาสิน้สภาพบุคคลเมือ่ใด 

ก.เป็นคนวกิลจรติ ข. ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญู

ค.ศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย ง.ศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลไร ้
ความสามารถ

• 2.  คูส่มรสมสีทิธใิชช้ือ่สกุลของใคร

ก.ชือ่สกลุของสามี ข.ชือ่สกลุของภรรยา ค.ชือ่
สกลุเดมิของตนเอง

ง. ชือ่สกลุของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตามทีต่กลงกนั หรอืตา่งฝ่ายตา่งใชช้ ือ่
สกลุเดมิของตน

• 3.  ในกรณีคนเกดิในบา้น ใครเป็นผูม้หีน้าทีแ่จง้การเกดิตอ่
นายทะเบยีน

ก.บดิา ข.มารดา ค.เจา้บา้น
ง. บดิาหรอืมารดาหรอืเจา้บา้น

• 4.  กรณีทีบุ่คคลไม่มทีีอ่ยู่ปกตเิป็นหลกัแหล่ง ตามกฎหมายถอื
ว่าบุคคลนัน้มภูีมลิ าเนาอยู่ทีใ่ด

แบบทดสอบ หน่วยที ่2



• 6.   ขอ้ใดเป็นนิตกิรรม

ก.การเดนิ ข.การเกดิ ค.การตาย ง.การ
รบับุตรบุญธรรม

• 7.   การใหท้รพัยส์นิโดยเสน่หาเป็นนิตกิรรมประเภทใด

ก.นิตกิรรมฝ่ายเดยีว ข. นิตกิรรมสองฝ่าย

ค.นิตกิรรมทีม่คีา่ตอบแทน ง.นิตกิรรมทีม่ผีลเมือ่ผูท้ าตาย
แลว้

• 8.   นิตกิรรมขอ้ใดทีต่อ้งท าเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนตอ่
พนกังานเจา้หน้าที่

ก.ซือ้ขายปืน ข.ซือ้ขายรถยนต ์

ค.เชา่หนังสอือา่น ง.ซือ้ขายสตัวพ์าหนะ

• 9.  การแสดงเจตนาลวงนัน้  ผลระหว่างคูก่รณีเป็นอย่างไร

ก.สมบูรณ์ ข. เป็นโมฆะ ค.เป็นโมฆยีะ ง.ใชบ้งัคบักนัได ้

• 10.  การแสดงเจตนาโดยส าคญัผดิในขอ้ใดทีท่ าใหนิ้ตกิรรม
ตกเป็นโมฆะ

ก.ส าคญัผดิในมูลเหตชุกัจงูใจ ข.ส าคญัผดิในคณุสมบตัขิอง
บุคคล





สาระส าคญั

ศึกษาถงึหลกัเกณฑส์ าคญัของเอกเทศ

สญัญาว่าดว้ยสญัญาซือ้ขาย สญัญาซือ้ขาย

เสรจ็เด็ดขาดสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาซือ้

ขายเฉพาะบางอย่าง สญัญาขายฝาก สญัญา

ขายตามตัว อย่ า ง สัญญาขายตามค า

พรรณนา สัญญาขายเผื่อชอบ การขาย

ทอดตลาด



สญัญาซือ้ขาย หมายถึง สัญญาที่บุคคลคนหน่ึง

เรยีกว่า ผูข้าย ตกลงโอนกรรมสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิใหแ้กบุ่คคลอกี

คนหน่ึงเรยีกว่า ผูซ้ ือ้ และผูซ้ ือ้ตกลงจะใชร้าคาทรพัยส์นิใหแ้ก ่

ผูข้าย หรอืกล่าวโดยสรุปคอื เมื่อผูข้ายตกลงโอนกรรมสทิธิใ์น

ทรพัยส์นิทีซ่ ือ้ขายกนัน้ันใหแ้กผู่ซ้ ือ้ สญัญาซือ้ขายย่อมเกดิขึน้

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิดงักล่าวตกเป็นของผูซ้ ือ้ทนัท ีแมว้่าผูซ้ ือ้

ยงัไม่ช าระราคาก็ไม่ใชส่าระส าคญัของสญัญาซือ้ขาย สญัญา

ซือ้ขายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้

1. สญัญาซือ้ขายเสรจ็เด็ดขาด หมายถงึ สญัญาซือ้

ขายทีก่รรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีซ่ ือ้ขายกนั ตกเป็นของผูซ้ ือ้ทนัที

ทีส่ญัญาซือ้ขายเกดิขึน้อย่างสมบูรณ ์โดยไม่ตอ้งค านึงว่าผูซ้ ือ้

ช าระราคาแลว้หรอืไม่ 

สรปุสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายเสรจ็เด็ดขาดไดด้งันี้

1.1 การโอนกรรมสทิธิ ์

1.2 หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูซ้ ือ้และผูข้าย



สญัญาจะซือ้จะขาย หมายถงึ สญัญาซือ้ขายชนิดที่

กรรมสิทธิใ์นทรพัยส์ินที่ซ ือ้ขายยงัไม่โอนไปเป็นของผูซ้ ือ้ใน

ขณะน้ัน คงมีผลแต่เพียงว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิก์นัอีกคร ัง้

หน่ึงในภายหนา้

สญัญาจะซือ้จะขายดงักล่าวนี ้ถา้เป็นการจะซือ้จะขาย

สงัหารมิทรพัยท์ั่วไป กฎหมายมิไดก้ าหนดใหท้ าตามแบบแต่

อย่างใด เพราะยงัไม่ใชส่ญัญาซือ้ขายเสรจ็เด็ดขาด แต่ถา้เป็น

กรณีการท าสัญญาจะซือ้ จ ะขายอสังหาร ิมทร ัพยห์ร ือ

สงัหารมิทรพัยช์นิดพิเศษ ไดแ้ก่ เรอืก าป่ันหรอืเรอืที่มีระวาง

ตัง้แต่ 6 ตนัขึน้ไป เรอืกลไฟ หรอืเรอืยนตท์ีม่ีระวางตัง้แต่ 5 ตนั

ขึน้ไป แพ สตัวพ์าหนะ (ชา้ง มา้ ววั ควายที่ไดท้ าตั๋วรูปพรรณ

ตามกฎหมายแลว้) กฎหมายก าหนดใหต้อ้งกระท าตามขอ้ใดขอ้

หน่ึงตอ่ไปนี ้จงึจะฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีนัได ้



1. ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนังสือ หมายถึง

ตอ้งมีการท าเป็นเอกสารแสดงใหเ้ห็นได ้

ชดัเจนว่ามีการท าสญัญาจะซือ้จะขาย

กนัไวจ้รงิ โดยมีลายมือชือ่ฝ่ายผูต้อ้งรบั

ผดิไวเ้ป็นส าคญั หรอื

2. ตอ้งมกีารวางมดัจ าไว ้หมายถงึ ฝ่ายผู ้

จะซ ือ้ไดว้างเงินมัดจ าไวจ้ะเป็นจ านวน

เท่าใดก็ไดแ้ลว้แตจ่ะตกลงกนั
3 .  ต้อ ง มี ก า ร ช า ร ะ ห นี้ แ ล้ว บ า ง ส่ ว น 

หมายถงึ ทัง้ฝ่ายผูจ้ะซ ือ้และฝ่ายผูจ้ะขาย



สญัญาซือ้ขายเฉพาะบางอย่างเป็นสญัญาทีแ่ยก

ไวต้่างหากจากสัญญาซือ้ขาย เ น่ืองจากมี

ลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไปบางประการ

อย่างไรก็ตามกฎหมายไดก้ าหนดใหอ้าศัย

บทบัญญัติของสญัญาซือ้ขายมาใชบ้ังคบัใน

สญัญาซือ้ขายเฉพาะบางอย่างนีด้ว้ย

1. สญัญาขายฝาก เป็นสญัญาซือ้ขายเสร็จ

เ ด็ดขาด ซึ่ง ผู ้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ ใ์น

ทรพัยส์ินใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ฝาก โดยผูซ้ ือ้ฝากช าระ

ราคาทรพัยส์ินน้ันใหผู้ข้ายฝากแลว้ และยังมี

ขอ้ตกลงเพิ่มเติมว่า ผูข้ายฝากอาจใชส้ิทธิไถ่



ถา้มกีารก าหนดสนิไถไ่วเ้ป็นจ านวน

แน่นอน กฎหมายใหถ้อืเอาตามน้ัน แตต่อ้ง

ไม่เกนิจ านวนทีข่ายฝากกนั บวกดว้ย

ดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ตอ่ปี
1.3 ผูม้ีสิทธไิถ่คืนทรพัยส์ินและผูม้ีหน้าที่

รบัไถค่นืทรพัยส์นิทีข่ายฝาก

1) ผูม้สีทิธไิถค่นืทรพัยส์นิทีข่าย

ฝาก หมายถงึ บคุคลตอ่ไปนี้

ก. ผูข้ายฝากเดมิหรอืทายาทของ

ผูข้ายฝากเดมิ



1.4 ก าหนดเวลาการใชส้ทิธไิถ่คนื ผูข้ายฝากและผูซ้ ือ้

ฝากจะก าหนดเวลาไถ่คืนกนัไวเ้ท่าใดก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินกว่า

ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ดงันี้

1) กรณีเป็นสงัหารมิทรพัย ์หา้มมใิหก้ าหนดระยะเวลาไถ่

คนืไวเ้กนิกวา่ 3 ปี

2) กรณีเป็นอสงัหารมิทรพัย ์หา้มมใิหก้ าหนดระยะเวลา

ไถค่นืไวเ้กนิกวา่ 10 ปี

ถา้คู่สญัญาก าหนดระยะเวลาการไถ่คนืทรพัยส์ินที่ขาย

ฝากกนัไวเ้กนิกว่า 3 ปี ในกรณีเป็นการขายฝากสงัหารมิทรพัย ์

หรอืเกนิกวา่ 10 ปี ในกรณีเป็นการขายฝากอสงัหารมิทรพัย ์ให ้

ลดระยะเวลาการไถ่ลงมาเหลอื 3 ปี หรอื 10 ปี แลว้แต่ประเภท

ของทรพัยอ์น่ึง คูส่ญัญาอาจตกลงกนัขยายระยะเวลาการใชส้ทิธิ

ไถ่คืนทรพัยส์ินที่ขายฝากกนัออกไปอีกก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกิน

ขอ้ก าหนดขา้งตน้ คอื รวมระยะเวลาใชส้ทิธไิถค่นืเดมิแลว้ไม่เกนิ 

3 ปี ส าหรบักรณีขายฝากสงัหารมิทรพัย ์หรอืไม่เกิน 10 ปี 



1.5 ผลแห่งการไถ่ทรพัยค์ืน เมื่อผูข้าย

ฝากใชส้ิทธิไถ่คืนแลว้ ผูข้ายฝากย่อม

ไดร้บักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิของตนคนืไป

เสมอืนวา่ไม่เคยตกเป็นของผูซ้ ือ้ฝากเลย

ถา้ผูร้บัซ ือ้ฝากน าทรพัยส์ินที่อยู่ใน

ระยะเวลาขายฝากออกใหเ้ช่าและไดจ้ด

ทะเบยีนการเชา่ต่อพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ลว้

ถา้การเชา่น้ันมิไดท้ าขึน้เพื่อใหเ้กดิความ

เสียหายแก่ผู ข้าย ก าหนดเวลาเช่ายัง

เหลอือยู่อกีเท่าใดก็ใหเ้ป็นไปตามน้ัน แต่มิ



4. สญัญาขายเผือ่ชอบ หมายถงึ การซือ้

ขายทรพัยส์นิที่ผูซ้ ือ้มีโอกาสตรวจสอบ

หรอืทดลองใชเ้สียก่อนระยะเวลาหน่ึง

หากไม่พึงพอใจในคุณภาพก็สามารถ

บอก เ ลิก สัญญาซือ้ ข า ยได ้ภ า ยใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดไวน้ั้น

5.  การขายทอดตลาด เ ป็นการขาย

ทรพัยส์นิโดยเปิดเผย โดยวธิใีหผู้ซ้ ือ้เขา้

สูร้าคากนั ผูซ้ ือ้ทีใ่หร้าคาสูงสุดเป็นผูไ้ด ้

ทรพัยส์นิน้ันไป



5.4 ผูซ้ ือ้ หมายถึง บุคคลผูเ้สนอราคา

สูงสุด และผูท้อดตลาดเป็นผูแ้สดงความตก

ลง โดยการเคาะไม ้ หรอืกิรยิาอย่างอืน่ใดอนั

เ ป็ น ธ ร ร ม เ นี ย มปฏิ บัติ ข อ ง ก า ร ข า ย

ทอดตลาด และเมื่อผูท้อดตลาดไดแ้สดง

กิรยิาเชน่ว่าแลว้ ถือว่าการขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิน้ันเป็นอนัสมบูรณ์ ผูใ้หร้าคาสงูสดุ

