คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู
เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 4 เรื่อง กฎหมาย
แพงและพาณิชย ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 จํานวน 1 ชั่วโมง ของ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก เลมนี้ เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนนําไปใชใหเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและครูผูสอนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง
2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามทีก่ ําหนดไว
4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ
แบบประเมินตนเองหลังเรียน
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง
กอนเรียนและหลังเรียน
6. ในชั่วโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม
7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ชิ้นงาน กิจกรรม
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน
8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 4 เรื่อง กฎหมาย
แพงและพาณิชย ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 จํานวน 1 ชั่วโมง ของ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลกเลมนี้ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวย
ตนเอง สามารถนําเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง
2. อานคําแนะนํา คําชี้แจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน
3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให
4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 4 เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย ทีละหัวขอให
เขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด
5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบตั ิ
6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย
7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให
8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม
9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ
การพัฒนาของผูเรียน
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เลมที่ 4
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย

สาระการเรียนรู
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

ซื้อขาย
เชาทรัพย
เชาซื้อ
การกูยืมเงิน
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ขอ 1. วารีกูยืมเงินสุนิษาเปนจํานวน 4,000 บาท
เปนเวลา 2 ป มีหลักฐานการกูยืมเงินเปน
หนังสือโดยกําหนดดอกเบี้ยตามกฎมาย
จะตองใหดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน เทาไหร
ก. 560 บาท
ข. 600 บาท
ค. 1,200 บาท
ง. 2,400 บาท

ขอ 3. การซื้อขายสังหาริมทรัพยซึ่งมี
ราคา ซื้อขาย เทาไรจึงจะตอง มี
หลักฐานการซื้อขายเปนหนังสือ
หรือวางมัดจํา
ก. 100 บาทขึ้นไป
ข. 200 บาทขึ้นไป
ค. 300 บาทขึ้นไป
ง. 500 บาทขึ้นไป

ขอ 2. นายแดงตกลงซื้อรถยนตจากบริษัท
โตโยตา มีกําหนดชําระเงิน 48 งวดละ
10,000 บาท ตอมานายแดงไมสามารถ
ชําระงวดที่ 18 และงวดที่ 19 บริษัท
โตโยตาจึงบอกเลิกสัญญา และสามารถ
กลับเขาครอบครองรถยนตดังกลาว
กรณีเชนนี้ถือเปนสัญญาประเภทใด
ก. สัญญาจํานอง
ข. สัญญาเชาทรัพย
ค. สัญญาเชาซื้อ
ง. สัญญาซื้อขาย

ขอ 4. นายชอบกูเงินนายชัย 500 บาท โดยให
นายชัย เขียนจดหมายวาไดกูเงินจาก
นายชอบและลงลายมือชื่อดวยเมือ่ ครบ
วันชําระเงินคืนนายชัยไมยอมชําระหนี้
ดังนั้นนายชอบจะฟองรองบังคับคดีได
หรือไมบอกเหตุผล
ก. ได เพราะมีหลักฐานตามกฎหมาย
ข. ไมได เพราะไมไดเขียนสัญญากูเงิน
ค. ไมได เพราะไมมีพยานลงลายมือชื่อ
ง. ได เพราะกูเงินเกิน 10 บาท สามารถ
ฟองรองบังคับคดีได
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ขอ5. การทําสัญญากูยืมเงิน หากตอง
มีการฟองรองตอศาลใหชําระเงินคืน
ผูใหกูยืมเงินจะตอง ฟองภายในเวลากี่ป
ก. 3 ป
ข. 5 ป
ค. 10 ป
ง. 15 ป

ขอ 8. นางนอยนําที่ดินไปขายใหนายหนอย
โดยมีขอตกลงวาใหนางนอยไถที่ดิน
แปลงนั้นคืนภายในกําหนด 1 ป
กรณี เชนนี้ถือเปนสัญญา ประเภทใด
ก. สัญญาจํานํา
ข. สัญญาจํานอง
ค. สัญญาซื้อขาย
ง. สัญญาขายฝาก

ขอ 6. สัญญาซื้อขายในขอใดที่ตองทําเปน
หนังสือจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่
ก. รถยนต
ข. หองแถว
ค. รถจักรยานยนต
ง. นาฬิกาฝงเพชร

ขอ 9. ทรัพยสินชนิดใดที่ไมอาจใชจํานําได
ก. รถยนต
ข. สวนยาง
ค. เครื่องเสียง
ง. ทองรูปพรรณ

ขอ7. นายบุญมามีบาน1 หลัง มีที่ดิน 1 แปลง
มีสุกร 5 ตัวและมีรถไถนา 1 คัน ทรัพยสิน
ในขอใดที่นายบุญมีไมอาจใชในการจํานองได
ก. บาน
ข. ที่ดิน
ค. สุกร
ง. รถไถนา

ขอ 10. การคิดดอกเบี้ยการกูยืมเงินตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละเทาไรตอป
ก. 5 บาท
ข. 6 บาท
ค. 12 บาท
ง. 15 บาท

6

เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย

สาระสําคัญ
แพงและพาณิชยเปนกฎหมายที่มีความสัมพันธระหวางเอกชน จัดเปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่ควรรู ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับการกูยืมเงิน ซื้อขาย
เชาทรัพย เชาซื้อ ซึ่งถาบุคคลไดมีความรูเรื่องดังกลาวก็ยอมจะดําเนินกิจการตางๆ ได
อยางถูกตองและไมถูกผูอื่นเอาเปรียบ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีความรู ความเขาใจ และอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย เกี่ยวกับการกูยืมเงิน
ซื้อขาย เชาทรัพย และเชาซื้อ วิเคราะหความสําคัญของกฎหมายแพงและพาณิชย
เกี่ยวกับการกูยืมเงิน ซื้อขาย เชาทรัพยและเชาซื้อได
จุดประสงคการเรียนรู
1. เขาใจและอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา
การกูยืมเงิน ซื้อขาย เชาทรัพยและเชาซื้อได
2. วิเคราะหถึงความสําคัญกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
การกูยืมเงิน ซื้อขาย เชาทรัพยและเชาซื้อและนําไปใชในการดําเนินชีวิตได
สาระการเรียนรู
กฎหมายแพงและพาณิชย
1.
2.
3.
4.

