
บทที่ 3 

ลกัษณะทั่วไปของนิติกรรม 

  ปพพ ม.149 “นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อนัทาํลงโดยชอบด้วย

กฎหมายและดว้ยใจสมคัร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคล เพื่อ

จะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิ” สามารถแยกอธิบายลกัษณะ

ทัว่ไปของนิตอกรรม ดงัน้ี 

1. ลกัษณะของนิติกรรม 

  1.1 ตอ้งมีการกระทาํโดยแสดงเจตนาภายในของบุคคลให้ปรากฏ เพื่อให้

ผูอ่ื้นทราบถึงเจตนาภายในของบุคคลนั้นว่าประสงคใ์หเ้กิดผลทางกฎหมายอยา่งไร 

เช่น ตกลงซ้ือดว้ยวาจา ทาํหนงัสือสัญญาซ้ือขาย การแสดงเจตนาโดยปริยาย 

  1.2 เป็นการแสดงเจตนาโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งกระทาํให้ถูกตอ้งตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย (เช่น ความสามารถผูท้าํนิติกรรมหรือแบบของนิติกรรม) 

  1.3  ตอ้งแสดงเจตนาโดยสมคัรใจ เป็นการแสดงเจตนาโดยสมคัรใจมิได้

สาํคญัผดิ ถูกฉอ้ฉล หลอกลวง หรือบงัคบัข่มขู่ 

  1.4  เจตนามุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูท้าํนิติกรรม

ตอ้งการใหเ้กิดผลทางกฎหมายอยา่งแทจ้ริง มิใช่เพียงลอ้เล่น หรือตามมรรยาท 

  1.5  ก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ 

   1.5.1 การก่อสิทธิ หมายถึง การทาํใหเ้กิดสิทธิ 
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   1.5.2 การเปล่ียนแปลงสิทธิ หมายถึง การเปล่ียนแปลงสิทธิท่ีเคยมีอยู่

แลว้เป็นสิทธิอยา่งอ่ืน 

   1.5.3 การโอนสิทธิ หมายถึง การโอนสิทธิท่ีมีอยูใ่นบุคคลอ่ืน 

   1.5.4 การสงวนสิทธิ หมายถึง การกระทาํให้สิทธิท่ีมีอยู่เดิมคงอยู่

ต่อไป 

   1.5.5 การระงบัสิทธิ หมายถึง การทาํให้หมดส้ินไปซ่ึงสิทธิท่ีมีอยู่

เดิม 

2.  นิติกรรม ม ี2 ประเภท 

  2.1  นิติกรรมฝ่ายเดียว เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายเดียว เช่น การ

ทาํพินยักรรม การบอกเลิกสัญญา เป็นตน้ 

  2.2 นิติกรรมหลายฝ่าย เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายข้ึนไป 

ท่ีเรียกว่าสัญญา เช่น สัญญาเช่า สัญญากูย้ืม สัญญาซ้ือขาย การก่อตั้งห้างหุ้นส่วน

บริษทั เป็นตน้ 

3. นิติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ท าให้นิติกรรมน้ันไม่สมบูรณ์ 

ซ่ึงเป็นไปได ้2 กรณี คือ 

  3.1 โมฆะกรรม นิติกรรมท่ีมีผลเสียเปล่ามาตั้งแต่ตน้ 

  3.2 โมฆียกรรม นิติกรรมท่ียงัคงสมบูรณ์จนกวา่จะถูกบอกลา้ง 

  3.1  เหตุท่ีทาํใหนิ้ติกรรมเป็นโมฆะกรรม  
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   3.1.1 วตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มชดัเจนโดยกฎหมาย เป็นการพน้

วสิัยหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอนัดีของประชาชน 

   3.1.2  ไม่ทาํใหถู้กตอ้งตามแบบของนิติกรรม 

   3.1.3  การแสดงเจตนาบกพร่อง ไดแ้ก่ เจตนาซ่อนเร้น เจตนาลวง 

สาํคญัผดิในสาระสาํคญัของนิติกรรม  

  ปพพ ม.154 “การแสดงเจตนาใดแมใ้นใจจริงผูแ้สดงจะมิไดเ้จตนาให้ตน

ตอ้งผกูพนัตามท่ีแสดงออกมากต็าม หาเป็นมูลเหตุใหก้ารแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะ

ไม่ เวน้แต่คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง จะไดรู้้ถึงเจตนาอนัซ่อนอยูใ่นใจของผูแ้สดงนั้น” เช่น 