ถือเป็นผูช้นะการประมูล สูร้าคาและจะ

เพกิถอนค าสูร้าคาของตนมไิด ้

อย่างไรก็ตามผูสู้ร้าคาอาจหลุดพน้จาก

ความรบัผิดผูกพนัการเสนอราคาของตนได ้



2) ผูข้ายหรอืผูแ้ทนผูข้าย จะเขา้สู ้

ราคาดว้ยไม่ได ้ เวน้แต่จะไดแ้สดงไวโ้ดยชดั

แจง้ในค าโฆษณาว่า ผูข้ายเองหรอืผูแ้ทน

ผูข้ายสงวนสทิธิท์ีจ่ะเขา้สูร้าคาดว้ย

เมื่อ ผู สู้ ร้ าคากลายเป็นผูซ้ ือ้ในการ

ทอดตลาดไปแลว้ จะตอ้งช าระราคาทรพัยส์นิ

น้ันเป็นเงนิสดถา้ผูซ้ ือ้ไม่ช าระราคา กฎหมาย

ก าหนดใหผู้ท้อดตลาดน าทรพัยส์นิดงักล่าว

ออกท าการทอดตลาดอีกคร ัง้หน่ึง ถา้การ

ทอดตลาดคร ั้ง นี้ ไ ด ้ร าคาต ่ า กว่ ากา ร

ทอดตลาดคร ัง้แรก ผูซ้ ือ้ก็ตอ้งรบัผดิชอบใน



• 1.  ผูท้ีม่อี านาจจ าหน่ายทรพัยส์นิของลูกหนีต้ามค าพพิากษา

ในคดแีพ่ง  คอืใคร

ก.ผูพ้พิากษา ข.เจา้ของทรพัย ์

ค. เจา้พนักงานบงัคบัคดี ง.พนักงานอยัการ

• 2.  ศรทัธาท าสญัญาขายบา้นทาวนเ์ฮาสพ์รอ้มทีด่นิใหก้บั

อุทยั โดยตกลงจะไปโอนกรรมสทิธิก์นัทีส่ านกังานทีด่นิภายใน 

1 เดอืนนบัแตว่นัท าสญัญา เชน่นีเ้ป็นสญัญาอะไร

ก. สญัญาจะซือ้จะขาย ข.ค ามั่นวา่จะซือ้จะขาย

ค.สญัญาซือ้ขายเสรจ็เด็ดขาด ง. สญัญาซือ้ขายทีม่ี

เงือ่นไขในการโอน

• 3.  นายเขยีวตกลงขายบา้นใหแ้ก่นายเหลอืง กรรมสทิธิจ์ะโอน

ไปยงันายเหลอืงเมือ่ใด

ก.สง่มอบบา้นกนัแลว้ ข.ช าระราคาบา้นกนัแลว้

ค.ตกลงท าสญัญาซือ้ขายกนัแลว้        ง. ท าเป็นหนังสอืและจด

แบบทดสอบ หน่วยที ่3



• 4.  ทรพัยส์นิใดทีเ่มือ่ท าสญัญาซือ้ขาย จะตอ้งท าเป็นหนงัสอืและจด
ทะเบยีนตอ่พนกังานเจา้หน้าที่

ก.รถยนต ์ ข.เรอืระวาง 1 ตนั ค.เรอืระวาง 4 ตนั ง. 
เรอืระวาง 10 ตนั

• 5.  เตอืนใจส ัง่ซ ือ้สทีาบา้นจ านวน 10 กระป๋องจากรา้นของต ัก๊แตน
โดยไม่ไดบ้อกว่าตอ้งการยีห่อ้ใด 

เชน่นีต้ ัก๊แตนจะตอ้งสง่มอบสชีนิดใดใหแ้กเ่ตอืนใจ

ก. ชนิดปานกลาง ข.ชนิดดี ค.ชนิดเลว ง.ชนิด
ดทีีสุ่ด

• 6.  กรณีสง่มอบทรพัยไ์ม่ตรงตามจ านวนทีต่กลงซือ้ขายกนั ตอ้ง
ฟ้องคดเีสยีภายในเวลาเท่าใดนบัแต่

เวลาสง่มอบ

ก.   3 เดอืน ข.    6 เดอืน ค. 1 ปี ง.    3  ปี

• 7.  ขายฝากเรอืประมง 1 ล า ก าหนดสทิธไิถค่นืไดสู้งสุดกีปี่

ก.   1 ปี ข.    3 ปี ค. 5 ปี ง.    10  ปี

8.  การขายทรพัยส์นิโดยมเีง่ือนไขว่าใหผู้ซ้ ือ้ไดม้โีอกาสตรวจดู
ทรพัยส์นิกอ่นรบัซือ้ เป็นการซือ้ขายอย่างไร

ก.ขายฝาก ข. ขายเผือ่ชอบ ค.ขายทอดตลาด ง.ขายตามตวัอยา่ง

• 9.  ขอ้ใดคอืลกัษณะของการขายทอดตลาดทีแ่ตกตา่งจากการขาย
ในแบบอืน่ ๆ

ก.ท าใหเ้กดิสญัญาซือ้ขายขึน้ ข.เป็นการขายสนิคา้ทีม่รีาคาสูง

ค.การส่งมอบทรพัยต์อ้งท าในทนัที ง. ตอ้งท าการโฆษณาให ้





สาระส าคญั

ศกึษาถงึหลกัเกณฑส์ าคญัของสญัญา

เชา่ซือ้ และสญัญาซือ้ขายผ่อนช าระ รวมไปถงึ

ขอ้แตกตา่งของสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาซือ้

ขายผ่อนช าระ



สญัญาเชา่ซือ้มลีกัษณะส าคญัของสญัญาเชา่

ทรพัยร์วมอยู่ดว้ย เพียงแต่มีเงื่อนไขประกอบ

เพิ่มเติมเขา้ไปจากสญัญาเช่าทรพัย ์ ดงัน้ันใน

เบือ้งตน้นีจ้งึจ าเป็นตอ้งกล่าวถงึสญัญาเชา่ทรพัย ์

ไวเ้ป็นพืน้ฐานเสยีกอ่น

สญัญาเช่าทรพัยเ์ป็นสญัญาที่ ผูใ้หเ้ชา่ ตกลง

ยินยอมให ้ ผูเ้ชา่ ไดใ้ชส้อยหรอืไดร้บัประโยชน์

จากทรพัยส์ินที่น ามาใหเ้ช่าช ั่วระยะเวลาอันมี

จ ากดั โดย ผูเ้ช่า ตกลงจะให ้ ค่าเช่า ตอบแทน

จากการได ้ใช ป้ร ะโยชน์จากทร ัพย ส์ิน น้ัน

สาระส าคญัของสญัญาเชา่ทรพัยก็์คอื ผูเ้ชา่ไดร้บั



สาระส าคญัของสญัญาเชา่ซือ้

1 .  ผู ใ้ห เ้ช่าซ ือ้จะตอ้งเป็นเจา้ของ

ทรพัยส์ินที่น าออกมาใหเ้ชา่ซ ือ้ หรอืเป็น

บุคคลที่เจา้ของทรพัยส์ินมอบหมายให ้

กระท าเชน่น้ันได ้

2. ผู เ้ช่าซ ือ้มีหน้าที่ตอ้งช าระราคา

ทรพัยส์ินเป็นรายงวดหรอืรายคร ัง้ ตาม

จ านวนทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา

3. การช าระราคาทรพัยส์ินที่เช่าซ ือ้

หร ือที่ เ ร ียกว่ า ค่ า ง วด น้ัน กฎหมาย



แบบของสญัญาเชา่ซือ้

สญัญาเช่าซือ้น้ัน กฎหมายก าหนด

แบบไวใ้หต้อ้งท าเป็นหนังสือ คู่ส ัญญา

หมายถึง ผูใ้หเ้ชา่ซ ือ้และผูเ้ชา่ซ ือ้ ตอ้งลง

ลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญัทัง้สองฝ่าย มฉิะน้ัน

จะท าใหส้ญัญาเชา่ซือ้เป็นโมฆะ ใชบ้งัคบั

กนัไม่ได ้ ทัง้นี ้ ไม่ว่าทรพัยส์ินที่เชา่ซ ือ้กนั

น้ั น จ ะ เ ป็ น สั ง ห า ร ิ ม ท ร ั พ ย ์ ห ร ื อ

อสงัหารมิทรพัยก็์ตอ้งท าเป็นหนังสือตาม

แบบทีก่ฎหมายก าหนดดว้ยกนัทัง้สิน้
ความระงบัสิน้ไปแห่งสญัญาเชา่ซือ้



2 . 1  กา รใช ส้ิ ท ธิบ อก เลิก สัญญา

เน่ืองจากผูเ้ชา่ซือ้ผิดนัดไม่ใชเ้งินค่างวดสอง

คราวตดิกนัหมายความว่า ผูเ้ชา่ซือ้ตอ้งผดินัด

ไม่ช าระเงินค่างวดสองคราวติดกนัเท่าน้ัน ผู ้

เชา่ซือ้จงึจะใชส้ทิธเิชน่ว่านีไ้ด ้ หากผูเ้ชา่ซือ้

ช าระค่างวดบา้งไม่ช าระบา้งแต่ไม่สองคราว

ติดกนั ผูเ้ชา่ซือ้ก็ยงัใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญา

ไม่ได ้

2.2 การใชส้ิทธบิอกเลิกสญัญาเมื่อผู ้

เช่าซือ้กระท าผิดขอ้ตกลงในส่วนที่ เ ป็น

สาระส าคญัหมายความว่า การใชส้ิทธิบอก



หลกัเกณฑข์องสญัญาซือ้ขายผ่อนช าระ

สญัญาซือ้ขายผ่อนช าระเป็นสญัญา

ซือ้ขายเสร็จ เ ด็ดขาดที่กรรมสิทธิ ใ์ น

ทรพัยส์นิโอนไปเป็นของผูซ้ ือ้แลว้ตัง้แต่ท า

สญัญา เพียงแต่คู่สญัญาตกลงกนัไวเ้ป็น

เงือ่นไขเพิ่มเตมิว่า ผูข้ายยอมผ่อนผนัใหผู้ ้

ซ ือ้ช าระราคาภายหลงัไดเ้ป็นงวด จะเป็น

จ านวนมากนอ้ยอย่างไรและงวดละเท่ากนั

หรอืไม่ก็ได ้

แบบของสญัญาซือ้ขายผ่อนช าระ



ขอ้แตกต่างระหว่างสญัญาเช่าซือ้และสญัญาซือ้ขาย

ผ่อนช าระ

แมว้่าสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาซือ้ขาย

ผ่อนช าระจะคลา้ยคลงึกนัมาก แต่ตามหลกั

กฎหมายแลว้สญัญาเชา่ซือ้และสญัญาซือ้

ขายผ่อนช าระมหีลกัเกณฑท์ีต่่างกนัดงันี้

1. กรรมสทิธิ ์ถา้เป็นสญัญาเชา่ซือ้ ผูเ้ชา่

ซือ้ยงัไม่ไดก้รรมสิทธิใ์นทรพัยส์ินที่เชา่ซือ้

จนกว่าจะช าระราคาครบจ านวนงวดที่

ก าหนดไวใ้นสญัญา แต่ถา้เป็นสญัญาซือ้

ขายผ่อนช าระ ผูซ้ ือ้ไดก้รรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ



• 1.สญัญาเชา่ซือ้คลา้ยคลงึกบัสญัญาซือ้ขายผ่อนช าระมากทีส่ดุในเร ือ่ง

ใด

ก.กรรมสทิธิ ์ ข.เงือ่นไขการช าระราคา ค.รปูแบบของสญัญา ง.

ถกูทกุขอ้

• 2.ขอ้แตกตา่งมากทีส่ดุระหวา่งสญัญาเชา่ซ ือ้และสญัญาซือ้ขายผ่อน

ช าระคอืเร ือ่งใด

ก.กรรมสทิธิ ์ ข.เงือ่นไขการช าระราคา ค.ตวัทรพัยส์นิ ง.ความ

รบัผดิชอบ

• 3.ตามสญัญาเชา่ซือ้ บุคคลใดมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัที

ก.ผูใ้หเ้ชา่ซ ือ้ ข.ผูเ้ชา่ซ ือ้

ค.แลว้แตจ่ะก าหนดกนัไวใ้นสญัญา ง.แลว้แตค่ าวนิิจฉัยของศาล

• 4.การช าระราคาหรอืเงนิคา่งวดตามสญัญาเชา่ซือ้น้ันกฎหมายก าหนด

ไวอ้ยา่งไร

แบบทดสอบ หน่วยที ่4



• 5.ในกรณีผูใ้หเ้ชา่ซ ือ้เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญา เงนิคา่งวดทีผู่เ้ชา่ซ ือ้ได ้
ช าระไปแลว้กอ่นหนา้น้ันผูใ้หเ้ชา่ซ ือ้ตอ้งท าอยา่งไร

ก.คนืใหผู้เ้ชา่ซ ือ้ทัง้หมด ข.คนืใหผู้เ้ชา่ซ ือ้คร ึง่หน่ึง

ค.รบิไวท้ ัง้หมด ง.อยูใ่นดลุยพนิิจของผูใ้หเ้ชา่
ซือ้

• 6.ถา้ผูเ้ชา่ซ ือ้ผดินัดไม่ช าระเงนิคา่งวดซึง่เป็นงวดสดุทา้ย ผูใ้หเ้ชา่ซ ือ้จะ
บอกเลกิสญัญาไดอ้ยา่งไร

ก.บอกเลกิไดท้นัที ข.รอใหผ้่านไปอกี 1 งวดจงึบอก
เลกิได ้

ค.รอใหผ้่านไปอกี 2 งวดจงึบอกเลกิได ้ ง.รอใหห้มดอายคุวาม 1 ปี จงึ
บอกเลกิได ้

• 7.สญัญาเชา่ซือ้ทีม่ไิดท้ าเป็นหนังสอืจะมผีลอยา่งไร

ก.เป็นโมฆะ ข.คูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลกิได ้
ทนัที

ค.ผูเ้ชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดฝ่้ายเดยีว ง.แลว้แตค่ าวนิิจฉัย
ของศาล

• 8.เอกซือ้ตูเ้ย็นราคา 8,000 บาท  จากรา้นของโท ก าหนดสง่มอบใน
วนัรุง่ขึน้ โดยโทยอมใหเ้อกผ่อนช าระงวดละ  2,000 บาท รวม 4 งวด  
กรรมสทิธิใ์นตูเ้ย็นดงักลา่วจะตกเป็นของเอกเมือ่ใด