ซื้อขาย
เชาทรัพย
เชาซื้อ
การกูยืมเงิน
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ความหมายของกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายถึง กฎหมายที่รวมเอาบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับเรื่องในทางแพงและพาณิชยมาไวดวยกันเปนหมวดหมู จัดระเบียบใหเขากัน
การจัดทํากฎหมายแพงและ พาณิชยของไทย เริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนเสร็จและ
ประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2477 จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ ซึ่งเปนฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีเนื้อหาอยูทั้งหมด 6 บรรพ ที่หมายถึง 6 หมวดหมู
ใหญ ๆ เรียง ตามลําดับดังนี้

บรรพที่ 1 วาดวยหลักทั่วไป
บรรพที่ 2 วาดวยหนี้
บรรพที่ 3 วาดวยเอกเทศสัญญา
บรรพที่ 4 วาดวยทรัพยสิน
บรรพที่ 5 วาดวยครอบครัว
บรรพที่ 6 วาดวยมรดก
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คําวา "บรรพ" หมายถึง หมวดหมูใหญของกฎหมาย หมวดหมูที่ยอยลงมาจากบรรพ คือ
ลักษณะ เชน บรรพ 1 หลักทั่วไป แบงออกเปนลักษณะบุคคล ลักษณะทรัพย ลักษณะ
นิติกรรม เปนตน
ในบรรพนี้ไดกลาวถึง สัญญาประเภทตางๆ ซึ่งประมวลกฎหมายนี้ ถือวา
สําคัญจึงตั้งชื่อสัญญา และกําหนดสิทธิหนาที่ระหวางคูสัญญาไวโดยเฉพาะ ดวยเหตุนี้
จึงเรียกวา “เอกเทศสัญญา” (Specific Contract) ซึ่งมีดวยกัน 23 ลักษณะคือ
1. สัญญาซื้อขาย
13. สัญญาแลกเปลี่ยน
2. สัญญาให
14. สัญญาเชาทรัพย
3. สัญญาเชาซื้อ
15. สัญญาจางแรงงาน
4. สัญญาจางทําของ
16. สัญญารับขน
5. สัญญายืม
17. สัญญาฝากทรัพย
6. สัญญาค้ําประกัน
18. สัญญาจํานอง
7. สัญญาจํานํา
19. สัญญาเก็บของในคลังสินคา
8. สัญญาตัวแทน
20. สัญญานายหนา
9. สัญญาประนีประนอมยอมความ
21. สัญญาการพนันและขันตอ
10. สัญญาบัญชีเดินสะพัด
22. สัญญาประกันภัย
11. สัญญาตั๋วเงิน
23. สัญญาหางหุนสวนและบริษัท
12. สัญญาสมาคม
หลักทั่วไปในบรรพ 1
1. เรื่องบุคคล บุคคลหมายถึงสิ่งที่มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย โดยแบงบุคคล
ออกเปน 2 ประเภท คือ
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1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง มนุษยซึ่งมีสภาพบุคคลและสิ้นสุดสภาพบุคคล
โดยการตายและ ตองมีสิ่งซึ่งประกอบ หรือทําใหความเปนบุคคลปรากฏชัดเจนขึ้น ตาม
ความประสงคของกฎหมาย ซึ่ง เรียกวา "สิ่ง จําแนกตัว บุคคล" คือ ทําใหบุคคลหนึ่ง
แตกตางจากบุคคลอื่น ไดแก ชื่อ ภูมิลําเนา
1.2 นิติบุคคล หมายถึง บุคคลที่กฏหมายสมมติขึ้น ใหมีสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน คณะ
บุคคล หนวยงาน บริษัทจํากัด กองทรัพยสิน ฯลฯ ซึ่ง กฎหมายยินยอมใหกระทําการได
นิติบุคคล ไมใชบุคคลธรรมดาไมมีชีวิตจิตใจ จึงตองมีผูแทนนิติบุคคลแสดงเจตนา หรือ
กระทํา การแทน เชน มีกรรมการ ผูจัดการ เจาอาวาสวัด ฯลฯ ทําหนาที่แทน
ประเภทของนิ ติ บุ ค คล ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย เช น
กระทรวง ทบวง กรม วัด หางหุน สว นสามัญที่จดทะเบียนแลว บริษัทจํากัด สมาคม
มูลนิธิ และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน พรรคการเมือง รัฐวิสาหกิจ เปนตน
ทรัพย
ทรัพย แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
3.1 อสังหาริม ทรัพย ไดแก ที่ดิน ทรัพยอัน ติดอยูกับที่ดิน เชน ตึกราม
บานชอ ง ทรัพย อัน ประกอบ เปน อัน เดียวกั น กับที่ ดิน สิทธิทั้ ง หลายอัน เกี่ยวกั บ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เชน สิทธิ ครอบครอง สิทธิอาศัย
3.2 สังหาริมทรัพย ไดแก ทรัพยทั้งหลาย อันอาจเคลื่อนจากที่แหงหนึ่งไป
อีกแหงหนึ่ง ได ไมวาเคลื่อ นดว ยแรงเดิน แหงตัวทรัพยนั่น เอง หรือเคลื่อ นดวยกํา ลัง
ภายนอก กําลังแรง แหงธรรมชาติ อันอาจถือเอาได เชน น้ําตก
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ลักษณะสําคัญเรื่องเอกเทศสัญญาในบรรพ 3
เอกเทศสัญญา คือ สัญญาอันเปนบอเกิดแหงหนี้ ซึ่งมีหลายลักษณะในบรรพ
3 ประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย โดยจะยกใหเห็นเปนบางลักษณะ ดังนี้

