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 กฎหมายธุรกิจ (3) 

บทนํา 
 
 กฎหมาย ถือเปนกฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม เน่ืองจาก
หากไมมีกฎหมายเพ่ือควบคุมการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมแลว สังคมยอมเกิดความวุนวายเนื่องจากไมมีอะไร
มาควบคุมมนุษยและไมมีบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนกฎ ระเบียบของสังคม ในการดําเนินชีวิตประจําวันกฎหมายจึง
เขาไปมีสวนเกี่ยวพันกับผูคนในสังคมตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึงแกความตาย การประกอบธุรกิจก็เชนกันกฎหมาย
ยอมเขามาเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ ต้ังแตการเร่ิมตนประกอบธุรกิจ
จนกระทั่งการเลิกประกอบกิจการ   
  ในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดเล็ก ผูประกอบการควรจะตองมี
ความรูในเร่ืองของกฎหมายพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ แต
ผูประกอบการสวนใหญมักจะละเลยและไมใหความสําคัญในเรื่องของกฎหมาย มักจะคิดวาเปนเร่ืองไกลตัว โดย
ผูประกอบการมักจะสนใจเพียงแตความรูในเรื่องของการประกอบธุรกิจเพียงอยางเดียว แตแทจริงแลว กฎหมายถือวา
เปนส่ิงสําคัญในลําดับตนๆ ที่ผูประกอบธุรกิจทุกคนจะตองรู เพราะกฎหมายเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการประกอบ
ธุรกิจต้ังแตเร่ิมตนประกอบธุรกิจ จนถึงขั้นตอนสุดทายในการเลิกประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ปญหาและขอพิพาท
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินกิจการก็มักจะเกิดจากความไมเขาใจหรือการขาดความรูในเร่ืองกฎหมายของ
ตัวผูประกอบการทั้งสิ้น เพ่ือใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางราบร่ืน และเพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นจากการไมรูกฎหมาย ดังน้ัน กอนที่จะประกอบธุรกิจไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม นอกจากผูประกอบการ
จะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับธุรกิจ อันไดแก การลงทุน ตัวสินคาและบริการ กระบวนการผลิต การตลาด การ
แขงขันทางการคาแลว ผูประกอบการควรจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายควบคูกันไปดวย  

อยางไรก็ดี กฎหมายที่เขามาเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจน้ันมีอยูเปนจํานวนมากขึ้นอยูกับ
ความซับซอนของรูปแบบในการประกอบธุรกิจและความยากงายของการเขาทําธุรกรรมตางๆ การที่ผูประกอบการ
จะทําการศึกษากฎหมายทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในระยะเวลาอันจํากัดน้ันคงไมสามารถจะทําได 
หนังสือประกอบการเรียนวิชา LA 102: กฎหมายธุรกิจ เลมนี้ จึงไดจัดทําขึ้นโดยเนนเฉพาะเนื้อหากฎหมายที่
มีความสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงผูประกอบการจําเปนตองรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับใช
เปนขอมูลเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ หนังสือเลมน้ีแบงเน้ือหาออกเปน 4 สวน รวมทั้งหมด 10 บท ดังน้ี   

สวนที่ 1 บททั่วไป การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจน้ัน ผูประกอบธุรกิจ
จะตองเร่ิมศึกษาจาก กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา เพราะไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล
หรือการดําเนินธุรกิจ ยอมตองมีการติดตอสัมพันธกันและมีการแสดงเจตนาที่กอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ
หนาที่ของบุคคลตลอดเวลา และในการประกอบธุรกิจก็จะตองมีการทํานิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอกอยูเสมอ 
หลักกฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญาจึงเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูประกอบการจะตองศึกษา เพ่ือที่จะได
นําไปใชในการศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของตนตอไป โดยใน
สวนที่ 1 น้ี จะประกอบดวยเน้ือหา 2 บท ไดแก บทท่ี 1 นิติกรรม และบทที่ 2 สัญญา 
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(4)  กฎหมายธุรกจิ 