• 9.การช าระคา่งวดตามสญัญาเชา่ซือ้ขอ้ใดเป็นเหตใุหผู้ใ้หเ้ชา่ซ ือ้บอก

เลกิสญัญาได ้

ก.ช าระคา่เชา่ซ ือ้ตรงเวลา ข.ช าระคา่เชา่ซ ือ้กอ่น

เวลา

ค.ไม่ช าระเงนิคา่เชา่ซ ือ้ตดิตอ่กนัเกนิสองงวด ง.ช าระคา่เชา่ซ ือ้งวด

เวน้งวด

• 10.สญัญาเชา่ซือ้คอืสญัญาแบบใด

ก.สญัญาเชา่อสงัหารมิทรพัย ์

ข.สญัญาเชา่ทรพัยท์ีผู่เ้ชา่จะไดร้บัสทิธิใ์นทรพัยส์นิตามสญัญา

ค.สญัญาซือ้ขายเงนิผ่อน

ง.สญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิลว่งหนา้





สาระส าคญั

ศกึษาถงึหลกัเกณฑท์ั่วไปของสญัญา

จา้งแรงงาน สทิธแิละหนา้ทีข่องนายจา้งและ

ลกูจา้ง หลกัเกณฑท์ั่วไปของสญัญาจา้งท า

ของ สิทธิและหน้าที่ของผูว้่าจา้งและผูร้บั

จา้ง ขอ้แตกต่างระหว่างสญัญาจา้งแรงงาน

กบัสญัญาจา้งท าของ



สญัญาจา้งแรงงาน หมายถงึ สญัญาซึง่

บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า ลูกจา้ง ตกลงจะ

ท างานใหแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึงเรยีกว่า

นายจา้ง และนายจา้งตกลงจะใหส้ินจา้ง

ตลอดเวลาทีท่ างานให ้

จ ากข ้อความข ้า งต ้นจ ะ เ ห็นว่ า

สญัญาจา้งแรงงานเป็นขอ้ตกลงระหว่าง

นายจา้งกบัลูกจา้งในการว่าจา้งใหลู้กจา้ง

เขา้มาท างานให ้ โดยนายจา้งพึงพอใจใน



ลกัษณะของสญัญาจา้งแรงงาน สญัญาจา้ง

แรงงานมดีงันี้

1. นายจา้งและลูกจา้ง ตอ้งมีการตกลงกนั

โดยชดัแจง้ ท าใหน้ายจา้งมีสิทธใิชอ้ านาจ

สั่ ง ก า ร แ ล ะ บั ง คั บ บัญ ช า ลู ก จ ้า งไ ด ้

หมายความว่า ถา้นายจา้งไม่มีสิทธิส ั่งการ

เกีย่วกบัการท างาน
2. ลูกจา้งมีหน้าที่ต ้องท างานตามค าส ั่งของ

นายจา้งและขณะเดยีวกนันายจา้งก็มีหน้าทีต่อ้งจ่าย

ค่าจา้ง หรอืสินจา้ง โดยทั่วไปหมายถึง ตวัเงิน

ห ร ือ อ า จ เ ป็ นท ร ัพ ย ์สิ น อ ย่ า ง อื่ น เ ป็ น



หน้าทีข่องนายจา้งและลูกจา้ง

1. หน้าทีข่องนายจา้ง ตามสญัญาจา้ง

แรงงาน กฎหมายก าหนดไวด้งันี้

1.1 นายจา้งตอ้งจ่ายสินจา้งใหแ้ก่

ลูกจา้ง การจ่ายสินจา้งน้ันใหจ้่ายตาม

ก าหนดเวลาทีต่กลงกนัไว ้

1.2 นายจา้งตอ้งออกหนังสอืรบัรอง

การท างานใหลู้กจา้ง เมื่อลูกจา้งออกจาก

งานโดยระบไุวใ้นหนังสอืรบัรองการท างาน

ดงักล่าวน้ันว่า ลูกจา้งท างานในหนา้ทีอ่ะไร



2. หน้าทีข่องลูกจา้ง

2.1 ลูกจา้งตอ้งท างานดว้ยตนเอง จะ

ใหบุ้คคลอื่นท าการแทนตนโดยนายจา้งไม่

ยนิยอมไม่ได ้ และตอ้งท าใหไ้ดต้ามทีลู่กจา้ง

แสดงออกไวโ้ดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิายว่า

ตนมคีวามสามารถเชน่น้ัน

2.2 ลูกจา้งตอ้งเช ือ่ฟังและปฏบิตัติาม

ค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมายของนายจา้ง

รกัษาความลบัทางธุรกิจของนายจา้งและ

ปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัยส์ุจรติมิใหเ้กดิ

ความเสียหายใดๆ แก่กิจการงานของ



ความระงบัสิน้ไปแห่งสญัญาจา้งแรงงาน

สญัญาจา้งแรงงานระหว่างนายจา้งกบั

ลกูจา้งย่อมระงบัสิน้ไป เพราะเหตตุ่อไปนี้

1. เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการจา้งที่ก าหนดไวใ้น

สญัญาจา้งแรงงาน 

2. เมือ่ลูกจา้งหรอืนายจา้งถงึแก่ความตาย แยก

เป็น 2 กรณีดงันี้

2.1 กรณีลูกจา้งถึงแก่ความตาย เน่ืองจาก

การจา้งแรงงานเกดิจากนายจา้งพึงพอใจใน

คุณสมบตัิและความสามารถของลูกจา้งเป็น

สาระส าคญั ดงัน้ัน เมือ่ลกูจา้งถงึแกค่วามตาย



ส ัญญาจ้างท าของ หมายถึง สัญญาซึ่ง

บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า ผูร้บัจา้ง ตกลงรบัจะ

ท าการงานสิง่ใดสิง่หน่ึงจนส าเรจ็ใหแ้กบุ่คคล

อกีคนหน่ึงเรยีกว่า ผูว้่าจา้ง และผูว้่าจา้งตก

ลงว่าจะใหส้นิจา้งเพือ่ผลส าเรจ็แห่งการน้ัน

สาระส าคญัของสญัญาจา้งท าของคือ มุ่งถึง

ผลส าเร็จของการงานที่ท าเท่าน้ัน ส่วนจะ

ด าเนินการเมื่อใด กรรมวิธีอย่างไรไม่ใช่

สาระส าคญัแห่งสญัญานี้
ลกัษณะของสญัญาจา้งท าของสญัญาจา้งท า



หน้าทีแ่ละความรบัผดิของผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง

1 .  ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม ร ับ ผิ ด ข อ ง ผู ้ ว่ า จ ้า ง 

กฎหมายก าหนดไวด้งันี้

1.1 ผูว้่าจา้งมีหน้าที่ตอ้งจ่ายสินจา้ง

ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง เมือ่การงานทีว่่าจา้งแลว้เสรจ็

ตามจ านวนทีต่กลงกนัไว ้ เวน้แต่จะมีเหตุอนั

ควร เช่น ผูร้บัจา้งส่งมอบงานล่าชา้หรือ

ผลงานไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญา ผูว้่า

จา้งก็ชอบทีจ่ะหกัสนิจา้งไวเ้ฉพาะส่วนทีเ่ป็น

ความเสียหายแก่ตนได ้ แต่จะงดจ่ายสินจา้ง

ทัง้จ านวนไม่ได ้

ผูว้่าจา้งตอ้งรบัผดิ เมือ่ปรากฏว่าผู ้



2 . 3  ถา้ในสัญญาการจ า้ งท า งาน

ก าหนดใหผู้ว้่าจา้งเป็นผูจ้ดัหาสมัภาระเอง

ผูร้บัจา้งคงมหีนา้ทีเ่พยีงแต่ใชส้อยสมัภาระ

น้ันดว้ยความระมดัระวงัตามสมควร และ

ตอ้งคืนส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูว้่าจา้งไป จะ

ยดึถอืเอาเป็นของตนไม่ได ้

2.4 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบหากเกิด

การล่าชา้ในการท างาน จนเกิดความ

เสียหายแก่ผูว้่าจา้ง เวน้แต่จะเป็นเพราะ

เหตุจากผูว้่าจา้งเอง เชน่ ผูว้่าจา้งใหแ้กไ้ข



อน่ึง ยงัมีขอ้น่าสงัเกตบางประการ

ของสัญญาจา้งท าของในเร ื่องความ

รบัผดิชอบของคูส่ญัญา ดงัตอ่ไปนี้

(1) ถา้ผูร้บัจา้งส่งมอบงานที่มีความ

ช ารุดบกพร่องอันเห็นประจักษแ์ละผู ้

ว่าจา้งยอมรบัไปโดยไม่อดิเอือ้น ผูร้บัจา้ง

ย่อมไม่ตอ้งรบัผิดอีกต่อไป เช่น ฝนส่ง

มอบชดุสากลซึง่กระดุมเสือ้ขาดไป1 เม็ด

ใหฟ้้า ฟ้ารบัไปโดยไม่อิดเอือ้นว่ากล่าว

ใดๆ ฝนย่อมไม่ตอ้งรบัผดิชอบอกีต่อไป



ความระงบัสิน้ไปแหง่สญัญาจา้งท าของ

สัญญาจา้งท าของย่อมระงับสิน้ไป

ดว้ยเหตดุงัตอ่ไปนี้

1. เมื่อการงานที่ตกลงว่าจา้งกนัน้ัน

แลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งสง่มอบงานน้ันใหแ้กผู่ว้่า

จา้ง และผูว้า่จา้งจา่ยสนิจา้งใหค้รบถว้น

2. ผูว้่าจา้งหรอืผูร้บัจา้งฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงใชส้ทิธติามกฎหมายบอกเลกิสญัญา

3. ผูร้บัจา้งถึงแก่ความตายหรอืตก

เป็นผูไ้ม่สามารถกระท าการเชน่ว่าน้ันได ้



ขอ้แตกตา่งระหวา่งสญัญาจา้งแรงงานกบัสญัญา

จา้งท าของ

1. สัญญาจา้งแรงงานไม่มุ่งเน้นถึง

ผลส าเร็จของงาน หากแต่ลูกจา้งปฏิบัติ

ตามค าสั่งของนายจา้งก็สมบูรณแ์ลว้ แต่

สญัญาจา้งท าของมุ่งเนน้ถงึผลส าเรจ็ของ

การงานทีจ่า้งเป็นสาระส าคญั

2. การค านวณสนิจา้งตามสญัญาจา้ง

แรงงานถือเอาตามระยะเวลาการท างาน

แต่ สัญญาจ ้า งท าของค านวณตาม



• 1.  ขอ้ใดไม่ใชล่กัษณะของสญัญาจา้งแรงงาน

ก.เป็นสญัญาทีไ่ม่มแีบบ ข.เป็นสญัญาตา่งตอบแทน

ค.เป็นสญัญาทีใ่ชก้ าลงัหรอืความคดิ ง. คณุสมบตัขิองคูส่ญัญาไม่
เป็นสาระส าคญั

• 2.  สญัญาจา้งแรงงานตอ้งท าอย่างไรจงึจะสมบูรณต์าม
กฎหมาย

ก.ท าเป็นหนังสอื ข.มหีลกัฐานเป็นหนังสอื

ค. ตกลงกนัดว้ยวาจาก็ได ้ ง.จดทะเบยีนตอ่พนักงาน
เจา้หนา้ที่

• 3.  ขอ้ใดเป็นสญัญาจา้งแรงงาน

ก.แดงจา้งด าวา่ความเป็นเงนิ 20,000 บาท

ข.ขาวจา้งน า้ตาลพ่นสรีถยนตเ์ป็นเงนิ 30,000 บาท

ค. ม่วงท างานในโรงงานไดค้า่จา้งสปัดาหล์ะ 2,100 บาท

ง.ฟ้าจา้งน า้เงนิตดัชดุราตร ี1 ชดุ เป็นเงนิ 10,000 บาท

แบบทดสอบ หน่วยที ่5



• 4.  ถา้ในสญัญาจา้งแรงงานไม่ไดก้ าหนดเวลาการจา่ยสนิจา้งไวแ้ละไม่อาจก าหนดไดโ้ดยจารตี
ประเพณี ดงันีจ้ะตอ้งจา่ยสนิจา้งกนัเมือ่ใด

ก.จา่ยกอ่นท างาน ข.จา่ยขณะท างาน ค.จา่ยเมือ่งานเสรจ็คร ึง่หน่ึง ง.จา่ย
เมือ่ท างานน้ันแลว้เสรจ็

• 5.  ถา้ในสญัญาจา้งแรงงานไม่ไดก้ าหนดวา่จา้งกนันานเท่าใด คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงจะบอกเลกิสญัญา
ได้

ในกรณีใด

ก.บอกเลกิสญัญาไม่ได ้ ข.บอกเลกิสญัญาไดท้นัที

ค.ตอ้งบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหน่ึงทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1  เดอืน

ง.ตอ้งบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหน่ึงทราบลว่งหนา้ 1 ชว่งระยะเวลาการจา่ยค่าจา้ง
• 6.  โดยทัว่ไปแลว้สญัญาจา้งแรงงานระงบัไปเมือ่ใด

ก.ลกูจา้งป่วย ข. ลกูจา้งตาย ค.นายจา้งตาย ง.นายจา้งขาดทุน
• 7.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสญัญาจา้งท าของ

ก. มุ่งถงึผลส าเรจ็ของการงาน ข.มุ่งถงึคุณสมบตัขิองคูส่ญัญาเป็น
ส าคญั

ค.ผูว้า่จา้งตอ้งรบัผดิในการท าละเมดิของผูร้บัจา้ง ง.ผูร้บัจา้งตอ้งท างาน
ภายใตบ้งัคบับญัชาของผูว้า่จา้ง

• 8.  ขอ้ใดไม่ใชห่น้าทีข่องผูร้บัจา้งท าของ

ก. จา่ยสนิจา้ง ข.ท าการงานจนเสรจ็

ค.รบัผดิในความช ารดุบกพรอ่ง ง.จดัหาเคร ือ่งมอืเคร ือ่งใชใ้นการ
ท างาน

• 9.  ถา้ในสญัญาจา้งท าของผูร้บัจา้งเป็นผูจ้ดัหาสมัภาระ และงานทีจ่า้งนัน้พงัทลายโดยโทษ
ฝ่ายใดไม่ได ้เชน่นี ้ จะมผีลอย่างไร

ก.ผูว้า่จา้งเป็นผูร้บัเคราะหแ์ละตอ้งจา่ยสนิจา้ง ข.ผูว้า่จา้งเป็นผูร้บัเคราะห ์
แต่ไม่ตอ้งจา่ยสนิจา้ง





สาระส าคญั

ศึกษาถึงหลักเกณฑแ์ละสาระส าคัญ

ของสัญญาการขนส่งว่าดว้ยการรบัขน

สิง่ของหรอืสนิคา้ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของผูต้ราส่งและผูข้นส่ง หลักเกณฑแ์ละ

สาระส าคัญของสัญญารบัขนคนโดยสาร

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูข้นส่งกรณี

รบัขนคนโดยสาร



สญัญารบัขนของ หมายถึง สญัญาที่

บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า ผูส้่ง หรอื ผูต้ราส่ง

ท าความตกลงกับบุคคลอีกคนหน่ึง

เรยีกว่า ผูข้นส่ง เพื่อใหข้นของส่งไปยงั

บุคคลอกีคนหน่ึงเรยีกว่า ผูร้บัตราส่ง ซ ึง่

เ ป็นผู ้ร ับของที่ เขาส่ งไปให น้ั้น ส่วน

บ าเหน็จที่ผู ส้่งตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผู ข้นส่ง