ตอนที่ 1 การซื้อขาย
ซื้อขายคือ สัญญาที่บุคคลฝายหนึ่งเรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา ผูซื้อ โดยผูซื้อจะตองใชราคาทรัพยสินนั้น สัญญา
ซื้อขาย มี 2 อยาง ตามลักษณะของทรัพยสิน ดังนี้
1. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยธรรมดา คือ การซื้อขายทรัพยที่เคลื่อนที่ได
เชน การซื้อขายปากกา นาฬิกา ตูเย็น วิทยุ รถยนต สินคาที่มีราคาซือ้ ขาย ต่ํากวา 500 บาท ไมตอง
ทําเปนหนังสือสัญญาเพียงแตตกลงดวยปากเปลา หากซือ้ ขายสังหาริมทรัพย ตั้งแต 500 บาท ขึ้นไป
ตองทําเปนหนังสือสัญญาหรือวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวน
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2. สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นจากการที่ตกลงกัน
ของคูกรณี โดยเฉพาะผูขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยใหกับผูซื้อและผู ซื้อตกลงะ
ชําระราคาทรัพยสินใหแกผูขาย สวนการโอนกรรมสิทธิ์ การสงมอบทรัพยสิน การชําระ
ราคาอาจทํา ในภายหลั ง ก็ ไ ด เพราะเปน การปฏิ บัจิ ต ามสัญ ญาของคูก รณี ที่เ กิด ขึ้ น
ภายหลังที่สัญญาซื้อขายเกิดขึ้น
การซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ได แ ก ก ารซื้ อ ขายที่ ดิ น บ า นเรื อ นหรื อ
สิ่งกอสรางตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นตองตก
เปนโมฆะ
3.ทรัพยสินที่ซื้อขายกันไมได ทรัพยที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เชน
ถนนหนทาง ทางน้ํา ที่ปาสงวนแหงชาติ ทีว่ ัดหรือธรณีสงฆและทรัพยสินที่ผิดกฎหมาย
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นิติกรรม
นิติกรรม คือการใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวยความใจสมัคร
มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพื่อจะกอเปลี่ยนแปลง โอน สงวน
หรือระงับซึ่งสิทธิ
กลาวโดยยอนิติกรรม คือการกระทําของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมายและมุง
ต อ ผลในกฎหมายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อั น ได แ ก การเคลื่ อ นไหวแห ง สิ ท ธิ มี ก ารก อ สิ ท ธิ
เปลี่ ยนแปลงสิทธิ สงวนสิท ธิ เชน สัญ ญาซื้ อ ขาย, สัญ ญากู เ งิน ,สั ญญาจางแรงงาน
สัญญาใหและพินัยกรรม
โมฆะกรรม หมายถึง นิติกรรมที่ตกเปนอันเสียเปลา ใชบังคับกันไมไดเสมือน
หนึ่งวามิไดมีอะไรเกิดขึ้นเลย และโมฆะกรรมนั้นไมอาจใหสัตยาบันแกกันไดผูมีสวน
ไดสวนเสียคนใดคนหนึ่งสามารถยกเอาโมฆะกรรมนั้นขึ้นมากลาวอางไดเสมอ
โมฆียะกรรม หมายถึงนิติกรรมที่ใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการ
บอกลางใหเปนโมฆะเสียเปลาตั้งแตเริ่มแรกหรือใหสัตยาบันเพื่อทําใหเปนนิติกรรมที่
สมบูรณตอไป
การแบงประเภทของนิติกรรม
1. นิติกรรมฝายเดียว ไดแก นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของ
บุคคลฝายหนึ่งฝายเดียวและมีผลตามกฎหมาย ซึ่งบางกรณีก็ทําใหผูทํานิติกรรมเสีย
สิทธิได เชน การกอ ตั้ง มูล นิธิ การรับสภาพหนี้ การผอนผัน เวลาชําระหนี้ ใหลูกหนี้
2. นิติกรรมสองฝาย (นิติกรรมหลายฝาย) ไดแกนิติกรรมซึ่งเกิดขึ้น โดยการ
แสดงเจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปและทุกฝายตางตองตกลงยินยอมระหวางกัน
กลาวคือ ฝายหนึ่งแสดงเจตนา เปนคําสนอง เมื่อคําสนองและคําเสนอถูกตองตรงกัน
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จึงเกิดมีนิติกรรมสองฝายขึ้นเรียกวาสัญญา เชน สัญญาซื้อขาย สัญญากูยืม สัญญา
แลกเปลี่ยน สัญญาขายฝาก จํานอง จํานํา เปนตน
ตอนที่ 2 การเชาทรัพย
ลักษณะสําคัญเรื่องทรัพยสิน
ความหมายของคําวาทรัพย หมายถึง วัตถุที่มีรูปราง เชน รถยนต วิทยุ บาน
ที่ดิน สวนสิ่งอื่นที่ไมมี รูปราง เชน สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการคา
ไมใชทรัพยสิน แตเปนทรัพยสินทางปญญา
ความหมายของคําวา ทรัพยสิน หมายถึง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจ
มีราคาและถือเอาได ดังนั้นคําวาทรัพยสินจึงมีความหมายกวางกวาทรัพย การไดมาและ
สิ้นไปซึ่งทรัพยสิน หมายถึง สิทธิเหนือทรัพยสินหรือเรียกวา ทรัพยสินจะเกิดขึ้นได โดย
อํานาจแหงกฎหมาย เชน
1. กรรมสิทธิ์ หมายถึง ความเปนเจาของการครอบครองทรัพยสินที่สําคัญที่สุด
2. สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิในการครอบครองทรัพยสิน เชน ผูเชายอม
มีสิทธิครอบครอง ทรัพยสิน เชน ผูเชายอมมีสิทธิครอบครองทรัพยสินที่เชาเจาของที่ดิน
ที่ไมมีโฉนด แตมีเอกสารอื่นแทน เชน น.ส. 3 , ส.ค. 1 ก็ถือวาเปนผูมีสิทธิครอบครอง
3. ภาระจํายอม หมายถึง การที่เจาของอสังหาริมทรัพย ตองรับภาระบางอยาง
อันกระทบถึง ทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยาง ซึ่งตนควรจะมีสิทธิ
นั้นอยูแตตองงดเวน เชน การปลอยใหคนเดินผานที่ดินของตนจนเวลาเลย 10 ปขึ้นไป
4. สิทธิอาศัย หมายถึง สิทธิบุคคลจะอาศัยอยูในโรงเรือนของผูอื่นโดย
ไมตองเสียคาเชา
5. สิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิเปนเจาของโรงเรือน
สิ่งปลูกสราง หรือ สิ่งเพาะปลูกบนดิน หรือใตดินนั้น โดยไมไดเปนเจาของที่ดินนั้น
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6. สิทธิเก็บกิน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิใชสอยถือประโยชนจัดการ
และเอาประโยชน บางอยางจากทรัพยสินของบุคคลอื่นโดยที่ไมไดเปนเจาของทรัพยสินนั้น
7. ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งซึ่งไมไดเปน
เจาของอสังหาริมทรัพย แตมีสิทธิไดรับชําระหนี้เปนคราว ๆ จากทรัพยสินนั้นหรือไดใช
ตลอดจนถือเอาซึ่งประโยชน แหงทรัพยสินนั้น
8. ทางจําเปน หมายถึง ที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นลอมอยูเชน สระ บึง
หรือทะเลลอมอยู จนไมมีทางออกถึงทางสาธารณะไดก็มีสิทธิสามารถที่จะผานที่ดินที่
ลอมอยูได
หมายเหตุ ตามขอ 4-7 ถาไมจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่จะใชยัน
บุคคลภายนอกไมได ใชยันไดเฉพาะคูกรณี และเฉพาะสิทธิเหนือพื้นดินตกทอดทาง
มรดกไดเทานั้น
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สัญญาเชาทรัพย
ความหมายของสัญญาเชาทรัพย
สัญญาเชาทรัพย คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูใหเชา ตกลงใหบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกวา ผูเชา ไดใชหรือไดรับประโยชนอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด
และผูเชาตกลงจะใหเชาเพื่อการนั้น
หลักเกณฑของสัญญาเชา
1. การเชาอสังหาริมทรัพย เชน เชาที่ดิน เชาบาน เชาตึกแถว ตองมี
หลักฐานเปนหนังสือ และถาหากเชาเกิน 3 ปขึ้นไปหรือเชามีกําหนดตลอดอายุของผูเชา
หรือผูใหเชา จะตองไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หากไมจดทะเบียนฟองรองให
บังคับตามสัญญาไดเพียง 3 ป
2. การเชาอสังหาริมทรัพย หามเชาเกิน 30 ป หากทําเกินกวานั้นใหลดลงมา
เหลือ 30 ป
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ตอนที่ 3 สัญญาเชาซื้อ
ความหมายของสัญญาเชาซื้อ
สัญญาเชาซื้อ หมายถึง สัญญาซึ่ง เจาของเอาทรัพยสิน ออกใหเ ชาและให
คํามั่นวาจะขายทรัพยสินนั้น หรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไข
ที่ผูเชาไดใชเงินเปนจํานวนเทานั้น เทานี้ เปน คราว ๆ สัญญาเชาซื้อตองทําเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อผูเชาซื้อ และผูใหเชาซื้อ ถาหากผูเชาซื้อผิดนัด ไมใชเงิน 2 คราวติดตอกัน
หรือกระทําผิดสัญญาในขอที่เปนสวนสาระสําคัญ เจาของทรัพยสินที่ใหเชาซื้ออาจบอก
เลิกสัญญาได ผูเชาซื้อ จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ และหามผูเ ชาซื้อจําหนายจายโอน
ทรัพยสิน ที่ เ ชาซื้อ มา ซึ่ง อาจมีความผิดฐานยักยอกทรั พยได เพราะผูเ ชา ซื้อ ยัง ไม มี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้น จนกวาจะชําระราคาจนครบถวน
หลักเกณฑของสัญญาเชาซื้อ
สัญญาเชาซื้อทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตองทําเปนหนังสือและ
ลงลายมือชื่อคูสัญญาทั้งสองฝาย มิฉะนั้นตกเปนโมฆะใชบังคับไมได
สิทธิหนาที่ของคูสัญญาเชาซื้อ
ผูเชาซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใด เวลาหนึ่งก็ไดดวยการสงมอบทรัพยสินที่เชาซื้อ
คืนใหแกผูเชาซื้อ และชําระคาเชาซื้อที่คางชําระใหแก ผูเชาซื้อจนครบถวน
ผูใหเชาซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาซื้อได เมื่อผูเชาซื้อผิดนัดไมชําระคาเชาซื้อ
2 คราวติด ๆ กัน
ตอนที่ 4 สัญญากูยืมเงิน
ความหมายของสัญญากูยืมเงิน
สัญญากูยืมเงิน คือ สัญญาที่มีคนหนึ่งเรียกวาผูกู ไดยืมเงินจากอีกคนหนึ่ง
เรียกวาผูใหกู โดยผูกูตกลงวาจะใชคืนเงินที่กูยืมเงิน
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หลักเกณฑของสัญญากูยืมเงิน
1. ยืมใชคงรูปหมายถึง สัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกวา "ผูใหยืม ใหบุคคลอีก
คนหนึ่งเรียกวา ผูยืม ไดใชสอยทรัพยสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดเปลาและผูยมื สัญญาวาจะคืน
ทรัพยสินนั้นเมื่อไดใชสอยเสร็จ" เชน การยืมรถยนต รถจักรยานยนต วิทยุ