นายแอนตอ้งการยืมรถนายออมไปอวดคนรัก แต่แกรงว่านายออมจะไม่ให้ยืมจึง

แสร้งแสดงเจตนาซ้ือรถจากนายออม โดยสัญญาว่าจะชาํระราคาในเดือนหน้า ถา้

นายออมรู้วา่แทจ้ริงแลว้นายแอนมีเจตนาภายในตอ้งการยมืรถเท่านั้น สัญญาซ้ือขาย

ตกเป็นโมฆะ 

  ปพพ ม.155 “การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กบัคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงเป็นโมฆะ 

แต่จะยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก ผูก้ระทาํการโดยสุจริต และตอ้งเสียหายจาก

การแสดงเจตนาผิดจากเจตนาท่ีแทจ้ริง โดยไม่ไดต้ั้งใจให้มีผลทางกฎหมาย เพื่อ

หลอกบุคคลภายนอกไม่ได”้ เช่น นาย ก สมทบกบันาย ข โอนท่ีดินให้นาย ข โดย

ไม่เจตนาขายจริง แต่เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้จา้หน้ี นาย ก มาบงัคบัคดี สัญญาซ้ือระหว่าง

นาย ก กบันาย ข เป็นโมฆะ 

  ม.155 วรรค 2 “ถา้การแสดงเจตนาลวงตามวรรค 1 ทาํข้ึนเพื่ออาํพรางนิติ

กรรมอ่ืน ทาํใหน้าํบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบันิติกรรมท่ีถูกอาํพรางมาบงัคบัใช ้

” เช่น นาย ก ตอ้งการยกรถยนต์ให้นาย ข แต่เกรงภรรยาโกรธจึงทาํสัญญาขาย

รถยนตอ์าํพราง สัญญาให ้สัญญาขายเป็นโมฆะ 
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  สาํคญัผิดในสาระสาํคญัของนิติกรรมไดแ้ก่ 1) สาํคญัผิดในลกัษณะของนิติ

กรรม 2) สาํคญัผดิในตวับุคคล 3) สาํคญัผดิในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นวตัถุแห่งนิติกรรม 

  3.2  เหตุท่ีทาํใหนิ้ติกรรมเป็นโมฆียกรรม 

   3.2.1  บุคคลยอ่นความสามารถ 

   3.2.2  การแสดงเจตนาโดยวิปริต ไดแ้ก่ ความสาํคญัผิดในคุณสมบติั

ของบุคคลหรือทรัพยสิ์น การแสดงเจตนาเพราะถูกฉอ้ฉล การแสดงเจตนาเพราะถูก

ข่มขู่ 

1) ความสําคญัผิดในคุณสมบติัของบุคคลหรือทรัพยสิ์นม.157 

การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคลหรือ

ทรัพยสิ์นเป็นโมฆียะ ความสําคัญตามวรรคหน่ึงต้องเป็น

ค ว า ม สํ า คัญ ผิ ด ใ น คุ ณ ส ม บัติ ซ่ึ ง ต า ม ป ก ติ ถื อ ว่ า เ ป็ น

สาระสําคัญ ซ่ึงหากมิได้สําคัญผิดดังกล่าว การอันเป็น

โมฆียะนั้น คงจะมิไดก้ระทาํข้ึน เช่น นาย ก จา้งนาย ข เป็น

ครูสอนภาษาฝร่ังเศสให้ลูกชาย โดยเขา้ใจว่านาย ข มีความรู้

ภาษาฝร่ังเศสดี แต่ความจริงปรากฏว่านาย ข เป็นครูสอน

พละไม่มีความรู้ภาษฝร่ังเศสเลย สัญญาจ้างนาย ข เป็น

โมฆียะ 

2) การแสดงเจตนาเพราะสาํคญัผิดเป็นส่ิงท่ีผูแ้สดงเจตนาเขา้ใจ

ผดิไปเอง แต่กลฉอ้ฉลคือผูแ้สดงเจตนาเขา้ใจผดิไปจากความ

จริง เน่ืองจากผูอ่ื้นใชอุ้บายหลอกลวง โดยการกล่าวเทจ็ หรือ

ปกปิดความจริง เพื่อให้ผู ้แสดงเจตนาหลงเช่ือ เช่น A 

ตอ้งการขายรถให ้B จึงใชอุ้บายหลอก B ว่ารถของตนสภาพ
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ยงัดีเยี่ยม ไม่เคยถูกชนมาก่อน ทั้งท่ีความจริงถูกชนเสียหาย