เน่ืองจากใชบ้รกิารของเขาน้ันเรยีกว่าค่า

ระวางพาหนะ



ลกัษณะส าคญัของสญัญารบัขนของ มดีงันี้

1. สญัญารบัขนของประกอบดว้ยบุคคล 3 ฝ่าย 

คอื

1.1 ผูส้่ง หรอื ผูต้ราสง่ หมายความถงึ

บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของสิง่ของหรอืสนิคา้

1.2 ผูข้นส่ง หมายถงึ บุคคลผูป้ระกอบ

ธรุกจิใหบ้รกิารรบัขนสิง่ของหรอืสนิคา้ตาม

ค าสัง่ของผูต้ราสง่

1.3 ผูร้บัตราส่ง หมายถงึ บุคคลผูร้บั

สิง่ของหรอืสนิคา้ปลายทาง



หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูต้ราสง่และผูข้นสง่

1. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูต้ราส่ง มี

ดงันี้

1.1 ผูต้ราสง่ตอ้งจดัท าเอกสารหรอืที่

เรยีกว่า ใบก ากบัสิ่งของ หรอื ใบก ากบั

สินคา้ซ ึง่ เป็นเอกสารแสดงถึงรายการ

สิง่ของหรอืสนิคา้ทีจ่ะส่งมอบใหแ้กผู่ข้นส่ง

เมื่อผูข้นส่งรอ้งขอ โดยเอกสารดงักล่าว

ตอ้งแสดงรายการดงัตอ่ไปนี้

(1) สภาพและน ้าหนักหรอืขนาด



1.2 ถา้สิง่ของหรอืสนิคา้ทีส่่งมสีภาพ

อนัจะก่อใหเ้กิดอนัตราย หรอืเป็นสภาพ

เกอืบจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคล

หรอืทรพัยส์ินผูอ้ืน่ได ้ ผูต้ราส่งตอ้งแสดง

สภาพแห่งสิ่งของน้ันไวก้่อนท าสัญญา

ขน ส่ ง ถ ้า มิ ไ ด ้ท า ไ ว ้ผู ้ต ร า ส่ ง ต ้อ ง

รบัผดิชอบในการเสยีหายไม่ว่าอย่างใดๆ อนั

เกดิแตส่ิง่ของหรอืสนิคา้ทีข่นสง่น้ัน

2. หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูข้นส่ง มี

ดงัตอ่ไปนี้



(4) ชือ่ หรอื ยีห่อ้ของผูต้ราสง่

(5) จ านวนคา่ระวางพาหนะ

(6) วนัและสถานทีอ่อกใบตราส่ง

(7) ลายมอืชือ่ผูข้นสง่

2.2 ผูข้นส่งตอ้งรบัผิดชอบในความ

สูญหายหร ือบุบสลายของสิ่งของหร ือ

สนิคา้ทีข่นส่งรวมทัง้การส่งมอบล่าชา้ ไม่

ว่าจะเกดิจากกระบวนการของผูข้นส่งเอง

หร ือผูข้นส่งอื่น หร ือบุคคลอื่น ซ ึ่งตน



2.4 ผูข้นส่งไม่ตอ้งรบัผิดชอบในเงิน

ทอง ธนบตัร ตั๋วเงนิ พนัธบตัร ใบหุน้ ใบหุน้

กูป้ระทวนสนิคา้ อญัมณี และของมคี่าอืน่ๆ

ถา้ผูต้ราส่งมิไดแ้จง้ราคา หรอืสภาพแห่ง

สิ่งของดงักล่าวไวใ้นขณะส่งมอบใหแ้ก่ผู ้

ขนส่ง แต่ถา้ไดแ้จง้ราคาไว ้ ผูข้นส่งตอ้ง

รบัผดิชอบเพยีงไม่เกนิราคาทีไ่ดแ้จง้ไวน้ั้น

2.5 ผูข้นส่งตอ้งรบีแจง้ไปยังผู ร้บั

ตราส่ง เมือ่สิง่ของหรอืสนิคา้ถงึปลายทาง

ทีก่ าหนดใหส้่ง และเมือ่ไดส้่งมอบใหแ้กผู่ร้บั



2.8 ถา้ผูข้นส่งหาตวัผูร้บัตราส่งไม่

พบ หรอืผูร้บัตราส่งบอกปัดไม่ยอมรบัมอบ

สิง่ของหรอืสนิคา้น้ัน ผูข้นส่งตอ้งรบีบอก

กล่าวไปยงัผูต้ราส่งทนัทแีละถามเอาค าสั่ง

ใหม่จากผูต้ราส่ง ถา้ไม่อาจท าได ้ ผูข้นส่ง

อาจน าไปฝากไวย้งัส านักงานฝากทรพัย ์

หรอืถา้เป็นของสดเสยีไดง้่าย ผูข้นส่งอาจ

น าออกขายทอดตลาด โดยผูข้นส่งตอ้ง

บอกกล่าวแก่ผูต้ราส่งหรอืผูร้บัตราส่งโดย

มิไดช้กัชา้ ถา้เป็นการขายทอดตลาดได ้



2.10 ผูข้นส่งย่อมหลุดพน้จากความ

รบัผิดชอบในการขนส่ง เมื่อผูร้บัตราส่ง

ไดร้บัของน้ันไวแ้ลว้โดยไม่อดิเอือ้นและได ้

ใชค้่าระวางพาหนะกบัอุปกรณเ์สร็จสิน้

แลว้ ยกเวน้ในกรณีทีเ่กดิการสูญหายหรอื

บุบสลาย แต่ไม่อาจแลเห็นไดจ้ากสภาพ

ภายนอกแห่งสิ่งของหรอืสินคา้น้ัน และ

ผูร้บัตราส่งไดบ้อกกล่าวถงึความสูญหาย

หรอืบุบสลายเชน่ว่าน้ันแก่ผูข้นส่งภายใน

แปดวนันับแต่วนัส่งมอบ เวน้แต่การสูญ



สญัญารบัขนคนโดยสาร หมายถงึ สญัญา

ที่บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า ผูข้นส่ง ตอ้งรบั

ผิดต่อบุคคลอีกคนหน่ึงหรอืหลายคนที่

เรยีกว่า คนโดยสาร ในความเสียหายอนั

อาจเกิดขึน้แก่ตวัเขาหรอืในความเสื่อม

เสยีอย่างใดๆ อนัเป็นผลโดยตรงต่อการที่

ต ้อ งช ักช า้ ในการขนส่ ง เ ว ้นแต่การ

เสยีหายหรอืชกัชา้เกดิแต่เหตสุดุวสิยั หรอื

เกิดจากความผิดของคนโดยสารน้ันเอง



สาระส าคญัของสญัญารบัขนคนโดยสาร

1 สญัญารบัขนคนโดยสารประกอบดว้ย

บุคคล 2 ฝ่าย คอื

1 . 1  ผู ้ขนส่ ง หมายถึง บุคคลซึ่ง

ประกอบการใหบ้รกิารรบัขนคนโดยสารอนั

เป็นธรุกจิปกติ

1 . 2  คนโดยสาร หร ือ ผู ้โดยสาร

หมายถงึ บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลผูใ้ชบ้รกิาร

การขนส่งของผูข้นส่งเพือ่การเดนิทางของ

ตน รวมทัง้เคร ือ่งเดนิทาง ซึง่หมายความถงึ

สมัภาระทีผู่โ้ดยสารน าตดิตวัมาหรอืจดัหา



หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูข้นสง่

1. ผูข้นส่งตอ้งใหบ้รกิารแกค่นโดยสาร

และ เคร ื่อง เดินทางของผู ้โดยสาร น้ัน

เพื่อใหบ้รรลุถงึจุดหมายปลายทางอนัเป็น

ธรุกจิปกตขิองผูข้นส่งโดยไม่ชกัชา้

2 .  ผู ้ขนส่ งต ้อ งร ับผิดชอบต่อคน

โดยสารในความเสียหายใดๆ อนัเป็นผล

โดยตรงจากการชกัชา้ในการขนส่งของ

ตน เวน้แต่จะเป็นเหตุอันสุดวิสัย หร ือ

เน่ืองจากความผดิของคนโดยสารน้ันเอง



5. ถา้เคร ือ่งเดินทางมีสภาพเป็นของสด

หรือของเสียไดง้่าย ผูข้นส่งอาจเอาขาย

ทอดตลาดได ้ เมือ่ของน้ันมาถงึและรออยู่เกนิ

เวลายีส่บิสีช่ ัว่โมงแลว้

6. ผูข้นส่งไม่ตอ้งรบัผิดชอบในเครือ่ง

เดนิทาง ซึง่คนโดยสารมไิดม้อบหมายใหดู้แล

เวน้แต่เคร ือ่งเดินทางเช่นว่าน้ันจะสูญหาย

หรอืบุบสลายไปเพราะความผิดของผูข้นส่ง

หรอืลกูจา้งของผูข้นสง่

7. เอกสารต่างๆ ในการประกอบการ

ขนส่ง เชน่ ตั๋ว ใบรบั หรอืเอกสารอืน่ใด ซึง่ผู ้



• 1.  สญัญารบัขนเป็นสญัญาอะไรอย่างหน่ึง

ก.สญัญาเชา่ทรพัย ์ ข.สญัญาเชา่ซือ้

ค.สญัญาจา้งแรงงาน ง. สญัญาจา้งท าของ

• 2.ผูข้นส่งตอ้งรบัผดิในของอะไรหากมไิดบ้อกราคาหรอืสภาพ

แห่งของไวใ้นขณะทีส่่งมอบแก่ตน

ก.ทอง ข.ธนบตัร ค.ตั๋วเงนิ

ง. กระดาษอดัรปู

• 3.  ใบรบั  ใบตราส่ง หรอืเอกสารอืน่ ๆ ท านองเดยีวกนันี้ ซ ึง่ผู ้

ขนส่งออกใหแ้ก่ผูส่้งนัน้  ถา้มขีอ้ความยกเวน้หรอืจ ากดัความ

รบัผดิของผูข้นส่งประการใด ขอ้ความนัน้ย่อมมผีลอย่างไร

ก. เป็นโมฆะ ข.เป็นโมฆยีะ ค.สมบูรณ์ ง.สมบูรณ์

เพยีงบางสว่น

• 4.  ในการรบัขนคนโดยสาร สิง่ทีผู่โ้ดยสารน าตดิตวัไปดว้ย 
เรยีกว่าอะไร

แบบทดสอบ หน่วยที ่6



• 5.  เอกสารทีผู่ข้นส่งออกใหแ้ก่ผูส้่งของเป็นหลกัฐานแห่งสญัญารบัขน
ของทางทะเลแสดงว่าผูข้นส่งไดร้บัของตามทีร่ะบุในใบตราสง่ไวใ้นความ
ดูแลหรอืไดบ้รรทุกของลงเรอืแลว้  และผูข้นส่งรบัทีจ่ะส่งมอบของ
ดงักล่าวใหแ้กผู่ม้สีทิธริบัของนัน้เมือ่ไดร้บัเวนคนืใบตราสง่ เป็น
ความหมายของอะไร

ก.ผูข้นสง่ ข.  ใบตราสง่ ค.ผูส้ง่ของ ง.ผูร้บั
ตราสง่

• 6. การรบัขนของทางทะเล  บุคคลซึง่เป็นคูส่ญัญากบัผูข้นสง่ในสญัญา
รบัขนของทางทะเล  เป็นความหมายของอะไร

ก.ผูข้นสง่ ข. ผูส้ง่ของ ค.ผูร้บัตราสง่ ง.ใบ
ตราสง่

• 7. การรบัขนของทางทะเล ผูร้บัสลกัหลงัคนสุดทา้ย  ส าหรบัใบตราส่งที่

ออกใหแ้ก่บุคคลเพือ่เขาส ัง่  หรอืใบตราส่งทีอ่อกใหแ้กบุ่คคลโดยนาม  
และไม่มขีอ้หา้มสลกัหลงัไว ้เป็นความหมายของอะไร

ก.ผูข้นสง่ ข. ผูส้ง่ของ ค.ผูร้บัตราสง่ ง.ใบ
ตราสง่

• 8. การรบัขนของทางทะเล  เมือ่ไดข้นของไปถงึทา่ปลายทางหรอืที่

หมายปลายทางตามทีต่กลงกนัไว้ และพรอ้มทีจ่ะส่งมอบของนัน้แลว้  
ผูข้นส่งมสีทิธไิดร้บัอะไร  

ก.เงนิสด ข.ค่าขนสง่ ค.ค่าระวาง ง.ค่า
ระวางและอุปกรณแ์หง่ค่าระวาง

• 9.  การรบัขนของทางทะเล  ผูข้นส่งไม่ตอ้งรบัผดิเพือ่การสูญหายหรอื
เสยีหายแห่งของอะไร  เวน้แตผู่ส้่งของจะไดแ้จง้ใหผู้ข้นสง่ทราบถงึ
สภาพและราคาของนัน้ในเวลาทีน่ าของมามอบให้





สาระส าคญั

ศกึษาถงึหลกัเกณฑท์ั่วไปของสญัญา

ยืม ว่าดว้ยลกัษณะของสญัญายืมใชค้งรูป

สญัญายืมใชส้ิน้เปลือง และหลกัเกณฑท์ี่

กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะส าหรบั

สญัญากูย้มืเงนิ



สญัญายืม หมายถึง สญัญาที่บุคคล

ฝ่ายหน่ึง เร ียกว่า ผู ใ้หย้ืม ยินยอมให ้

บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรยีกว่าผูย้ืม ไดใ้ช ้

ประโยชนจ์ากทรพัยส์ินของตนไดเ้ปล่า

โดยการส่งมอบทรพัยส์ินน้ันใหแ้ก่ผูย้ืม

และผูย้มืตอ้ง

คนืใหเ้มือ่ใชส้อยเสรจ็แลว้

ตามหลกักฎหมายขา้งตน้จะเห็นได ้

ว่า สญัญายมืจะสมบูรณไ์ดน้ั้น ก็ต่อเมื่อ



สญัญายมืแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื

1.สญัญายืมใชค้งรูป หมายถึง สญัญาซึง่

บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า “ผูใ้หย้มื” ใหบุ้คคลอกี

คนหน่ึงเรยีกว่า ผูย้มื ใชส้อยทรพัยส์นิสิง่ใด

สิ่งหน่ึงได เ้ปล่าและผู ย้ืมตกลงว่าจะคืน

ทรพัยส์นิน้ันเมือ่ไดใ้ชส้อยเสรจ็แลว้

1.1 ลกัษณะของสญัญายืมใชค้งรูป

จากบทบญัญตัิตามหลกักฎหมายขา้งตน้

จะเห็นไดว้่าสัญญายืมใชค้งรูปมีล ักษณะ

ดงัต่อไปนี้



1.2 หน้าทีข่องผูย้มื ตามหลกักฎหมายว่าดว้ย

สญัญายืมใชค้งรูปน้ัน ก าหนดให ้ ผูย้ืมมีหน้าที่

ดงันี้

1) ผูย้ืมตอ้งใชส้อยทรพัยส์ินที่ยืมตาม

สภาวะแห่งการอนัเป็นปกตขิองทรพัยน้ั์นเท่าน้ันจะ

น าไปใชเ้พือ่การอย่างอืน่ไม่ได ้

2) ผูย้ืมตอ้งใชส้อยทรพัยส์ินที่ยืมตาม

ขอ้ตกลงทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเท่าน้ัน จะน าไปใช ้

สอยนอกจากการทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาไม่ได ้

3) ผูย้ืมตอ้งใชส้อยทรพัยส์ินที่ยืมดว้ย

ตนเองจะน าไปใหบุ้คคลอื่นใชส้อยไม่ได ้ เพราะผู ้

ใหย้มืมคีวามไวว้างใจในคณุสมบตัขิองผูย้มืจงึใหย้มื



1.3 ความรบัผดิของผูย้มื ถา้ผูย้มืเอาทรพัยส์นิ

ทีย่มืไปใชส้อยดงักรณีตอ่ไปนี้

1) เอาไปใชส้อยในการอืน่อนัเป็นการ

ผดิปกตแิกท่รพัยส์นิน้ัน

2) เอาไปใหบ้คุคลอืน่ภายนอกใชส้อย

แทนตน

3) เอาไปใชง้านผดิไปจากขอ้ตกลงใน

สญัญา

4) เอาไปไวน้านกว่าทีค่วรจะเอาไว ้
1.4 ความระงับสิ ้นไปของส ัญญายืมใช้คงรูป 

สัญญายืมใชค้งรูปย่อมระงับสิน้ไปดว้ยเหตุ



2. สญัญายมืใชส้ิน้เปลอืง หมายถงึ สญัญา

ซึง่บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า ผูใ้หย้ืม โอน

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิชนิดใชไ้ปสิน้ไปเป็น

ปรมิาณมีก าหนดใหแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึงที่

เ ร ียกว่า ผู ้ยืม และผู ้ยืมตกลงว่าจะคืน

ทรพัยส์นิอนัเป็นประเภท ชนิด และปรมิาณ

เชน่เดยีวกนัใหแ้ทนทรพัยส์นิซ ึง่ใหย้มืน้ัน

2.1 ลกัษณะของสญัญายมืใชส้ิน้เปลอืง มี

ดงัตอ่ไปนี้

1) ผูใ้หย้ืมตอ้งโอนกรรมสิทธิใ์น



2.2 ขอ้แตกต่างของสญัญายืมใชส้ิน้เปลือง

กบัสญัญายมืใชค้งรูป สญัญายมืใชส้ิน้เปลอืง

กบัสญัญายืมใชค้งรูปมีขอ้แตกต่างกนั

ดงัตอ่ไปนี้

1 )  เ ร ื่อ งของกรรมสิทธิ ์ ตาม

สัญญายืมใชส้ิน้ เปลือง กรรมสิทธิใ์น

ทร ัพยส์ินที่ยืม เ ป็นของผู ้ยืม แต่ตาม

สญัญายมืใชค้งรปู กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ

ทีย่มืเป็นของผูใ้หย้มื

2) เร ือ่งการใชส้อยทรพัยท์ี่ยืม



สญัญากูย้ืมเงิน เป็นสญัญาที่ใชก้นั

มากทีส่ดุ โดยเฉพาะทางดา้นธรุกจิและการ

พา ณิชย ์ทั่ วไ ป กฎหมายจึ ง ก า หนด

หลกัเกณฑไ์วเ้ป็นกรณีพเิศษ

ลกัษณะของสญัญากูย้มืเงิน มดีงันี้

1. สญัญากูย้ืมเงินเป็นสญัญายืมใช ้

สิน้เปลอืงชนิดหน่ึง ผูกู้ย้มืจงึมสีทิธใิชเ้งนิที่

กูย้มือย่างไรก็ได ้ และไม่จ าเป็นตอ้งคนืเงิน

เดมิทีกู่ย้มืมาแกผู่ใ้หกู้ ้



4 .  ผู ้ให ้กู ย้ืม เ งินมีสิทธิเ ร ียกเอา

ค่าตอบแทนหรอืทีเ่รยีกว่า ดอกเบีย้ จากผู ้

กูย้ืม ดอกเบีย้นีอ้าจเรยีกเป็นเงินตราหรอื

ทรพัยส์นิอืน่ใดก็ได ้ ส าหรบัเร ือ่งการเรยีก

เอาดอกเบีย้ กฎหมายก าหนดรายละเอยีด

ไวด้งันี้

4.1 ผูใ้หกู้ย้มืจะเรยีกเอาดอกเบีย้

เกนิกว่ารอ้ยละ 15 ต่อปีไม่ได ้ หากก าหนด

ไวเ้กนิกว่าน้ันใหล้ดลงมาเหลอืบงัคบักนัได ้

เพยีงรอ้ยละ 15 ตอ่ปี



1) ผูใ้หกู้ย้มืและผูกู้ย้มืตกลงกนัไว ้

เป็นหนังสอืว่า ใหค้ดิดอกเบีย้ทบตน้ไดแ้ต่

ตอ้งเป็นในส่วนของดอกเบีย้ทีค่า้งช าระไม่

นอ้ยกวา่ปีหน่ึงแลว้

2) เป็นประเพณีของการคา้ขาย

อนัเป็นปกตขิองธรุกจิ

5 .  ถ ้าผู ้ใ ห ้กู ้ยืม เ งินยอมร ับ เอ า

ทรพัยส์ินอื่นที่ผูกู้ย้ ืมน ามาช าระหนี้แทน

เงินที่กูย้ืม ใหค้ านวณมูลค่าทรพัยส์ินน้ัน

เป็นเงนิตามราคาในทอ้งตลาด ณ เวลาและ



• 1.  ขอ้ใดไม่ใชล่กัษณะของสญัญายมื

ก.เป็นนิตกิรรม 2 ฝ่าย ข. เป็นสญัญาต่างตอบแทน

ค.ผูย้มืตกลงจะคนืทรพัยส์นิทีย่มืใหแ้กผู่ย้มื ง.สญัญาสมบูรณเ์มือ่ส่ง
มอบทรพัยส์นิ

• 2.  ยมืทรพัยต์ามขอ้ใดทีไ่ม่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีย่มื

ก. ยมืหนังสอื 1 เล่ม ข.ยมืบุหรี ่1 ซอง

ค.ยมืเงนิ  500 บาท ง.ยมืเทยีนไข 10 แท่ง

• 3.  นาครยมืโทรทศันจ์ากมณฑลไปดูเป็นเวลา 1 เดอืน สญัญานีจ้ะตอ้งท า
อย่างไร

ก.ท าเป็นหนังสอื ข.มหีลกัฐานเป็นหนังสอื

ค. ส่งมอบโทรทศันท์ีใ่หย้มื ง.จดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หนา้ที่

• 4.  สญัญายมืใชค้งรูปนัน้ ผูใ้หย้มืตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิใหแ้กผู่ย้มืในสภาพ
อย่างไร

ก.ใชง้านได ้ ข.ซอ่มแซมดแีลว้

ค.ใหม่เอีย่มจากโรงงาน ง.สภาพทีเ่ป็นอยู่ใน
ขณะน้ัน

• 5.  อรุณยมืรถยนตข์องเสน่หไ์ปใชเ้ป็นเวลา 1 เดอืน  เมือ่ครบก าหนด 1
เดอืนแลว้อรุณกไ็ม่น ารถยนตม์าคนื ต่อมารถยนตค์นัดงักล่าวหายไป อรุณ
ตอ้งรบัผดิต่อเสน่หห์รอืไม่

แบบทดสอบ หน่วยที ่7



• 6.  ขอ้ใดไม่ใชเ่หตแุหง่ความระงบัสิน้ไปของสญัญายมืใชค้งรูป

ก.เมือ่ผูย้มืตาย ข. เมือ่ผูใ้หย้มืตาย

ค.เมือ่ผูย้มืส่งคนืทรพัยส์นิทีย่มื ง.เมือ่ครบก าหนดเวลาตามสญัญา
ยมื

• 7.  ขอ้ใดไม่ใชล่กัษณะของสญัญายมืใชส้ิน้เปลอืง

ก.บรบูิรณเ์มือ่ส่งมอบทรพัยส์นิทีใ่หย้มื ข.มกีารโอนกรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิทีใ่หย้มื

ค.ผูย้มืโอนทรพัยส์นิทีย่มืใหค้นอืน่ตอ่ไปได ้ ง.เป็นการยมืทรพัยซ์ ึง่ใชแ้ลว้ไม่
สิน้เปลอืงหมดไป

• 8.  หน่ึงยมืเงินจากสอง 1,000 บาท ถา้หน่ึงไม่ยอมคนืเงินใหส้อง 
เชน่นีจ้ะมผีลอย่างไร

ก.สญัญากูไ้ม่เกดิขึน้ ข.สญัญากูไ้ม่บรบูิรณ์

ค.ฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีนัไม่ได ้ ง. ฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีนัได ้

• 9.  การกูเ้งินเกนิกว่า 2,000 บาทขึน้ไป จะตอ้งท าอย่างไรจงึจะ
ฟ้องรอ้งใหบ้งัคบัคดกีนัได ้

ก.ท าเป็นหนังสอื ข.ตกลงกนัดว้ยวาจา

ค. มหีลกัฐานเป็นหนังสอื ง.จดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หนา้ที่

• 10.  พระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. 2560 ให้
ยกเลกิพระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัราพุทธศกัราชใด





สาระส าคญั

ศึกษาถึงหลัก เกณฑ ์ของการ

ประกนัหนีว้่าดว้ยลกัษณะค า้ประกนั ซ ึง่

เป็นการประกนัหนีโ้ดยอาศยัตวับุคคล

ลักษณะจ านองและลักษณะจ าน าซ ึง่

เป็นการประกนัหนีด้ว้ยทรพัยส์นิ



สญัญาค ้าประกนั หมายถึง สัญญาซึง่

บุคคลภายนอกคนหน่ึง เร ียกว่า ผู ค้ ้า

ประกนั ผูกพันตนเองต่อเจา้หนี้คนหน่ึง

เพื่อช าระหนี้ใหใ้นกรณีที่ลูกหนีไ้ม่ช าระ

หนีน้ั้น

ลกัษณะของสญัญาค า้ประกนั มดีงัตอ่ไปนี้

1. ผูค้ า้ประกนัเป็นบุคคลภายนอก

เท่าน้ัน มใิชคู่่สญัญาเดมิเขา้มาท าสญัญา

ผูกพันตนว่าจะช าระหนี้ให เ้จา้หนี้ถ า้



1.4 สญัญาค า้ประกนัตอ้งท าโดยมี

หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ผูค้ า้

ประกนัไวเ้ป็นส าคญัจงึจะฟ้องรอ้งบงัคบัคดี

เอากับผู ค้ ้าประกันได ้ แต่ เจา้หนี้ย ังคง

บงัคบัเอาจากลกูหนีไ้ด ้

1.5 สญัญาค า้ประกนัอาจท าขึน้เพือ่

ประกนัหนีท้ีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตก็ได ้

1.6 ผูค้ า้ประกันหลายคนอาจค า้

ประกันในหนี้รายเดียวกันได ้ โดยผูค้ ้า



สิทธิและความรบัผิดของผู ้ค ้าประกนั ผูค้ า้

ประกนัมสีทิธแิละความรบัผดิดงัตอ่ไปนี้

1. สทิธขิองผูค้ า้ประกนั

1.1 ผูค้ า้ประกนัไม่จ าตอ้งช าระหนี้

กอ่นถงึเวลาก าหนดทีจ่ะตอ้งช าระ

1.2 ผูค้ า้ประกนัจะขอใหเ้จา้หนีเ้รยีกให ้

ลูกหนี้ช าระก่อนได ้ ถ า้ผู ค้ ้าประก ัน น้ัน

สามารถพิสูจนไ์ดว้่าลูกหนีม้ีทางที่จะช าระ

หนี้ และการบงัคบัลูกหนี้เช่นว่าน้ันไม่เป็น

การยาก

ถา้เจา้หนีม้ีทรพัยส์ินของลูกหนี้



2. ความรบัผดิของผูค้ า้ประกนั

2.1 เมือ่หนีถ้งึก าหนดช าระลกูหนีไ้ม่

ช าระหนี้ เจา้หนีย้อ่มเรยีกรอ้งใหผู้ค้ า้

ประกนัช าระหนีแ้ทนก็ได ้

2.2 ผูค้ า้ประกนัยอ่มตอ้งรบัผดิในมูล

หนีท้ีต่นค า้ประกนัน้ันเพยีงไม่เกนิความรบั

ผดิของลกูหนี้

ใ น ท า ง ป ฏิ บัติ เ จ ้า ห นี้ ส่ ว นใ หญ่

(สถาบนัการเงินหรอืผูป้ระกอบอาชพีให ้

กูย้ืม) อาจอาศยัอ านาจต่อรองที่สูงกว่า



พระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์(ฉบบัที ่๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ มหีลกัการและเหตุผล ดงันี้