2. ยืมใชสิ้นเปลืองหมายถึง สัญญาซึ่งผูใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ชนิดใชไปสิ้นไปนั้น เปนปริมาณมีกําหนดใหแกผูยืม และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยสิน
เปนประเภทชนิดและปริมาณเชนเดียวกัน ใหแทนทรัพยสินซึ่งใหยืมนั้น
3. การกูยืมนั้น มีบทบัญญัติแยกออกมาตางหากเปนกรณีพิเศษและถือวา
การกูยืมเงินเปนการยืมใชสิ้นเปลืองอยางหนึ่ง ซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้
3.1 การกูยืมเงินจะบริบูรณไดก็ดวยการสงมอบเงิน
3.2 พยานหลักฐานในการกูยืม ถายืมเงินมากกวาหาสิบบาทขึ้นไป
จะตองมีหลักฐานกูยืมเปน หนังสืออยางใดอยางหนึ่งที่ลงลายมือชื่อผูยืมไว จึงจะ
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ฟองรองบังคับคดีกันได ในกรณีผิดสัญญาและในการคิดดอกเบี้ยจะคิดเกินรอยละ 15
บาทตอปไมได
3.3 การใชเงินคืน ควรมีการเพิกถอนในเอกสาร คือมีการบันทึกขอความ
ลงในการกูยืมนั้นวา ไดใชเงินกันแลวหรืออาจะละเวนคืนเอกสารหลักฐานแหงการกูยืม
หรืออาจะใหผูใหยืมออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดก็ได
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ความรูเสริม
สัญญาที่ใชบังคับอยูมีพื้นฐานที่มาจากเสรีภาพของบุคคลตามหลักความ
ศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา รัฐไมเขาแทรกแซงแมวาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะเสียเปรียบ
เวนแตเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยศีลธรรมอันดี
ของประชาชน แตในสภาพที่สังคมเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจยอมมีอํานาจการ
เจรจาตอรองที่เหนือกวา มักเอาหลักการความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเอาเปรียบคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง ดังนั้นเปนเหตุใหรัฐตองกําหนดกรอบของหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดง
เจตนาในการแกไขปญหาความไมเปนธรรม โดยกําหนดแนวทางใหศาลเพื่อใชในการ
พิจารณาขอสัญญาหรือขอตกลงที่ไมเปนธรรม
คํานิยาม มาตรา 3 ขอสัญญาหมายถึง สิ่งตอไปนี้
1) ขอตกลง
2) ความตกลง
3) ความยินยอม
4) ประกาศเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิด
5) คําแจงความเพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิด
ผูบริโภค หมายถึง
1) ผูซื้อ
2) ผูเชา
3) ผูเชาซื้อ
4) ผูกู
5) ผูเอาประกัน
6) ผูเขาทําสัญญาอื่นใดเพือ่ ใหไดมาซึ่งทรัพยสิน บริการหรือประโยชน
อื่นใดอันมีคาตอบแทน
7) ผูค้ําประกันบุคคลดังกลาวขางตน
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ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการคาเกี่ยวกับทรัพยสิน บริการ หรือ
ประโยชนอื่นใดในทางการคาปกติของตน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพยหรือบุคคลที่มีวิชาชีพที่วามานั้น เชน ทนายความ แพทย สถาปนิก เปนตน
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บทสรุปเรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายที่มีความสัมพันธระหวางเอกชน จัดเปน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่ควรรูประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการกูยืมเงิน ซื้อขาย
เชาทรัพย เชาซื้อ ซึ่งถาบุคคลไดมีความรูเรื่องดังกลาวก็ยอมจะดําเนินกิจการตางๆ ได
อยางถูกตองและไมถูกผูอื่นเอาเปรียบ
1. สัญญาซื้อขายเปนสัญญาที่บุคคลฝายหนึ่งเรียกวาผูขาย โอนกรรมสิทธิ์
ใหแกบุคลอีกฝายหนี่งเรียกวาผูซื้อ ซึ่งทรัพยสินที่ซื้อขายแบงออกเปน 2 ประเภท
1.1 อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดิน ทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน เชน ตึกราม
บานชอง ทรัพยอันประกอบ เปนอันเดียวกันกับที่ดิน
1.2 สัง หาริม ทรัพย ไดแก ทรัพยทั้ง หลายอัน อาจขน เคลื่อนจากที่แหง
หนึ่งไปอีกแหงหนึ่งได ไมวาเคลื่อนดวยแรงเดินแหงตัวทรัพยนั่นเอง
การซื้อขายสังหาริมทรัพยมีราคาตั้งแต 500บาทขึ้นไปตองทําเปนหนังสือ
สัญญาและตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาทื่
2. การเชาทรัพย มีหลักเกณฑ ดังนี้
2.1. การเชาอสังหาริมทรัพย เชน เชาที่ดิน เชาบาน เชาตึกแถว ตองมี
หลักฐานเปนหนังสือ และถาหากเชาเกิน 3 ปขึ้นไปหรือเชามีกําหนดตลอดอายุของผูเชา
หรือผูใหเชา จะตองไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หากไมจดทะเบียน ฟองรองให
บังคับตามสัญญาไดเพียง 3 ป
2.2 การเชาอสังหาริมทรัพย หามเชาเกิน 30 ป หากทําเกินกวานั้นให
ลดลงมาเหลือ 30 ป
3. สัญญาเชาซื้อ ทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตองทําเปน
หนังสือและลงลายมือชื่อคูสัญญาทั้งสองฝาย มิฉะนั้นตกเปนโมฆะใชบังคับไมได
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4. การกูยืมเงิน ถายืมเงินมากกวาหาสิบบาทขึ้นไป จะตองมีหลักฐานกูยืม
เปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งที่ลงลายมือชื่อผูยืมไว จึงจะฟองรองบังคับคดีกันได ใน
กรณีผิดสัญญาและในการคิดดอกเบี้ยจะคิดเกินรอยละ 15 บาทตอปไมได
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กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1
เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การเชาซื้อ การเชาทรัพย
ชื่อ......................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3................
คําชี้แจง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใหนักเรียนอธิบายกฎหมายแพงพาณิชย มาใหครบสมบูรณ