สวนท่ี 2 องคกรธุรกิจ ในการเริ่มตนประกอบธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดก็ตาม ส่ิงแรกที่
ผูประกอบการจะตองทําการพิจารณาก็คือ การเลือกรูปแบบองคกรธุรกิจที่ตนประสงคจะใชในการประกอบกิจการ 
การศึกษาถึงกฎหมายวาดวยรูปแบบองคกรธุรกิจ จะทําใหผูประกอบการทราบถึงรูปแบบตางๆ ขององคกรธุรกิจ
ตามกฎหมายไทยซึ่งในปจจุบันน้ันมีอยูหลายรูปแบบ โดยที่แตละรูปแบบก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกันออกไป 
ซ่ึงหากผูประกอบการมีความรูในเร่ืองน้ียอมทําใหผูประกอบการสามารถที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบองคกรธุรกิจ     
ที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกตนเองมากที่สุดได โดยในสวนท่ี 2 น้ี จะประกอบดวยเน้ือหา 1 บท คือ บทที่ 3 
รูปแบบองคกรธุรกิจ 

สวนที่ 3 สัญญาท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนการศึกษาถึง
กฎหมายในสวนของเอกเทศสัญญาตางๆ ท่ีมีความสําคัญและมีความเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดแก 
สัญญาซ้ือขาย สัญญากูยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน จํานอง จํานํา สัญญาเชาทรัพย และเช็ค โดยในสวนท่ี 3 น้ี จะ
ประกอบดวยเน้ือหาทั้งหมด 5 บท ไดแก บทที่ 4 สัญญาซ้ือขาย บทที่ 5 สัญญากูยืมเงิน บทที่ 6 สัญญาค้ําประกัน 
จํานอง จํานํา บทท่ี 7 สัญญาเชาทรัพย และบทท่ี 8 เช็ค 

สวนท่ี 4 กฎหมายอื่นๆ ท่ีนาสนใจทางธุรกิจ เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนเน้ือหาในสวนสุดทาย โดย
จะเปนการศึกษากฎหมายฉบับอื่นๆ ซ่ึงผูประกอบธุรกิจทุกประเภทควรที่จะใหความสนใจและใหความสําคัญ ซ่ึง
ไดแก กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และกฎหมายแรงงาน โดยในสวนที่ 4 
น้ี จะประกอบดวยเน้ือหา 3 บท คือ บทที่ 9 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา และบทท่ี 10 กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภค และบทที่ 11 กฎหมายแรงงาน  

ทายน้ี คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือกฎหมายธุรกิจเลมน้ี จะเปนประโยชนทั้งตอผูเรียน
วิชา LA 102: กฎหมายธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษากฎหมายธุรกิจ และหากหนังสือเลมน้ีมีความ
ผิดพลาดประการใด ไมวาจะเปนในสวนของเน้ือหาหรือถอยคําภาษา คณะผูจัดทําตองขออภัยไว ณ ที่น้ี 
 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
คณะผูจัดทํา 
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  กฎหมายธุรกิจ (5) 

สารบัญ 
 

บทนํา   (3) 
 
สวนที่ 1 บทท่ัวไป 1 
 บทท่ี  1 นิติกรรม 2 
 1. ความหมายของนิติกรรม     2 
 2.  ประเภทของนิติกรรม 3  
 3.  ความสมบูรณของนิติกรรม 4  
 4.  ความไมสมบูรณของนิติกรรม 11 
     
 บทท่ี  2 สัญญา 14 
 1.  ความหมายของสัญญา 14  
 2.  สาระสําคัญของสัญญา 14  
 3.  การเกิดขึ้นของสัญญา 15  
 4.  ประเภทของสัญญา 19  
 5.  มัดจําและเบี้ยปรับ 20  
 6.  การเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญา 23  
 
สวนที่ 2 องคกรธุรกิจ 26 
 บทท่ี  3 รูปแบบองคกรธุรกิจ 27 
 1.  ขอความท่ัวไปเกี่ยวกับรูปแบบขององคกรธรุกิจ 27  
 2.  ลักษณะท่ัวไปของหางหุนสวนและบริษัท 28  
 3.  หางหุนสวนสามัญ 29  
 4.  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน 36  
 5.  หางหุนสวนจํากัด 37  
 6.  บริษัทจํากัด (Company Limited) 38  
 7.  บริษัทมหาชนจํากัด (Public Limited Company) 44  
 