1. หากในสญัญาค า้ประกนัมีขอ้ตกลงใหผู้ค้ า้

ประกนัตอ้งรบัผดิอย่างลกูหนีร้ว่ม ขอ้ตกลงเป็นโมฆะ

2 ผูค้ า้ประกนัอาจยกขอ้ต่อสูข้องตนเองหรอื

ลูกหนีก็้ได ้หากในสญัญาค า้ประกนัมขีอ้ตกลงใหผู้ค้ า้

ประกนัยกขอ้ต่อสูข้องลูกหนี้ไม่ได ้ ขอ้ตกลงน้ันเป็น

โมฆะ

3. หากหนีข้องลูกหนีช้ ัน้ตน้ระงบัไปไม่ว่าเหตใุดๆ

ผูค้ า้ประกนัเป็นอนัหลุดพน้จากความรบัผิดหากใน

สญัญาค า้ประกนัมีขอ้ตกลงใหห้นีข้องผูค้ า้ประกนัไม่

ระงบั ขอ้ตกลงน้ันเป็นโมฆะ

การค า้ประกนัหนี้ที่ต่อเน่ืองกนัไปหลายคร ัง้



3. ความระงบัสิน้ไปของสญัญาค า้ประกนั

3.1 เมือ่หนีป้ระธานระงบัสิน้ไป หนี้

ตามสญัญาค า้ประกนัอนัเป็นหนีอ้ปุกรณ์

ย่อมระงบัสิน้ไปดว้ย

3.2 เมือ่เจา้หนีย้อมผ่อนเวลาช าระ

หนีใ้หแ้กล่กูหนีโ้ดยผูค้ า้ประกนัไม่ยนิยอม

ดว้ยผูค้ า้ประกนัย่อมหลดุพน้จากความรบั

ผดิ

3.3 เมือ่เจา้หนีป้ฏเิสธการช าระหนี้

ของลกูหนีโ้ดยไม่มเีหตผุลอนัจะอา้งหลกั

กฎหมายใดๆ ได ้สญัญาค า้ประกนัย่อม



ส ัญญาจ านอง  หมายถึง สัญญาซึ่ง

บุคคลคนหน่ึง เร ียกว่า ผู ้จ านอง เอา

ทรพัยส์ินตราไวแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึง

เรยีกว่า ผูร้บัจ านอง เพื่อเป็นการประกนั

การช าระหนีโ้ดยไม่ตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิ

น้ันแกผู่ร้บัจ านอง

จากหลกักฎหมายขา้งตน้จะเห็นไดว้่า

สญัญาจ านอง เป็นการประกนัหนี้อย่าง

หน่ึงคลา้ยสญัญาค า้ประกนั เพียงแต่เป็น



ลกัษณะของสญัญาจ านอง มลีกัษณะดงันี้

1. สญัญาจ านองเป็นสญัญาอุปกรณ์

เช่นเดียวกบัสัญญาค า้ประกนั กล่าวคือ

ตอ้งมีสัญญาการก่อใหเ้กิดสภาพหนี้อ ัน

เป็นสญัญาประธานเสยีกอ่น สญัญาจ านอง

จงึจะเกดิขึน้ได ้

2 .  ผู ้จ า น อ ง อ า จ เ ป็ น ลู ก ห นี้ห ร ือ

บคุคลภายนอกก็ได ้

3 .  ผู จ้ านองเพียงแต่น าทรพัยส์ินที่

จ านองไปตราไวแ้ก่ผูร้บัจ านอง โดยน าไป



ทรพัยส์นิทีจ่ านอง

ทรพัยส์ินที่จ านองไดน้ั้น กฎหมาย

ก าหนดไวเ้ป็นพเิศษ ดงันี้

1. อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ปวงไม่ว่าประเภท

ใดๆ

2. สงัหารมิทรพัยท์ี่ไดจ้ดทะเบียนไว ้

แลว้ตามกฎหมาย ไดแ้ก่ เรอื ซ ึง่มรีะวางหา้

ตั น ขึ ้ น ไ ป แ พ สั ต ว ์พ า ห น ะ แ ล ะ

สงัหารมิทรพัยอ์ืน่ๆ ซ ึง่กฎหมายก าหนดไว ้

ใหจ้ดทะเบยีน



การบงัคบัจ านอง หมายถงึ การทีผู่ร้บัจ านอง

จะฟ้องคดีต่อศาลใหพ้ิพากษายึดทรพัยส์ินที่

จ านองและใหข้ายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาช าระ

หนีไ้ด ้โดยมเีงือ่นไข ดงันี้

1. ผูร้บัจ านองตอ้งมีจดหมายบอกกล่าวไป

ยังลูกหนี้ก่อนว่าใหช้ าระหนี้ภายในเวลาอัน

สมควรตามที่ก าหนดลงไวใ้นค าบอกกล่าวน้ัน

ถา้ลูกหนีล้ะเลยไม่ปฏบิตัติาม ผูร้บัจ านองจงึจะ

ฟ้องรอ้งบงัคบัคดไีด ้

2 .  ทร ัพย ส์ินที่จ านองซึ่งน าออกขาย

ทอดตลาดตามค าสั่งศาลน้ัน หากช าระหนีแ้ลว้



5. กรณีการบงัคบัจ านอง หากหนีป้ระธาน

ยงัขาดเท่าใด ผูจ้ านองไม่ตอ้งรบัผิดในหนีส้่วน

ทีข่าด หากมขีอ้ตกลงใดอนัมผีลใหผู้จ้ านองรบั

ผดิเกนิทีบ่ญัญตัไิวห้รอืใหผู้จ้ านองรบัผดิอย่าง

ผูค้ า้ประกนัขอ้ตกลงน้ันเป็นโมฆะ ทัง้นี ้ไม่ว่า

ขอ้ตกลงน้ันจะมีอยู่ในสญัญาจ านองหรอืท า

เป็นขอ้ตกลงตา่งหาก
ความระงบัสิน้ไปแหง่สญัญาจ านอง

1. เมือ่หนีป้ระธานระงบัสิน้ไปเพราะเหตุอืน่

ใดอันมิใช่เหตุอายุความ หนี้ตามสัญญา

จ านองซึง่เป็นหนีอ้ปุกรณย์่อมระงบัสิน้ไปดว้ย



ส ัญญาจ าน า  หมายถึง สัญญาซึ่ง

บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า ผูจ้ าน า ส่งมอบ

สงัหารมิทรพัยส์ิง่หน่ึงใหแ้กบุ่คคลอกีคน

หน่ึงเรยีกว่า ผูร้บัจ าน า เพื่อเป็นประกนั

การช าระหนีจ้ากหลกักฎหมายขา้งตน้

จะเห็นว่า สญัญาจ าน า เป็นการประกนั

หนี้ดว้ยทรพัยส์ินเช่นเดียวกบัสัญญา

จ านอง และในท านองเดียวกันตอ้งมี

สญัญาก่อใหเ้กดิสภาพการเป็นหนีห้รอื



ลกัษณะของสญัญาจ าน า มดีงัตอ่ไปนี้

1. สญัญาจ าน าเป็นสญัญาอุปกรณ์

เชน่เดยีวกบัสญัญาค า้ประกนัและสญัญา

จ า นอ ง กล่ า วคือต ้อ ง มี สัญญากา ร

กอ่ใหเ้กดิสภาพหนีอ้นัเป็นสญัญาประธาน

เสยีกอ่น สญัญาจ าน าจงึจะเกดิขึน้ได ้

2 .  ผู ้จ าน าอาจ เ ป็นตัวลูกหนี้หร ือ

บคุคลภายนอกก็ได ้

3.  ทรพัยส์ินที่จ าน าก ันไดต้อ้งเป็น

สงัหารมิทรพัยเ์ท่าน้ัน รวมไปถงึสิทธซิ ึง่มี



สทิธแิละความรบัผดิของผูร้บัจ าน า ไดแ้ก่

1. ผูร้บัจ าน ามีสิทธิยึดทรพัยส์ินที่

จ าน าน้ันไวไ้ด ้

2. ผูร้บัจ าน าตอ้งรกัษาทรพัยส์ินที่

จ าน าไว ใ้ห ้ปลอดภัยและตอ้งสงวน

ทรพัยส์ินน้ันไวอ้ย่างเชน่วญิญูชนจะพึง

สงวนรกัษาทรพัยส์นิของตนเอง

3. ผูร้บัจ าน าจะน าเอาทรพัยส์ินที่

จ าน าออกใชส้อยเองหรอืใหบุ้คคลอืน่ใช ้



การบงัคบัจ าน า

ผู ร้ บัจ าน าอาจบังคับจ าน า เอาแก่

ทรพัยส์ินที่จ าน า เมื่อหนีถ้ึงก าหนดช าระ

และลูกหนีไ้ม่ช าระหนีโ้ดยมีหลกัเกณฑท์ี่

กฎหมายก าหนดไวด้งันี้

1 .  ผู ้ร ับจ าน าต ้องบอกกล่ าว เ ป็น

หนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนว่า ใหช้ าระหนี้

ภายในเวลาอนัควรซึง่ไดก้ าหนดใหไ้วใ้นค า

บอกกลา่วน้ัน

2. ถา้ลูกหนีไ้ม่ช าระหนีภ้ายในเวลาที่



4. ผูร้บัจ าน าสามารถน าทรพัยส์ินที่

จ าน าและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย

ก าหนดออกขายทอดตลาดไดโ้ดยไม่ตอ้ง

รอค าสัง่ศาล เน่ืองจากทรพัยส์นิทีจ่ าน าอยู่

ในความครอบครองของผูร้บัจ าน าอยู่แลว้

ทัง้หมดจนกวา่จะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้น

5. เมื่อบงัคบัจ าน าไดเ้งินเท่าใด ผูร้บั

จ าน าตอ้งจดัสรรช าระหนี้ใหเ้สร็จสิน้ไป

เสียก่อน ถา้มีเงินเหลือตอ้งส่งคืนใหแ้ก่ผู ้

จ าน าหรอืแก่บุคคลผูค้วรจะไดเ้งินน้ัน ถา้



ความระงบัสิน้ไปแหง่สญัญาจ าน า

สัญญาจ าน าย่อมระงับสิน้ไปเพราะ

เหตตุอ่ไปนี้

1. เมือ่หนีป้ระธานระงบัสิน้ไปเพราะเหตุ

อื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ หนี้ตาม

สญัญาจ าน าอนัเป็นหนีอุ้ปกรณย์่อมระงบั

สิน้ไปดว้ย

2. เมื่อผูร้บัจ าน ายอมใหท้รพัยส์ินซึง่

ร ับ จ า น า ไ ว ้ น้ั น ก ลับ คื นไ ป สู่ ค ว า ม

ครอบครองของผูจ้ าน า สญัญาจ าน าย่อม



• 1.  ถา้ผูค้ า้ประกนัท าสญัญาค า้ประกนัโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจาก

ลูกหนี ้สญัญาค า้ประกนัจะมผีลอย่างไร

ก. สมบูรณ์ ข.ไม่สมบูรณ์ ค.เป็นโมฆะ ง.เป็น

โมฆยีะ

• 2.  ใครทีเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกนัไม่ได ้

ก.ผูจ้ าน าและลูกหนี้ ข.ผูจ้ านองและลูกหนี้

ค.ผูเ้ชา่และผูเ้ชา่ชว่ง ง. ผูค้ า้ประกนัและลูกหนี้

• 3.  ขอ้ใดทีเ่ป็นการประกนัดว้ยบุคคล

ก.สญัญาจ าน า ข.สญัญาจ านอง

ค. สญัญาค า้ประกนั ง.สญัญาจ านองและจ าน า

• 4.  สญัญาค า้ประกนันัน้ถา้มไิดม้หีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่

ผูค้ า้ประกนัเป็นส าคญัแลว้จะมผีลอย่างไร

ก.ฟ้องรอ้งใหบ้งัคบัคดกีนัได ้ ข. ฟ้องรอ้งใหบ้งัคบัคดกีนัไม่ได ้

ค.เป็นโมฆะ ง.ไม่สมบูรณ์

• 5. สญัญาจ านองจะตอ้งมหีนีร้ะหว่างผูร้บัจ านองกบัลูกหนี ้ซึง่

เรยีกว่าหนีอ้ะไร

ก. หนีป้ระธานข.หนีอุ้ปกรณ์ ค.หนีส้่วนควบ ง.หนีเ้งนิตน้

แบบทดสอบ หน่วยที ่8



• 6.สญัญาจ านองจะตอ้งมหีนีร้ะหว่างเจา้หนีก้บัผูจ้ านอง ซึง่

เรยีกว่าหนีอ้ะไร

ก. หนีป้ระธาน ข.หนีอ้ปุกรณ ์       ค.หนีส้ว่นควบ      ง.

หนีเ้งนิตน้

• 7.ขาวกูเ้งินจากเขยีว 100,000 บาท ม่วงน าทีด่นิ 1 แปลงมา

จ านองไว ้เมือ่จ านองแลว้ใครจะมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิแปลงนี้