การทําสัญญาซื้อขาย จัดเปนกฎหมายแบบใด ..........................
สัญญากูยืมเงินเปนสัญญาที่ทําขึ้นโดยบุคคล 2 ฝาย คือ ..........................
การกูยืมเงินที่จะตองทําเปนหนังสือสัญญาจํานวนเงินตั้งแต ..........................
หลักฐานในการทําหนังสือกูยืมเงินและมีลายมือชื่อผูยืม เรียกวา...........................
การกูยืมเงินจากบุคคลธรรมดาตามกฎหมายกําหนดอัตราดอกเบี้ย ......................
สัญญาที่เกิดจากผูขายโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหผูซื้อตามราคาที่ตกลงกัน
เรียกวา..................................
7. การซื้อขายสังหาริมทรัพยที่ตองทําเปนหนังสือมีราคาตั้งแต..................................
8. การซื้อขายที่ดินตองทําเปนหนังสือสัญญาและมีผลทางกฎหมายจะตอง
..................................
9. สัญญาเชาซื้อทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตองทําเปนหนังสือและ
..................................
10. การเชาอสังหาริมทรัพย เชน เชาที่ดิน เชาบาน เชาตึกแถว ตองมีหลักฐานเปน
หนังสือตองมี..................................
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กิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2
เรื่อง กฎหมายแพงเกี่ยวกับ นิติกรรม สัญญา
ชื่อ.........................................................เลขที.่ .........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.....
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามพัฒนากระบวนการคิด
กรณีตัวอยางที่ 1 เรื่อง สัญญาซื้อขาย
กรณีตัวอยางที่ 1
จิตราตกลงขายนาฬิกาขอมือตัวเรือนฝงเพชรใหแกพรรษมนเปน เงิน 30,000 บาท
พรรษมนดีใจมากจึงรีบวางเงินมัดจําไวใหแกจิตราเปนเงิน 2,000 บาท ตอมาจิตราไมยอมขาย
นาฬิกาใหแกพรรษมน
ประเด็นคําถาม พรรษมนจะฟองรองบังคับคดีใหจิตราขายนาฬิกาใหแกตนเอง
ไดหรือไม บอกเหตุผล
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