มาหลายคร้ังแลว้ B หลงเช่ือไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายรถของ

นาย A กรณีเช่นน้ี สัญญาซ้ือขายเป็นโมฆียะ เพราะเป็นการ

แสดงเจตนาโดยถูกฉอ้ฉล 

3) การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ตาม   ม.164 “การแสดงเจตนา

เพราะถูกขมขู่เป็นโมฆียะ จะตอ้งเป็นการข่มขู่ท่ีจะใหเ้กิดภยั

อนัใกลจ้ะถึงและร้ายแรง ถึงขนาดท่ีจะจูงใจใหผู้ถู้กข่มขู่มีมูล

ตอ้งกลวั” เช่น ขู่ว่าหากผูถู้กข่มขู่ไม่ลงช่ือในสัญญายกทรัพย์

สมบติัใหจ้ะฆ่าบุตรหรือภรรยาของผูถู้กข่มขู่ 

 3.3 ผลของนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ 

3.3.1 นิติกรรมนั้นนั้นเสียเปล่า คือ ไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมายไม่

ก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ 

3.3.2 ไม่อาจให้สัตยาบนัได้ ถา้คู่กรณีตอ้งการให้มีผลผูกพนักนั

ตามกฎหมายใหท้าํนิติกรรมใหม่ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

3.3.3 ผูมี้ส่วนไดเ้สียคนใดคนหน่ึงมีสิทธิอา้งความเสียเปล่าแห่ง

โมฆะกรรมได ้

3.3.4 ตอ้งคืนทรัพยสิ์นอนัเกิดจากโมฆะกรรม 

 3.4  ผลของนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ 

        3.4.1 การบอกลา้งโมฆียกรรม หมายถึง แสดงเจตนาใหโ้มฆียกรรมตก

เป็นโมฆะ โดยการบอกกล่าวดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่กรณี 

         3.4.2  การให้สัตยาบันโมฆียกรรม หมายถึง แสดงเจตนารับรอง

โมฆียกรรม เพื่อใหนิ้ติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ 
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สรุปผลของโมฆะกรรม และโมฆียกรรม 

ผลของโมฆะกรรม ผลของโมฆยีกรรม 

 

1. เสียเปล่ามาตั้งแต่ตน้เท่ากบัไม่มีการ
ทาํนิติกรรมเกิดข้ึนเลย 

2. ไม่อาจใหส้ัตยาบนัได ้
3. บุคคลใดกต็ามท่ีมีส่วนไดเ้สียมีสิทธิ

กล่าวอา้งความเสียเปล่าของโมฆะ
กรรมได ้

4. กล่าวอา้งโมฆะกรรมไดโ้ดยไม่มี
กาํหนดระยะเวลา 

1. สมบูรณ์ตราบใดท่ียงัไม่ถูกบอกลา้ง 
2. อาจใหส้ัตยาบนัได ้
3. บุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้นมี

สิทธิบอกลา้งโมฆียกรรมได ้
4. กฎหมายกาํหนดระยะเวลาในการใช้

สิทธิบอกลา้งโมฆียกรรม 

 

4. การเกดิสัญญา 

  สัญญา คือ นิติกรรมประเภทหน่ึงท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่ 

2 ฝ่ายข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะก่อให้เกิดผลผูกพนักนัในทางกฎหมาย ตามท่ี

คู่สัญญาประสงคห์รือทาํใหเ้กิดความเป็นเจา้หน้ีและลูกหน้ีต่อกนั สัญญาจึงเกิดข้ึน

เม่ือคาํเสนอและคาํสนองตอ้งตรงกนั 

  ค าเสนอ หมายถึง การแสดงเจตนาไปยงับุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลเพื่อทาํ

สัญญาดว้ยกนั 

  ค าสนอง หมายถึง การแสดงเจตนาตอบตกลงท่ีจะเขา้ทาํสัญญาตามคาํเสนอ 

คาํสนองมีลกัษณะเป็นการแสดงต่อเจตนาผูท้าํคาํเสนอโดยตรง 
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5. มัดจ า  หมายถึง ส่ิงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงส่งมอบไวใ้หแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเม่ือ

เขา้ทาํสัญญา 

5.1  ประโยชนข์องมดัจาํ 

5.1.1  เป็นหลกัฐานในการทาํสัญญา 

5.1.2 เป็นประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 

5.2 ลกัษณะของมดัจาํ 

5.2.1 เงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน 

5.2.2 ตอ้งส่งมอบใหคู่้สัญญาอีกฝ่าย 

5.2.3 จะตอ้งเป็นส่ิงส่งมอบใหไ้วแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายในขณะทาํสัญญา 

5.3  ผลของมดัจาํ 

  ถา้มิไดก้าํหนดไวอ้ยา่งอ่ืน การมดัจาํใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดงัน้ี 

  5.3.1  ถ้าผูว้างมดัจาํได้ชําระหน้ีตามกฎหมายครบถว้นถูกตอ้ง กฎหมาย

กาํหนดใหผู้รั้บมดัจาํ ส่งมดัจาํนั้นคืนหรือจดัเป็นการชาํระหน้ีบางส่วน 

  5.3.2  ถา้ผูม้ดัจาํไม่ชาํระหน้ีกรณีดงัต่อไปน้ีใหริ้บมดัจาํได ้

   1) ผูว้างมดัจาํละเลยไม่ชาํระหน้ี 

   2) การชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิัย เพราะความผดิของผูว้างมดัจาํ 

   3) เม่ือมีการเลิกสัญญา เพราะความผดิของผูว้างมดัจาํ 

5.4  ถา้ผูรั้บมดัจาํละเลยไม่ชาํระหน้ีหรือการชาํระหน้ีตกเป็นพน้วิสัย เพราะความผิด

ของผูรั้บมดัจาํ ผูรั้บมดัจาํตอ้งส่งคืนมดัจาํนั้น 
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6. เบีย้ปรับ  

  หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีคู่สัญญากาํหนดกนัไวล่้วงหนา้ 

คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เม่ือตนไม่ชาํระหน้ี หรือชาํระหน้ีไม่

ถูกตอ้งตามสัญญา 

7. การค า้ประกนั 

  การค า้ประกนั คือ การท่ีบุคคลหน่ึงเรียกว่า ผูค้ ํ้าประกนั ตกลงรับหนา้ท่ีจ่าย

ค่าเสียหายให้แก่เจ้าหน้ีแทนลูกหน้ีท่ีผิดสัญญาต่อเจ้าหน้ี  เจ้าหน้ีจึงเป็น “ผูรั้บ

ประโยชน์” ตามสัญญาคํ้าประกนั     ส่วนลูกหน้ีเป็น “ผูร้้องขอการคํ้าประกนั” โดย

ท่ีมีเจา้หน้ีและลูกหน้ีเขา้ทาํสัญญาต่อกนั อนัเป็นตน้เหตุการณ์ร้องขอให้มีการคํ้ า

ประกนัดงักล่าว 

 

7.1 ประเภทของการคํ้าประกนั 

  7.1.1 การคํ้าประกนัตามแบบพิธี หมายถึง การคํ้าประกนัท่ีลูกหน้ีมีสิทธิยก

ขอ้ต่อสู้ของตนท่ีมีต่อเจา้หน้ีมายบัย ั้งมิใหผู้ค้ ํ้าประกนัจ่ายเงินค่าเสียหายแก่เจา้หน้ี จึง

มกัลงเอยดว้ยการนาํคดีเขา้ต่อสู้ศาลเพื่อตดัสินวา่ใครผิดใครถูก หรือเจา้หน้ีตกลงกบั

ลูกหน้ีใหย้อมรับผดิ และยนิยอมใหผู้ค้ ํ้าประกนัจ่ายค่าเสียหายแทนลูกหน้ีไปก่อน 

  7.1.2 การคํ้ าประกันท่ีมีค่าเสมือนเงินสด หมายถึง การคํ้ าประกันท่ีผูค้ ํ้ า

ประกันไม่จําเป็นต้องรับฟังมูลเหตุท่ีลูกหน้ีอาจจะยกมายับย ั้ งหน้าท่ีการจ่าย

ค่าเสียหายของผูค้ ํ้ าประกนั และให้สิทธิแก่ผูค้ ํ้ าประกนัท่ีจะเรียกคืนจากลูกหน้ีได ้

การคํ้าประกนัประเภทน้ีมกัจะมีธนาคารหรือสถาบนัการเงินออกเป็นหนงัสือให ้
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7.2 ความรับผดิชอบของผูค้ ํ้าประกนั 

  7.2.1  ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผดิชอบ จ่ายค่าเสียหายแก่เจา้หน้ีแทนลูกหน้ีแลว้จึง

มาสิทธิไล่เบ้ียคืนจากลูกหน้ี เพื่อป้องกนัความเส่ียงผูค้ ํ้าประกนัจึงกาํหนดใหลู้กหน้ี