ก.ขาว ข.เขยีว ค. ม่วง ง.ขาวและเขยีว

• 8.ทรพัยส์นิใดทีน่ ามาจ านองได ้

ก.เคร ือ่งท าน า้แข็งยีห่อ้นิวตนั ข.รถตกัดนิยีห่อ้คารเ์ตอรรพ์ลิ

ลา

ค.เคร ือ่งคอมพวิเตอรย์ีห่อ้งเอปสนั ง. เรอืส าราญชือ่อนัดามนัปรนิ

เซส

• 9.สญัญาจ าน าจะตอ้งมหีนีร้ะหว่างผูร้บัจ าน ากบัลูกหนี ้ ซ ึง่

เรยีกว่าหนีอ้ะไร

ก. หนีป้ระธาน ข.หนีอ้ปุกรณ์ ค.หนีส้ว่นควบ         

ง.หนีเ้งนิตน้

• 10.สญัญาจ าน าจะตอ้งมหีนีร้ะหว่างผูร้บัจ าน ากบัผูจ้ าน า  ซ ึง่





สาระส าคญั

ศกึษาถงึหลกัเกณฑท์ัว่ไปของสญัญา

ว่าดว้ยการฝากทรพัย ์วธิเีฉพาะการฝากเงนิ

และสญัญาเก็บของในคลงัสนิคา้



สญัญาฝากทรพัย ์หมายถึง สญัญาซึง่

บุคคลคนหน่ึงเร ียกว่า ผู ฝ้าก ส่งมอบ

ทรพัยส์ินใหแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึงเรยีกว่า

ผูร้บัฝาก และผูร้บัฝากตกลงว่าจะเก็บ

รกัษาทรพัยส์ินน้ันไวใ้นอารกัขาแห่งตน

แลว้จะคนืให ้

สญัญารบัฝากทรพัยส์ินท ั่วไป หมายถึง

การที่ผู ฝ้ากน าทรพัยส์ินทั่วไปซึ่งมิใช่

ทรพัยส์ินที่เป็นเงินตราส่งมอบใหอ้ยู่ใน

ความดูแลรกัษาของผูร้บัฝาก และผูร้บั



2. ผูร้บัฝากตอ้งเก็บรกัษาทรพัยส์นิน้ัน

ไวใ้นอารกัขาของตน ซึง่อาจกระท าโดย

ชดัแจง้เชน่ รบัเอาทรพัยส์นิทีร่บัฝากไปเก็บ

ไวใ้นบรเิวณบา้นของตน หรอือาจเป็นการ

กระท าโดยปร ิยายซึง่พิจารณาไดต้าม

พฤติการณเ์ป็นกรณีๆ ไป เช่น ผูร้บัฝาก

ยนิยอมใหบุ้คคลอืน่น ารถยนตเ์ขา้ไปจอด

ในบรเิวณปัม๊น ้ามนัของตน โดยคดิค่าจอด

เป็นบ าเหน็จตอบแทน เมือ่ปั๊มปิดท าการจะ

มรี ัว้เหล็กปิดกัน้หนา้ปัม๊ไวด้ว้ย พฤตกิารณ์



4.  สัญญาฝากทรพัยอ์าจเป็นการ

กระท าใหเ้ปล่าที่เร ียกว่า สัญญาฝาก

ทรพัยไ์ม่มีบ าเหน็จหรอืจะเป็นการกระท า

โดยประสงคท์ีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืที่

เรยีกว่าสญัญาฝากทรพัยม์ีบ าเหน็จก็ได ้

และโดยปกตถิา้ไม่เป็นเร ือ่งเอือ้อาทรดว้ย

อัธยาศัยไมตรตี่อกันอย่างชดัแจง้แลว้

กฎหมายใหถ้ือว่าเป็นการรบัฝากทรพัย ์

แบบมบี าเหน็จเสมอ

5. บรรดาค่าใชจ้่ายในการฝากทรพัย ์



สทิธแิละหน้าทีข่องผูร้บัฝากทรพัยส์นิท ัว่ไป มดีงัต่อไปนี้

1 .  กรณีการร ับฝากทร ัพยส์ินโดยไม่มี

บ าเหน็จค่าฝากการรบัฝากทรพัยส์ินโดยไม่มี

บ าเหน็จค่าฝากเป็นการรบัฝากทรพัยส์นิโดยเอือ้

อาทรกนัตามอธัยาศยัไมตรรีะหว่างผูฝ้ากและ

ผูร้บัฝาก แมจ้ะเป็นการดูแลรกัษาแบบใหเ้ปล่า

ผูร้บัฝากก็ตอ้งใชค้วามระมัดระวังดูแลสงวน

ทรพัยส์นิทีร่บัฝากเหมอืนเชน่เคยประพฤตปิฏบิตัิ

ในกจิการของตนเองหมายความว่าผูร้บัฝากเคย

ปฏบิตัิต่อทรพัยส์นิของตนอย่างไร ก็ตอ้งปฏบิตัิ

ต่อทรพัยส์นิของผูฝ้ากเชน่เดยีวกนัน้ัน

กรณีการรบัฝากทรพัยส์นิโดยมีบ าเหน็จ



2 . 2  กรณีการร ับฝากทร ัพยโ์ดยผู ้มี

วิชาชพีเฉพาะกิจการหน่ึงๆ ย่อมตอ้งใชค้วาม

ระมัดระวังและใชฝี้มือในวิชาชพีของตนตาม

สมควรที่ตอ้งใชใ้นกิจการน้ัน เช่น ผูร้บัฝาก

ด าเนินธรุกจิหอ้งเย็นรบัฝากสนิคา้สด ย่อมตอ้งรู ้

ว่าของสดชนิดใดควรใชอ้ณุหภมูคิวามเย็นเท่าไร

จงึจะเหมาะสมแกส่ภาพแห่งของชนิดน้ันๆ

3. ผูร้บัฝากตอ้งเก็บรกัษาทรพัยส์ินที่รบั

ฝากดว้ยตนเอง จะน าเอาทรพัยส์ินน้ันออกใช ้

สอยเอง หรอืใหบุ้คคลอืน่ใชส้อย หรอืเก็บรกัษา

แทนตนโดยผูฝ้ากไม่อนุญาตไม่ได ้ เชน่ แมวฝาก

รถยนตไ์วก้บัหมู หมูจะน าเอารถยนตค์นัดงักล่าว



5 . 1  ถ ้า ในสัญญาฝากทร ัพย ์มิ ไ ด ้

ก าหนดเวลาคนืทรพัยส์นิทีฝ่ากไวน้ั้น ผูร้บัฝาก

อาจคนืทรพัยส์นิดงักลา่วใหแ้กผู่ฝ้ากเมือ่ใดก็ได ้

ทุกเมือ่ โดยไม่ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

5.2 ถา้ผูร้บัฝากมีความจ าเป็นอนัมิอาจ

กา้วล่วงเสยีได ้ ย่อมสามารถส่งคนืทรพัยส์นิน้ัน

กอ่นถงึก าหนดเวลาได ้

5.3 ถา้ผูฝ้ากเรยีกคนืทรพัยส์นิทีฝ่ากไว ้

น้ัน ผูร้บัฝากตอ้งคนืใหโ้ดยพลนั

6. ดอกผลอนัเกดิจากทรพัยส์นิทีร่บัฝากไว ้

น้ัน ผูร้บัฝากตอ้งส่งคนืใหแ้กผู่ฝ้ากทัง้หมดไม่ว่า



การจ าน าสนิคา้ทีฝ่ากเก็บไวใ้นคลงัสนิคา้

กฎหมายก าหนดใหผู้ท้ีฝ่ากสินคา้เก็บไวใ้น

คลงัสนิคา้ สามารถจ าน าสนิคา้น้ันไดโ้ดยไม่ตอ้ง

เคลือ่นยา้ยออกจากคลงัสนิคา้ โดยมหีลกัเกณฑ ์

ดงัตอ่ไปนี้

1. สนิคา้ทีเ่ก็บรกัษาในคลงัสนิคา้น้ัน ผูฝ้าก

อาจจ าน าไดโ้ดยการบันทึกสลักหลังลงในใบ

ประทวนสินคา้ โดยตอ้งจดแจง้ถึงจ านวนหนี้ที่

จ าน า ดอกเบีย้ที่ตอ้งช าระ และวันที่หนี้จะถึง

ก าหนดช าระแลว้ส่งมอบใบประทวนสนิคา้น้ันแก่

ผูร้บัจ าน า

2 .  ผู ้ฝ า ก แ ล ะ ผู ้ร ับ จ า น า ต ้อ ง จ ด แ จ ้ง



การรบัคนืสนิคา้ทีเ่กบ็รกัษาไวใ้นคลงัสนิคา้

สินคา้ที่ฝากเก็บไวใ้นคลังสินคา้ ผู ้

ฝากหรอืผูท้รงใบรบัของคลงัสินคา้ ซ ึง่มี

สิทธิร์บัคืนสินคา้ที่ฝากแทนผูฝ้ากจะใช ้

สทิธิร์บัคนืไดด้งัตอ่ไปนี้

1 .  ผู ้ฝ า ก ห ร ือ ผู ้ท ร งใ บ ร ับ ข อ ง

คลงัสนิคา้ เวนคนืใบรบัของคลงัสนิคา้แก่

นายคลงัสนิคา้

2 .  ถา้ใบรบัของคลังสินคา้และใบ

ประทวนสนิคา้แยกจากกนัดว้ยการจ าน า



การน าสนิคา้ทีเ่กบ็รกัษาในคลงัสนิคา้ออกขายทอดตลาด

นายคลงัสนิคา้อาจน าสนิคา้ทีเ่ก็บรกัษาไวอ้อก

ขายทอดตลาดได ้ โดยมีรายละเอยีดและหลกัปฏบิตัิ

ดงัตอ่ไปนี้

1. เมือ่หนีท้ีจ่ าน าเป็นประกนัไวน้ั้น มไิดช้ าระเมือ่

ถงึก าหนดช าระ และผูท้รงใบประทวนสนิคา้ไดร้อ้งขอ

ตามระเบยีบแลว้

2. นายคลงัสนิคา้น าสนิคา้ออกขายทอดตลาด

ไดเ้มื่อพน้เวลาแปดวนั นับแต่วนัที่ผูท้รงใบประทวน

สนิคา้รอ้งขอ

3. ผูท้รงใบประทวนสินคา้ตอ้งมีจดหมายบอก

กลา่วแจง้ใหผู้ฝ้ากสนิคา้ทราบถงึเวลาและสถานทีท่ีจ่ะ

ขายทอดตลาด



• 1.สญัญาฝากทรพัยเ์ป็นนิตกิรรมกีฝ่่าย

ก. หน่ึงฝ่าย ข. สองฝ่าย ค.สามฝ่าย ง.สีฝ่่าย

• 2.ถา้การรบัฝากทรพัยเ์ป็นการท าใหเ้ปล่าไม่มบี าเหน็จ ผูร้บัฝากตอ้งกระท าอย่างใด

ก.ไม่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน

ข.จะใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ันหรอืไม่ก็ได ้

ค. ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน  เหมอืนเชน่เคยประพฤตใินกจิการของ

ตนเอง

ง.ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและใชฝี้มอืเพือ่สงวน

• 3.ถา้การรบัฝากทรพัยน์ัน้มบี าเหน็จค่าฝาก ผูร้บัฝากตอ้งกระท าอย่างไร

ก. ไม่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน        ข.จะใชค้วามระมดัระวงัสงวน

ทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ันหรอืไม่ก็ได ้

ค. ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน  เหมอืนเชน่เคยประพฤตใินกจิการของ

ตนเอง 

ง. ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและใชฝี้มอืเพือ่สงวนทรพัยน้ั์น เหมอืนเชน่วญิญูชนจะพงึประพฤตโิดย

พฤตกิารณด์ัง่น้ัน

• 4.รบัฝากรถยนตค์่าฝากคนืละ 5 บาท ผูร้บัฝากตอ้งกระท าอย่างไร

ก. ไม่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน        ข.จะใชค้วามระมดัระวงัสงวน

ทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ันหรอืไม่ก็ได ้

ค. ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน  เหมอืนเชน่เคยประพฤตใินกจิการของ

แบบทดสอบ หน่วยที ่9



5.ถา้ผูร้บัฝากเป็นผูม้วีชิาชพีเฉพาะกจิการคา้ขายหรอือาชวีะอย่างหน่ึงอย่าง
ใด ผูร้บัฝากตอ้ง

กระท าอย่างไร

ก. ไม่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน        

ข.จะใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ันหรอืไม่ก็ได ้

ค. ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสงวนทรพัยส์นิซึง่ฝากน้ัน  เหมอืนเชน่เคยประพฤตใินกจิการ
ของตนเอง 

ง. ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและใชฝี้มอืเท่าทีเ่ป็นธรรมดาจะตอ้งใช ้ และสมควรจะตอ้งใช ้
ในกจิการคา้ขาย

หรอือาชวีะอย่างน้ัน

• 6.สญัญาเกบ็ของในคลงัสนิคา้เป็นสญัญาอะไร

ก. สญัญาต่างตอบแทน  ข.สญัญาไม่ต่างตอบแทน        

ค.สญัญาทีไ่ม่มคี่าตอบแทน ง.สญัญาซึง่จะตอบแทนกนัหรอืไม่ก็ได ้

• 7.นายคลงัสนิคา้มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้อย่างไร

ก.ท าแบบช ัว่คราวข. ท าเป็นการคา้ปกติ ค.ท าแบบสมคัรเล่น ง.ไม่ไดท้ าเป็น
อาชพี

• 8.นายคลงัสนิคา้รบัท าการเกบ็รกัษาสนิคา้เพือ่อะไร

ก.ท าโดยไม่เรยีกค่าตอบแทน ข.ท าเพือ่การกุศล ค. ท าเพือ่บ าเหน็จ   
ง.ท าเพือ่การศกึษา

• 9.ถา้ไม่มกี าหนดเวลาส่งคนืสนิคา้  นายคลงัสนิคา้จะส่งคนืสนิคา้ไดต้่อเมือ่
บอกกล่าวใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้านานเท่าไร

ก. 1 เดอืน ข.  2 เดอืน ค.     3 เดอืน ง.    4  เดอืน                 

• 10. มใิหผู้ฝ้ากตอ้งถูกบงัคบัใหถ้อนสนิคา้ไปกอ่นพน้ก าหนดเวลาเท่าไร นบั
แต่วนัทีไ่ดส้่งมอบฝากไว ้





สาระส าคญั

ศกึษาถงึหลกัเกณฑท์ัว่ไปของสญัญาการ

เขา้เป็นตวัแทน สทิธแิละหนา้ทีข่องการเป็น

ตวัแทนหลกัเกณฑท์ัว่ไปของสญัญาการเขา้

เป็นนายหนา้ สทิธแิละหนา้ทีข่องการเป็น

นายหนา้



สญัญาตวัแทนโดยทัว่ไป หมายถงึ สญัญาซึง่

บุคคลคนหน่ึงเรยีกว่า ตวัการ ใหบุ้คคลอกีคน

หน่ึงเรยีกว่า ตัวแทน มีอ านาจท าการแทน

ตวัการ และตวัแทนยอมตกลงกระท าเชน่ว่า

น้ัน การตัง้ตวัแทนเช่นว่านี้อาจกระท าโดย

แสดงออกชดัแจง้หรอืกระท าโดยปรยิายก็

ย่อมท าได ้

1. สาระส าคญัของสญัญาตวัแทนทัว่ไป มี

สาระส าคญัดงันี้

อ านาจกระท าการของตัวแทน



2. ลกัษณะของการเป็นตวัแทน การเป็น

ตวัแทนอาจเกดิขึน้ได ้2 ลกัษณะดงัต่อไปนี้

2 . 1  การ เ ป็นตัว แทนโดยช ัดแจ ้ง

หมายความว่า การเป็นตวัแทนมีการตกลง

แต่งตัง้กนัชดัเจนว่าใหไ้ปกระท าการในเร ือ่งใด

ตวัอย่างเชน่ ปลาแต่งตัง้ปูเป็นตวัแทน มอบ

อ านาจใหไ้ปซือ้คอนโดมเินียมใหต้น 1 ยูนิต ปู

ก็ตกลงรบัไปจดัการให ้ ดงันี้ สญัญาตวัแทน

ระหว่างตัวการคือ ปลาและตัวแทนคือปู

เกิดขึน้แลว้ เมื่อปูไปด าเนินการจองและท า

สญัญาจะซือ้จะขายคอนโดมเินียมกบัเจา้ของ



3. แบบของการตัง้ตวัแทน กฎหมายก าหนด
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการตัง้ตวัแทนไวด้งันี้