กรณีตัวอยางที่ 2 เรื่อง สัญญายืม
กรณีตัวอยางที่ 2
นายปรีชากูยืมเงินนายสุรัตนเมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 แตไมไดทําสัญญา
กูยืมเงิน ตอมาวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นายสุรัตนไดเขียนสัญญากูยืมเงินใหนายปรีชา
เปนหลักฐานแตนายปรีชาไมไดลงลายมือชื่อ เมื่อครบกําหนดวันชําระเงินคืน นายปรีชา
ไมยอมชําระหนี้
ประเด็นคําถาม นายสุรัตนจะฟองรองบังคับคดีไดหรือไม บอกเหตุผล
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กรณีตัวอยางที่ 3 เรื่อง สัญญาค้ําประกัน
กรณีตัวอยางที่ 3
พิมผกาตองการกูยืมเ งิน รัชนกเปนจํานวนเงิน 100,000 บาท จึงใหสุดารัตนเปน
ผูค้ําประกัน โดยมีกําหนดเวลาวาจะนําเงินมาชําระหนี้กูยืมภายในเวลา 1 ป แตเมื่อครบกําหนด
แลวพิมผกานําเงินมาคืนรัชนก 80,000 บาท เหลือเงินที่เปนหนี้สินอีก 20,000บาท พิมผกาจึง
ขอผัดไปอีก 2 เดือน แตรัชนกไมยอม จึงเรียกใหสุดารัตนเปนผูชําระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
ประเด็นคําถาม รัชนกจะสามารถเรียกใหสุดารัตนเปนผูชําระหนี้สินที่เหลือได
หรือไมบอกเหตุผลประกอบ
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

กรณีตัวอยางที่4 เรื่อง สัญญาจํานอง
กรณีตัวอยางที่ 4
เสกสรรตองการกูยืมเงินจํานวน 10,000 บาทจากสุวิมล เขาจึงนําเอาโฉนดที่ดิน
จํานวน 1 งานไปมอบใหสุวิมล และสุวิมลไดมอบเงินใหเสกสรร เสกสรรไดทําหนังสือ
จํานองที่ดินไวใหแกสวุ ิมล และเมื่อครบกําหนดตามสัญญาเสกสรรไมนําเงินที่กูยืมมาคืน
ประเด็นคําถาม สุวิมลจะฟองรองตอศาลเพื่อบังคับจํานองไดหรือไม
บอกเหตุผลประกอบ