สวนที่ 3 สัญญาท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 69 
 บทท่ี  4 สัญญาซื้อขาย 71 
 1.  ลักษณะสําคัญของสัญญาซ้ือขาย 71  
 2.  ประเภทของสัญญาซ้ือขาย 72  
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(6)  กฎหมายธุรกจิ 

 3.  แบบของสัญญาซ้ือขาย 74  
 4.  การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย 76  
 5.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผูขาย 78  
 6.  สิทธิและหนาที่ของผูซ้ือ 81  
 
 บทท่ี  5 สัญญากูยืมเงิน 83 
 1.  สาระสําคัญของการกูยืมเงิน 83  
 2.  หลักเกณฑการกูยืมเงิน 84  
 3.  การแกไขจํานวนเงินในสัญญากูยืมเงิน 85  
 4.  การคิดดอกเบ้ียจากการกูยืมเงิน 86  
 5.  การตกลงรับของอ่ืนแทนเงิน 88  
 6.  ความระงับไปของสัญญากูยืมเงิน 89 
     
 บทท่ี  6 สัญญาคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 91 
 1.  สัญญาค้ําประกัน 91  
 2.  สัญญาจํานอง 97   
 3.  สัญญาจํานํา 101 
     
 บทท่ี  7 สัญญาเชาทรัพย 105 
 1.  ความหมายและสาระสําคัญของสัญญาเชาทรัพย 105  
 2.  หลักเกณฑการทําสัญญาเชา 107  
 3.  บุคคลหลายคนอางสิทธิตามสัญญาเชาตางรายในทรัพยที่เชาเดียวกัน 109           
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  กฎหมายธุรกิจ 1 

สวนที่ 1 
บททั่วไป 

 
กฎหมายสวนแรกที่ผูประกอบธุรกิจจะตองทําการศึกษา ก็คือ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ

สัญญา เพราะไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลหรือการดําเนินธุรกิจ ยอมปฏิเสธไมไดวาตองมีการ
ติดตอสัมพันธกันและมีการแสดงเจตนาที่กอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิหนาท่ีของบุคคลตลอดเวลา และในการ
ประกอบธุรกิจก็จะตองมีการทํานิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอกอยูเสมอ ไมวาจะเปนการตกลงทําธุรกิจรวมกัน
ระหวางบุคคล การทําสัญญาซ้ือขายสินคา การกูยืมเงินมาประกอบธุรกิจ การเชาสถานที่เพ่ือประกอบการหรือใช
เปนที่อยูอาศัย ฯลฯ หลักกฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญาจึงเปนหลักการพ้ืนฐานที่ผูประกอบการจะตองศึกษา 
เพ่ือที่จะไดนําไปใชในการศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของตน
ตอไป การศึกษากฎหมายดังกลาวจะทําใหผูประกอบการสามารถรูและเขาใจถึงความหมายและประเภทของ      
นิติกรรมและสัญญา ความสมบูรณของนิติกรรมที่ทําขึ้นวาจะมีผลผูกพันกอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิหนาที่
ของตนหรือไมอยางไร การเกิดขึ้นของสัญญา การเลิกสัญญารวมท้ังผลของการเลิกสัญญา 

 
โดยสวนที่ 1 บททั่วไป จะประกอบดวยเน้ือหา 2 บท ดังน้ี  
บทที่ 1  นิติกรรม และ 
บทที่ 2  สัญญา 
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2  กฎหมายธุรกจิ 

บทที ่1 

นิติกรรม 
 
ความนํา 
 ในการดํารงชีพของมนุษยยอมตองมีการติดตอสัมพันธกันตลอดเวลาและมีกฎหมายเปนเคร่ืองมือ
ในการกํากับดูแลความถูกตองและความสมบูรณระหวางความสัมพันธ และบังคับใหเปนไปตามความสัมพันธ
เหลาน้ัน ในสวนน้ีจะเปนการศึกษาถึงความสัมพันธของมนุษย ในรูปแบบที่เรียกวา “นิติกรรม” วามีความหมายและ
ลักษณะ การแบงประเภท ความสมบูรณทางกฎหมาย อยางไร ดังตอไปน้ี 
 