3.1 กจิการใดทีต่วัการก าหนดใหต้วัแทนไป
กระท า สามารถกระท าไดด้ว้ยวาจาการตัง้ตวัแทน
ดว้ยวาจาก็สมบูรณแ์ลว้ เชน่ แมวเป็นตวัการตัง้
หมูเป็นตวัแทน มอบอ านาจใหไ้ปซือ้ขา้วสาร1 
กระสอบ เมื่อสญัญาซือ้ขายขา้วสาร 1 กระสอบ
ท าไดด้ว้ยวาจา การตัง้ตวัแทนระหว่างแมวกบัหมู
ท ากนัดว้ยวาจาก็สมบูรณ์

3.2 กจิการใดทีต่วัการก าหนดใหต้วัแทนไป
กระท า กฎหมายก าหนดใหต้อ้งท าเป็นหนังสือ
การตัง้ตวัแทนก็ตอ้งท าเป็นหนังสอืดว้ย เชน่ แต๋ว
เป็นตวัการตัง้ต๋อย เป็นตวัแทนมอบอ านาจใหไ้ป



4. อ านาจกระท าการของตวัแทน ตวัแทนย่อม

มอี านาจกระท าการใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ตวัการ ซึง่กฎหมายก าหนดไวด้งัตอ่ไปนี้

4.1 กรณีตวัแทนไดร้บัมอบอ านาจทัว่ไป

หมายความวา่ ตวัการมอบอ านาจใหต้วัแทนกระท า

การแทนตนไดท้กุอยา่ง เวน้แต่ 1)  การขายหรอื

จ านองอสงัหารมิทรพัย ์ 2)  การใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัยน์านกวา่สามปีขึน้ไป 3) การ

ประนีประนอมยอมความ 4) การยืน่ฟ้องคดตีอ่ศาล

5) การมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตลุาการพจิารณา

4.2 กรณีตัวแทนไดร้บัมอบอ านาจเพียง

เฉพาะการ หมายความว่า ตวัการมอบอ านาจให ้



สทิธแิละหน้าทีข่องตวัแทน

เมื่อสญัญาการเป็นตวัแทนเกดิขึน้โดย

สมบูรณแ์ลว้ ตวัแทนย่อมมทีัง้สทิธแิละหนา้ที่

อนัพงึปฏบิตัติ่อตวัการ ดงัต่อไปนี้

1. สทิธขิองตวัแทน ในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็น

ตวัแทนกระท าการแทนตวัการน้ัน กฎหมาย

ก าหนดสทิธขิองตวัแทนไวด้งันี้

1.1 สทิธใินการไดร้บัเงนิบ าเหน็จในการ

เป็นตัวแทน ถา้ในสัญญาการเป็นตัวแทน

ก าหนดไวว้่ามบี าเหน็จ

สิทธิในการเรยีกเอาเงินที่ตนเอง



2. หน้าทีข่องตวัแทน ตวัแทนมหีนา้ทีพ่งึ

ปฏบิตัติอ่ตวัการดงัตอ่ไปนี้

2.1 หนา้ที่ในการปฏบิตัติามค าสั่ง

ของตวัการหรอืตามธรรมเนียมทีเ่คยท า

กนัมาใหส้ าเร็จลุล่วงไป จะละทิง้การงาน

น้ันเสยีไม่ไดอ้น่ึง ถา้ตวัแทนกระท าการไป

โดยประมาทเลนิเล่อหรอืท าไปนอกเหนือ

อ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากตวัการ ท า

ให ้เกิดความเสียหายขึ ้นแก่ตัวการ

ตวัแทนตอ้งรบัผดิชอบ ตวัอย่างเชน่ แดง



3. หน้าที่ในการรายงานผลการด าเนินการให ้

ตวัการทราบเป็นระยะ หากมีผลประโยชนห์รอืทรพัยส์นิ

ใดเกดิขึน้ระหว่างการด าเนินการดงักล่าว ตอ้งส่งมอบให ้

ตวัการทัง้สิน้

4. หนา้ทีใ่นการรกัษาผลประโยชนข์องตวัการ และ

ตอ้งแสดงรายรบั รายจ่ายระหว่างการเป็นตวัแทนเมื่อ

สญัญาการเป็นตวัแทนสิน้สดุลงดงัตอ่ไปนี้

4.1 ในกรณีทีต่วัการถงึแกค่วามตาย หรอืตกเป็น

ผูไ้รค้วามสามารถ หรอืตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ตวัแทน

ตอ้งจดัการอนัสมควรทุกประการ เพือ่รกัษาผลประโยชน์

ใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบอ านาจใหเ้ป็นตวัแทนไวน้ั้นจนกว่า

ทายาทหรอืผูม้ีอ านาจแทนตวัการจะเขา้มาด าเนินการ

เองไดเ้ชน่ แมวเป็นตวัแทนดูแลการคา้ของหมูที่จงัหวดั



หน้าทีแ่ละความรบัผดิของตวัการและตวัแทนตอ่

บุคคลภายนอก

เน่ืองจากตวัแทนเป็นผูร้บัมอบอ านาจจาก

ตวัการใหไ้ปกระท าการแทนตน ดงัน้ันทัง้ตวัแทน

และตวัการย่อมตอ้งรบัผิดผูกพนักบัการใดๆ ที่

ต ัวแทนไดก้ระท าลงไปกับบุคคลภายนอก

เหลา่น้ันดว้ย ดงัตอ่ไปนี้

1. ตวัการตอ้งรบัผิดในการที่ตวัแทนหรอื

ตวัแทนเชดิไดก้ระท าลงไปในฐานะเป็นตวัแทน

ของตนตวัแทนเชดิ หมายความว่า บุคคลใดยก

บุคคลอืน่ใหแ้สดงตนเป็นตวัแทนของตน หรอืรู ้

แลว้แตย่นิยอมใหบ้คุคลน้ันยกตวัเขาเองแสดงวา่



ความระงบัสิน้ไปของสญัญาตวัแทน สญัญา
ตวัแทนย่อมระงบัสิน้ไปเพราะเหตตุ่อไปนี้

1. เมือ่สิน้สุดความตกลงหรอืเงือ่นไขใน
สญัญา เชน่ กุง้ตัง้ปูเป็นตวัแทนไปหาซือ้หมู
หนัจ านวน 10 ตวั เพือ่จดังานเลีย้ง เมือ่ปูหา
ซือ้หมูหนัมาไดค้รบ 10 ตวัแลว้ สญัญาการ
เป็นตวัแทนของปยู่อมระงบั

2. เมือ่ตวัการถอนตวัแทนจากสญัญา
การเป็นตวัแทน

3. เมือ่ตวัแทนบอกเลกิสญัญาการเป็น
ตวัแทน



สญัญาการเป็นตวัแทนคา้ตา่ง

ตวัแทนคา้ต่าง หมายถงึ บุคคลคนหน่ึง

ซึง่ในทางคา้ขายของเขาย่อมท าการซือ้

หรอืขายทรพัยส์ินหรอืรบัจดัท ากิจการ

คา้ขายอย่างอื่นในนามของตนเองต่าง

ตวัการ

ลักษณะของต ัวแทนค้าต่า ง  จากหลัก

กฎหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า ตวัแทนคา้ต่าง

มลีกัษณะอนัเป็นสาระส าคญัดงัต่อไปนี้

1. ตวัแทนคา้ต่างย่อมด าเนินกจิการ



ความรบัผดิของตวัแทนคา้ตา่งตอ่ตวัการ

แม ้ว่ าตัว แทนค ้าต่ า งจ ะมีสิทธิตาม

กฎหมายในการจดักิจการคา้ไดใ้นนามของ

ตนเองแต่ ก็มีขอ้ก าหนดใหต้อ้งรบัผิดต่อ

ตวัการดงัตอ่ไปนี้

1. ถา้ตวัแทนคา้ต่างท าการขายในราคาที่

ต ่าไปกว่า หรอืท าการซือ้ในราคาทีสู่งไปกว่าที่

ตวัการก าหนดไว ้ ตวัแทนคา้ต่างตอ้งเป็นผู ้

รบัภาระในส่วนที่ขาดหรือเกินไปน้ัน โดย

ตวัการจ าตอ้งยนิยอมรบัขายหรอืรบัซ ือ้ตามที่

ตวัแทนคา้ตา่งไดจ้ดัการไวน้ั้น



สญัญาการเขา้เป็นนายหน้า หมายถงึ บุคคลผูซ้ ึง่

ท าหนา้ทีช่ ีช้อ่งใหม้กีารเขา้ท าสญัญา หรอืจดัการ

ใหไ้ดท้ าสญัญากนัในกจิการอืน่ใด โดยหวงัในค่า

บ าเหน็จอนัเกดิจากการกระท าเชน่วา่น้ัน

ลักษณะของส ัญญากา ร เข้า เ ป็ นนายหน้ า  มี

สาระส าคญัดงันี้

1.  บุคคลคนหน่ึงตั้งบุคคลอีกคนหน่ึงให ้

กระท าการเป็นนายหนา้

2. บุคคลผูเ้ขา้รบัการเป็นนายหน้ามีหน้าที่

เพียงชีช้อ่งหรอืจดัการใหไ้ดม้ีการท าสญัญากนั

ระหวา่งบุคคลผูต้ ัง้ตนใหเ้ป็นนายหนา้กบับุคคลอืน่



ขอ้แตกตา่งระหวา่งตวัแทนกบันายหน้า

แมว้่าการเป็นตัวแทนกับการเป็น

นายหนา้จะมสี่วนคลา้ยคลงึกนัในเร ือ่งของ

การเขา้จดัการแทนบุคคลอืน่ แต่ก็ยงัมขีอ้

แตกตา่งกนัดงัตอ่ไปนี้

1. ตวัแทนโดยทั่วไปถอืว่าไม่มบี าเหน็จ

เวน้แต่จะตกลงกนัว่ามีบ าเหน็จ แต่การ

เ ป็นนายหน้ากฎหมายก าหนดให ้มี

บ าเหน็จไวโ้ดยชดัแจง้

2. ตวัแทนอาจตอ้งเขา้ท าสญัญาแทน



• 1.การต ัง้ตวัแทนใหไ้ปท าสญัญาเชา่ซือ้บา้น จะตอ้งท าอย่างไร

ก.ตกลงดว้ยวาจา ข. ท าเป็นหนังสอื 

ค.มหีลกัฐานเป็นหนังสอื ง.จดทะเบยีนตอ่
พนักงานเจา้หนา้ที ่                     

• 2.แดงต ัง้ด าเป็นตวัแทนไปกูเ้งินจากเหลอืง 10,000 บาท การต ัง้
ตวัแทนตอ้งท าอย่างไร

ก.ตกลงดว้ยวาจา ข. ท าเป็นหนังสอื 

ค.มหีลกัฐานเป็นหนังสอื ง.จดทะเบยีนตอ่
พนักงานเจา้หนา้ที ่

3.จนัทรต์ ัง้องัคารใหเ้ป็นตวัแทนไปเชา่บา้นเป็นเวลา 3 ปีการต ัง้
ตวัแทนจะตอ้งท าอย่างไร

ก.ตกลงดว้ยวาจา ข. ท าเป็นหนังสอื 

ค.มหีลกัฐานเป็นหนังสอื ง.จดทะเบยีนตอ่
พนักงานเจา้หนา้ที ่

4.พุธต ัง้พฤหสัใหเ้ป็นตวัแทนไปขายโทรทศันใ์นราคา 25,000
บาท การต ัง้ตวัแทนจะตอ้งท าอย่างไร

แบบทดสอบ หน่วยที ่10



• 5.  ตวัการคนใดใชผู้เ้ยาวเ์ป็นตวัแทน จะมผีลอย่างไร

ก.ตวัการไม่ตอ้งรบัผดิใด ๆ ทัง้สิน้ ข.ตวัการตอ้งรบัผดิเพยีงบางส่วน

ค.ใชผู้เ้ยาวเ์ป็นตวัแทนไม่ได ้ ง. ตวัการตอ้งผูกพนัในกจิการที่

ตวัแทนกระท า   

• 6.  การต ัง้ตวัแทนเชดิตอ้งท าอย่างไร

ก. แสดงออกดว้ยกิรยิา วาจาก็ได ้    ข.ตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนังสอื

ค.ตอ้งท าเป็นหนังสอื ง.ตอ้งจดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หนา้ที ่      

• 7.  เงินและทรพัยส์นิอย่างอืน่บรรดาทีต่วัแทนไดร้บัไวเ้กีย่วดว้ยการเป็น
ตวัแทนนัน้ ตวัแทนตอ้งส่งใหแ้กต่วัการหรอืไม่

ก.ไม่ตอ้งส่งให ้ ข.ตอ้งส่งใหบ้างส่วน

ค.ตอ้งส่งใหเ้พยีงครึง่เดยีว ง. ตอ้งส่งใหท้ ัง้หมด  

• 8.  ตวัการจะถอนตวัแทนไดเ้มือ่ไร

ก.ตอ้งบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหนา้  15 วนั ข.ตอ้งบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหนา้  1
เดอืน

ค.ตวัการจะถอนตวัแทนไม่ได ้ ง. เมือ่ไรก็ได ้                         

• 9.  สญัญานายหน้าจะตอ้งท าอย่างไรจงึจะฟ้องรอ้งใหบ้งัคบัคดกีนัได ้

ก. ตกลงดว้ยวาจาก็ได ้   ข.ตอ้งท าเป็นหนังสอื

ค.ตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนังสอื ง.ตอ้งจดทะเบยีนต่อพนักงาน
เจา้หนา้ที่

• 10.  นายหน้ามสีทิธจิะไดร้บัชดใชค้่าใชจ่้ายทีเ่สยีไปคนืไดใ้นกรณีใด

ก. เมือ่มขีอ้ตกลงกนัไว ้     ข.แมไ้ม่มขีอ้ตกลงกนัไว ้

ค.เมือ่บุคคลสองฝ่ายท าสญัญากนัเสรจ็ ง.แมบุ้คคลสองฝ่ายจะมไิดเ้ขา้ท า
สญัญากนั              