ตอบ ...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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กรณีตัวอยางที่ 5 เรื่อง สัญญาจํานํา
กรณีตัวอยางที่ 5
สุนารีไดนําสรอยขอมือทองคําไปจํานําไวกับกนกวรรณ เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท
โดยไมไดทําหนังสือสัญญาจํานําเปนหลักฐาน เมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญา สุนารีไมไดมา
ไถทรัพยที่จํานําไว กนกวรรณ จึงมีหนังสือไปยังสุนารีใหนําเงินตนพรอมดอกเบี้ยมาชําระใน
เวลาที่กําหนด แตสุนารีก็ละเลยไมปฏิบัติตาม
ประเด็นคําถาม กนกวรรณมีสิทธินําเอาสรอยขอมือทองคําไปขายทอดตลาด
ไดหรือไม บอกเหตุผลประกอบ
ตอบ .................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เวลา 10 นาที
------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ขอ 1.วารีกูยืมเงินสุนิษาเปนจํานวน 4,000 บาท
เปนเวลา 2 ป มีหลักฐานการกูยืมเงินเปน
หนังสือโดยกําหนดดอกเบี้ยตามกฎหมาย
จะตองใหดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน เทาไหร
ก. 560 บาท
ข. 600 บาท
ค. 1,200 บาท
ง. 2,400 บาท

ขอ 3. การซื้อขายสังหาริมทรัพยซงึ่ มีราคา
ซื้อขาย เทาไรจึงจะตอง มีหลักฐาน
การซื้อขายเปนหนังสือ หรือวางมัดจํา
ก. 100 บาทขึ้นไป
ข. 200 บาทขึ้นไป
ค. 300 บาทขึ้นไป
ง. 500 บาทขึ้นไป

ขอ 2. การทําสัญญากูยืมเงิน หากตอง
มีการฟองรองตอศาลใหชําระเงินคืน
ผูใหกูยืมเงินจะตองฟองภายในเวลากี่ป
ก. 3 ป
ข. 5 ป
ค. 10 ป
ง. 15 ป

ขอ 4. การคิดดอกเบี้ยการกูยืมเงินตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยดอกเบี้ย
ไมเกินรอยละเทาไรตอป
ก. 5 บาท
ข. 6 บาท
ค. 12 บาท
ง. 15 บาท
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ขอ5. สัญญาซื้อขายในขอใดที่ตองทําเปน
หนังสือจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่
ก. รถยนต
ข. หองแถว
ค. รถจักรยานยนต
ง. นาฬิกาฝงเพชร

ขอ8. นางหนอยนําที่ดินไปขายใหนายนอย
โดยมีขอตกลงวาใหนางหนอยไถที่ดิน
แปลงนั้นคืนภายในกําหนด 1 ปกรณี
เชนนี้ถือเปนสัญญา ประเภทใด
ก. สัญญาจํานํา
ข. สัญญาจํานอง
ค. สัญญาซื้อขาย
ง. สัญญาขายฝาก
ขอ 6. นายบุญมามีบาน1 หลัง มีที่ดิน 1 แปลง
ขอ9. ทรัพยสินชนิดใดที่ไมอาจใชจํานําได
ก. รถยนต
มีสุกร 5 ตัวและมีรถไถนา 1 คัน ทรัพยสิน
ข. สวนยาง
ในขอใดที่นายบุญมีไมอาจใชในการจํานองได
ค. เครื่องเสียง
ก. บาน
ง. ทองรูปพรรณ
ข. ที่ดิน
ค. สุกร
ง. รถไถนา
ขอ 7. นายแดงตกลงซื้อรถยนตจากบริษัท
ขอ10. นายชอบกูเงินนายชัย 500 บาท โดยให
โตโยตา มีกําหนดชําระเงิน 48 งวดละ
นายชัย เขียนจดหมายวาไดกูเงินจาก
10,000 บาทตอมานายแดงไมสามารถชําระ
นายชอบและลงลายมือชื่อดวยเมื่อครบ
งวดที่ 18 และงวดที่ 19 บริษัทโตโยตา
วันชําระเงินคืนนายชัยไมยอมชําระหนี้
จึงบอกเลิกสัญญา และสามารถกลับเขา
ดังนั้นนายชอบจะฟองรองบังคับคดีได
ครอบครองรถยนตดังกลาว กรณีเชนนี้
หรือไมบอกเหตุผล
ก. ได เพราะมีหลักฐานตามกฎหมาย
ถือเปนสัญญาประเภทใด
ข. ไมได เพราะไมไดเขียนสัญญากูเงิน
ก. สัญญาจํานอง
ค. ไมได เพราะไมมีพยานลงลายมือชื่อ
ข. สัญญาเชาทรัพย
ง. ได เพราะกูเงินเกิน 10 บาท สามารถ
ค. สัญญาเชาซื้อ
ฟองรองบังคับคดีได
ง. สัญญาซื้อขาย
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เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1
เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การเชาซื้อ การเชาทรัพย
------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ใหนักเรียนอธิบายกฎหมายแพงพาณิชย มาใหครบสมบูรณ
1. การทําสัญญาซื้อขาย จัดเปนกฎหมายแบบใด กฎหมายแพง
2. สัญญากูยืมเงินเปนสัญญาที่ทําขึ้นโดยบุคคล 2 ฝาย คือ ผูกูและผูใหกู
3. การกูยืมเงินที่จะตองทําเปนหนังสือสัญญาจํานวนเงินตั้งแต 50 บาทขึ้นไป
4. หลักฐานในการทําหนังสือกูยืมเงินและมีลายมือชื่อผูยืม เรียกวา สัญญากู
5. การกูยืมเงินจากบุคคลธรรมดาตามกฎหมายกําหนดอัตราดอกเบี้ย ไมเกินรอยละ
15 ตอป
6. สัญญาที่เกิดจากผูขายโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหผูซื้อตามราคาที่ตกลงกัน
เรียกวาสัญญาซื้อขาย
7. การซื้อขายสังหาริมทรัพยที่ตองทําเปนหนังสือมีราคาตั้งแต 500 บาท
8. การซื้อขายที่ดินตองทําเปนหนังสือสัญญาและมีผลทางกฎหมายจะตอง
จดทะเบียนตอพนักงาน
9. สัญญาเชาซื้อทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตองทําเปนหนังสือและ
ลงลายมือชื่อคูสัญญาทั้งสองฝาย
10.การเชาอสังหาริมทรัพย เชน เชาที่ดิน เชาบาน เชาตึกแถว ตองมีหลักฐานเปน
หนังสือตองมีระยะเวลาเชา เกิน 3 ปขึ้นไป
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เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 2
เรื่อง กฎหมายแพงเกี่ยวกับ นิติกรรม สัญญา
\
กรณีตัวอยางที่ 1 เรื่อง สัญญาซื้อขาย
กรณีตัวอยางที่ 1
จิตราตกลงขายนาฬิกาขอมือตัวเรือนฝงเพชรใหแกพรรษมนเปน เงิน 30,000 บาท
พรรษมนดีใจมากจึงรีบวางเงินมัดจําไวใหแกจิตราเปนเงิน 2,000 บาท ตอมาจิตราไมยอมขาย
นาฬิกาใหแกพรรษมน
ประเด็นคําถาม พรรษมนจะฟองรองบังคับคดีใหจิตราขายนาฬิกาใหแกตนเอง
ไดหรือไม บอกเหตุผล