1.  ความหมายของนิติกรรม  
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 บัญญัติวา  
  “นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอ
การผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพ่ือจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ” 
  จากบทบัญญัติในมาตรา 149 การกระทําที่จะถือวาเปนนิติกรรมจะตองประกอบไปดวย
หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1.1  มีการกระทํา หมายถึง การกระทําโดยการแสดงเจตนาของผูกระทําออกมาใหปรากฏทาง
กายหรือวาจาวาตนตองการทําอะไร ซ่ึงวิธีการแสดงเจตนาดังกลาวแบงออกได 3 วิธี คือ การแสดงเจตนา        
โดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยกิริยาอาการ  

อน่ึง การนิ่งไมถือเปนการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรม เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติรับรอง     
ใหการน่ิงในเหตุการณบางอยางถือเปนการแสดงเจตนา ตัวอยางเชน ในเร่ืองของการตออายุสัญญาเชา เม่ือสิ้น
กําหนดเวลาเชาซ่ึงไดตกลงกันไวน้ัน ถาผูเชายังคงครองทรัพยสินอยู และผูใหเชารูแลวไมทักทวง กฎหมายใหถือวา
คูสัญญาไดทําสัญญาเชาใหมตอไปไมมีกําหนดเวลา1 หรือในเร่ืองการขายเผื่อชอบ (การซื้อขายโดยมีเงื่อนไขใหผูซ้ือ
ตรวจดูทรัพยสินไดกอน) ถาผูซ้ือมิไดบอกกลาววาไมยอมรับซ้ือภายในเวลาที่กําหนด หรือไมสงทรัพยสินคืนภายใน
กําหนดเวลา กฎหมายกําหนดใหการซื้อขายบริบูรณ เทากับยอมรับใหการนิ่งเปนการแสดงเจตนาทํานิติกรรมได2 

1.2  การแสดงเจตนาทําโดยใจสมัคร หมายความวา การแสดงเจตนานั้นตองเกิดจากความ 
เต็มใจและสมัครใจของผูแสดงเจตนา และตองกระทําในขณะท่ีรูสึกตัว มีสติสัมปชัญญะจึงจะถือไดวาการนั้นเปน  
นิติกรรม แตหากกระทําในขณะละเมอ หรือถูกสะกดจิต กรณีเหลาน้ีจะไมถือวาไดแสดงเจตนาดวยความสมัครใจ   
จึงไมมีนิติกรรมใดๆ เกิดขึ้นเลย ไมมีความผูกพันใดๆ ตามกฎหมายทั้งส้ิน 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาไมสมัครใจ หรือไดกระทําลงไปเพราะถูกขมขู สําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล 
เชนน้ี จะถือวามีนิติกรรมเกิดขึ้นแลว แตนิติกรรมน้ันมีผลเปนโมฆียะ ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

                                                           
1 มาตรา 570 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2 มาตรา 508 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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  กฎหมายธุรกิจ 3 

1.3  วิธีการหรือลักษณะการแสดงเจตนาตองชอบดวยกฎหมาย การแสดงออกตองเปนการ
กระทําที่ไมขัดตอบทบัญญัติ หรือขอหามของกฎหมาย ตัวอยางเชน  นายดําทํานิติกรรมเสนอขอซ้ือปากกาของ 
นายแดงโดยตกลงกันวา ถานายแดงจะสนองตอบใหตบหนานายเขียว 1 คร้ัง  แมนายแดงจะตบหนานายเขียวแลว      
ก็ตาม  การตบหนาเปนการกระทําละเมิด  ไมถือเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย จึงไมถือวาเปนนิติกรรม     
นิติกรรมไมเกิดขึ้นเลย  วิธีการหรือลักษณะการแสดงเจตนาตองชอบดวยกฎหมายนี้ เปนคนละกรณีกับวัตถุประสงค
ของนิติกรรมตองชอบดวยกฎหมาย ทั้งน้ี เพราะแมวัตถุประสงคของนิติกรรมจะไมชอบดวยกฎหมายแตถาวิธีการ
แสดงเจตนาถูกตองตามกฎหมาย การกระทําน้ันก็ถือเปนนิติกรรมได นิติกรรมเกิดแตจะมีผลเปนโมฆะ ซ่ึงจะ
กลาวถึงในสวนตอๆ ไป 