ตอบ ไม ได เพราะนายปรีชาทําสัญญากูยืมเงินไมถูกตองตามกฎหมายเพราะ
ผูกู ไมไดลงลายมือชื่อสัญญาไมสมบูรณ

กรณีตัวอยางที่ 2 เรื่อง สัญญายืม
กรณีตัวอยางที่ 2
นายปรีชากูยืมเงินนายสุรัตนเมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 แตไมไดทําสัญญา
กูยืมเงิน ตอมาวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นายสุรัตนไดเขียนสัญญากูยืมเงินใหนายปรีชา
เปนหลักฐานแตนายปรีชาไมไดลงลายมือชื่อ เมื่อครบกําหนดวันชําระเงินคืน นายปรีชา
ไมยอมชําระหนี้
ประเด็นคําถาม นายสุรัตนจะฟองรองบังคับคดีไดหรือไม บอกเหตุผล
ตอบ ไม ได เพราะนายปรีชาทําสัญญากูยืมเงินไมถูกตองตามกฎหมายเพราะ
ผูก ู ไมไดลงลายมือชื่อสัญญาไมสมบูรณ
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กรณีตัวอยางที่ 3 เรื่อง สัญญาค้ําประกัน
กรณีตัวอยางที่ 3
พิมผกาตองการกูยืมเ งิน รัชนกเปนจํานวนเงิน 100,000 บาท จึงใหสุดารัตนเปน
ผูค้ําประกัน โดยมีกําหนดเวลาวาจะนําเงินมาชําระหนี้กูยืมภายในเวลา 1 ป แตเมื่อครบกําหนด
แลวพิมผกานําเงินมาคืนรัชนก 80,000 บาท เหลือเงินที่เปนหนี้สินอีก 20,000บาท พิมผกาจึง
ขอผัดไปอีก 2 เดือน แตรัชนกไมยอม จึงเรียกใหสุดารัตนเปนผูชําระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
ประเด็นคําถาม รัชนกจะสามารถเรียกใหสุดารัตนเปนผูชําระหนี้สินที่เหลือได
หรือไมบอกเหตุผลประกอบ

ตอบ ไดเพราะสุดารัตนเปนผูค้ําประกัน

กรณีตัวอยางที่ 4 เรื่อง สัญญาจํานอง
กรณีตัวอยางที่ 4
เสกสรรตอง การกูยืมเงินจํานวน 10,000 บาทจากสุวิมล เขาจึงนําเอาโฉนด
ที่ดินจํานวน 1 งานไปมอบใหสุวิมล และสุวิมลไดมอบเงินใหเสกสรร เสกสรรไดทํา
หนังสือจํานองที่ดินไวใหแกสุวิมล และเมื่อครบกําหนดตามสัญญาเสกสรรไมนําเงินที่
กูยืมมาคืน
ประเด็นคําถาม สุวิมลจะฟองรองตอศาลเพื่อบังคับจํานองไดหรือไม
บอกเหตุผลประกอบ
ตอบ ไมได เพราะสัญญาจํานองไมไดนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมาย

34

กรณีตัวอยางที่ 5เรื่อง สัญญาจํานํา
กรณีตัวอยางที่ 5
สุนารีไดนําสรอยขอมือทองคําไปจํานําไวกับกนกวรรณ เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท
โดยไมไดทําหนังสือสัญญาจํานําเปนหลักฐาน เมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญา สุนารีไมไดมา
ไถทรัพยที่จํานําไว กนกวรรณ จึงมีหนังสือไปยังสุนารีใหนําเงินตนพรอมดอกเบี้ยมาชําระใน
เวลาที่กําหนด แตสุนารีก็ละเลยไมปฏิบัติตาม
ประเด็นคําถาม กนกวรรณมีสิทธินําเอาสรอยขอมือทองคําไปขายทอดตลาด
ไดหรือไม บอกเหตุผลประกอบ

ตอบ ได เพราะบอกกลาวเปนหนังสือไปยังสุนารีแลว แตสุนารีละเลยไมปฏิบัติตาม
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เฉลย แบบประเมินตนเองกอนเรียน
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย

ขอ1. ค

ขอ2. ค ขอ3. ง ขอ4. ข ขอ 5. ก

ขอ6. ค

ขอ7. ง ขอ8. ข ขอ9.ข ขอ10. ง
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เฉลย แบบประเมินตนเองหลังเรียน
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย

ขอ1. ค ขอ2. ค ขอ3. ง ขอ4. ง ขอ 5. ข
ขอ6. ง ขอ7. ค ขอ8. ข ขอ9.ข ขอ10. ข
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