1.4  ผูแสดงเจตนามุงโดยตรงท่ีจะกอใหเกิดความผูกพันซ่ึงมีผลบังคับไดตามกฎหมาย   
คําปรารภ การพูดลอเลน หรือการแสดงอัธยาศัยไมตรีในทางสังคม การแสดงเจตนาเหลาน้ีมิไดมุงที่จะกอใหเกิด
ความผูกพันตามกฎหมาย จึงไมถือเปนนิติกรรม 

 1.5  กอใหเกิดความเคลื่อนไหวแหงสิทธิ  การทํานิติกรรมตองมีผลกอใหเกิดสิทธิ เปล่ียนแปลง
สิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ หรือระงับสิทธิ   
 กอใหเกิดสิทธิ ตัวอยางเชน นายแดงทําสัญญาใหนายขาวเชาบาน กอใหเกิดสิทธิตามสัญญาเชา 
ผูใหเชาตองใหผูเชาใชประโยชนในบานที่ตกลงเชา หรือผูเชาตองจายคาเชาใหแกผูใหเชา  
 เปล่ียนแปลงสิทธิ ตัวอยางเชน นายดําใหนายฟากูยืมเงินไป 10,000 บาท ตอมาทั้งสองตกลงกันให
นายฟาชําระหนี้ดวยขาวสาร 50 ถัง เปนการเปลี่ยนแปลงสิทธิเรียกรองจากเงินมาเปนขาวสาร  
  โอนสิทธิ ตัวอยางเชน นายชมพูเปนเจาของลิขสิทธิ์ในภาพถายพระที่น่ังอนันตสมาคม ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ตอมานายชมพูไดโอนลิขสิทธิ์ในภาพถายนี้ใหนายมวง นายมวงจึงเปนผูรับโอนสิทธิ
ในภาพถายน้ันมา 

สงวนสิทธิ ตัวอยางเชน นายดําเปนเจาหน้ีนายเหลือง 100,000 บาท และยังไมมีการชําระหน้ี
จนกระทั่งใกลจะหมดอายุความในการฟองรอง ปรากฏวานายเหลืองสงจดหมายถึงนายดํายอมรับวาเปนหน้ีนายดํา
อยูและขอผอนผันการชําระหน้ีออกไปอีก เปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง และตองเริ่มนับอายุความใหม เปนการ
สงวนสิทธิการฟองรองของนายดําไว เปนผลดีกับนายดํา  

ระงับสิทธิ ตัวอยางเชน นายเขียวกูยืมเงินนายมวง เมื่อหน้ีถึงกําหนดนายเขียวนําเงินตนและ
ดอกเบี้ยไปชําระ เม่ือนายมวงไดรับชําระหน้ีแลว หน้ีเงินกูเปนอันระงับส้ินไป นายมวงจะเรียกใหนายเขียวชําระหน้ี
เงินกูยืมอีกไมได เปนการระงับสิทธิ 
              
2.  ประเภทของนิติกรรม 
 นิติกรรมแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

 2.1  นิติกรรมฝายเดียวกับนิติกรรมหลายฝาย 
  1) นิติกรรมฝายเดียว หมายถึง นิติกรรมท่ีเกิดขึ้นและมีผลสมบูรณโดยอาศัยการแสดงเจตนา
ของบุคคลเพียงฝายเดียว ซ่ึงแบงออกเปนนิติกรรมฝายเดียวโดยเครงครัด เชน การทําพินัยกรรม การกอต้ังมูลนิธิ 
หรือคํามั่นจะใหรางวัล และนิติกรรมฝายเดียวซ่ึงตองมีผูรับการแสดงเจตนา เชน คําเสนอและคําสนอง การบอกลาง
โมฆียะกรรม การใหสัตยาบัน เปนตน 
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  2) นิติกรรมหลายฝาย หมายถึง นิติกรรมที่เกิดขึ้นและมีผลสมบูรณจากการแสดงเจตนาของ
บุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไป โดยมีฝายหนึ่งเปนฝายเสนอและอีกฝายหน่ึงเปนผูสนองรับ หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ มี
การทําคําเสนอและคําสนองที่ถูกตองตรงกันเกิดเปนสัญญาขึ้นดังที่ระบุไวในบรรพ 3 ป.พ.พ. วาดวยเอกเทศสัญญา 
เชน สัญญาซ้ือขาย สัญญาให สัญญาเชาทรัพย สัญญากอต้ังหางหุนสวน เปนตน 

 2.2  นิติกรรมที่มีผลระหวางผูทํายังมีชีวิตกับนิติกรรมที่มีผลเมื่อผูทําตาย 
  1) นิติกรรมที่มีผลระหวางผูทํายังมีชีวิต หมายถึง นิติกรรมที่กอใหเกิดความผูกพันในขณะที่
ผูทํายังมีชีวิตอยู ซ่ึงอาจเปนนิติกรรมฝายเดียวหรือนิติกรรมหลายฝายก็ได เชน การทํานิติกรรมสัญญาทั่วๆ ไป 
เชน สัญญาซ้ือขาย สัญญาแลกเปลี่ยน และสัญญาให เปนตน 
  2)  นิติกรรมที่มีผลเมื่อผูทําตาย หมายถึง นิติกรรมที่เกิดขึ้นแตยังไมมีผลผูกพันใดๆ จนกวา
ผูทําจะถึงแกความตาย เชน การทําพินัยกรรม  

 2.3  นิติกรรมท่ีมีคาตอบแทนกับนิติกรรมที่ไมมีคาตอบแทน 
  1)  นิติกรรมที่มีคาตอบแทน หมายถึง นิติกรรมหลายฝายที่ผูทําตางไดรับผลประโยชน   
ตอบแทนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผลประโยชนที่วาน้ีอาจเปนทรัพยสิน การชําระหน้ีตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นใดก็ได 
เชน สัญญาซ้ือขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาจางแรงงาน และสัญญาประกันภัย เปนตน 
  2)  นิติกรรมที่ไมมีคาตอบแทน หมายถึง นิติกรรมที่ผูทําทําใหเปลาโดยที่ไมไดรับผลประโยชน
ตอบแทนใดๆ เชน พินัยกรรม สัญญาให สัญญายืมใชคงรูป เปนตน  

 2.4  นิติกรรมท่ีสมบูรณโดยการแสดงเจตนากับนิติกรรมที่ตองทําตามแบบ 
  1)  นิติกรรมที่สมบูรณโดยการแสดงเจตนา หมายถึง นิติกรรมที่เกิดขึ้นและมีผลผูกพันโดย
การแสดงเจตนาของผูทํา ซ่ึงอาจแสดงเจตนาดวยวาจา เปนลายลักษณอักษร หรือโดยปริยาย เชน สัญญาจาง
แรงงาน และสัญญาซ้ือขาย เปนตน 
  2)  นิติกรรมที่ตองทําตามแบบ หมายถึง นิติกรรมที่เพียงแตการแสดงเจตนาดวยวาจาหรือ
เปนลายลักษณอักษรยังไมเพียงพอ  ตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดอีกดวยจึงจะมีผลผูกพัน เชน การ          
จดทะเบียนสมรส การทําพินัยกรรม สัญญาเชาซ้ือ สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ต๋ัวเงิน เปนตน 
 
3.  ความสมบูรณของนิติกรรม 
  ในการพิจารณาความสมบูรณของนิติกรรมน้ัน นอกจากที่จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑของ  
นิติกรรมตามมาตรา 149 แลว ยังจําเปนที่จะตองพิจารณาองคประกอบอื่นๆ รวมดวย ไดแก 
 3.1  ความสามารถในการทํานิติกรรม 
 3.2  วัตถุประสงคของนิติกรรม 
 3.3  แบบของนิติกรรม 
 3.4  การแสดงเจตนาทํานิติกรรม 
 

  3.1  ความสามารถในการทํานิติกรรม   
  ผูทํานิติกรรมตองเปนผูที่มีความสามารถในการทํานิติกรรมตามกฎหมาย เปนองคประกอบที่
สําคัญประการแรกที่ตองนํามาพิจารณาถึงความสมบูรณของนิติกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากหากผูกระทําเปนผูที่มี
ความสามารถบกพรอง หรือที่เรียกวา “ผูหยอนความสามารถ” จะสงผลใหนิติกรรมที่ทําน้ันไมสมบูรณ ดังที่

Pre
vie

w



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