นาํทรัพยสิ์นของตนมาจาํนองไวต่้อผูค้ ํ้าประกนั หรือจดัหาผูน่้าเช่ือถือมาคํ้าประกนั 

ผูค้ ํ้าประกนัอีกทอดหน่ึง นอกจากนั้นผูค้ ํ้าประกนัยงัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูร้้อง

ขอการคํ้าประกนั (ลูกหน้ี) ดว้ย 

  7.2.2  ผูค้ ํ้าประกนัรับผิดชอบในมูลค่าเงินค่าเสียหาย และขอบเขตของเวลา

ความรับผดิชอบ 

7.3  การประกนัดว้ยทรัพย ์มี 2 ประเภท คือ 

  7.3.1 จาํนาํ 

  7.3.2 จาํนอง 

 

8. จ าน า  

  หมายถึง การท่ีเจา้ของทรัพยส่์งมอบทรัพยส่ิ์งของไปอยูใ่นความครอบครอง

ของเจา้หน้ีเพื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี ทรัพยท่ี์จาํนาํไดจ้ะเป็นส่ิงของอะไรก็

ไดท่ี้มีราคาเพียงพอท่ีเจา้หน้ีผูรั้บจาํนาํจะไปขายทอดตลาดแลกเป็นเงิน เพื่อนาํมาใช้

หน้ีลูกหน้ีคา้งชาํระแก่ตน 

ในทางการคา้การลงทุนทรัพยท่ี์จะนาํมาจาํนาํประกนัการชาํระหน้ีเป็นตรา

สารแสดงสิทธิต่างๆ เรียกวา่ “สิทธิท่ีมีตราสาร” 
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สิทธิที่มีตราสาร หมายถึง หน้ีหรือสิทธิเรียกร้องท่ีแสดงออกโดยใชต้ราสาร

หนงัสือ ซ่ึงตอ้งจดัทาํข้ึนตามแบบแผนเฉพาะอย่าใดอยา่งหน่ึง ไม่ว่าแบบแผนตาม

กฎหมายกาํหนด หรือตามจารีตประเพณีปฏิบติัในทางการคา้ธุรกิจ ไดแ้ก่ 

8.1 ตัว๋เงิน 3 ประเภท (ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เช็ค)  

8.2 บตัรเงินฝากประจาํ ประเภทโอนเปล่ียนมือได ้

8.3 ใบหุน้ ใบหุน้กู ้

8.4 ใบตราส่ง (ผูรั้บขนส่งสินคา้ออกให)้ 

8.5 ใบประทวนสินคา้ (ผูรั้บฝากสินคา้ในคลงัออกให)้ 

8.1-8.3  เป็นตราสารท่ีมีการชาํระหน้ีโดยจ่ายเป็นเงินโดยตรง 

8.4-8.5  เป็นตราสารท่ีแสดงสิทธิในการรับสินคา้ 

วิธีการจาํนาํจึงแตกต่างกนัออกไปในรายละเอียด 

8.1 วธีิการจาํนาํสิทธิท่ีมีตราสาร 

8.1.1 ผูท้รงสิทธิในตราสารสลกัหลงัตราสารนั้นว่า “ใหไ้วเ้ป็นจาํนาํแก่

........(ช่ือผูรั้บจาํนาํ)” 

8.1.2 ส่งมอบตราสารใหผู้จ้าํนาํ 

8.2.3 บอกกล่าวการจาํนาํไปยงัลูกหน้ีแห่งสิทธิในตราสาร (ผูจ่้ายเงิน

ตามตราสารหรือผูส่้งมอบสินคา้ตามใบประทวนสินคา้) 

ถา้จาํนาํใบตราส่ง หรือประทวนสินคา้เม่ือถึงครบกาํหนดการส่งมอบสินคา้

ในระหว่างท่ีตราสารนั้นยงัติดจาํนาํอยู่ผูรั้บจาํนาํมีสิทธิเอาสินคา้นั้นมาไวใ้นครอง

ครองของตนเพื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี 
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ถา้จาํนาํตราสารท่ีให้สิทธิเจา้หน้ีรับชาํระเงิน (ตัว๋เงิน ใบหุ้น บตัรเงินฝาก

ประจาํ ) แต่ตราสารนั้นติดจาํนาํอยู ่ผูอ้อกตราสารหรือลูกหน้ีจะจ่ายเงินแก่ผูรั้บจาํนาํ 

หรือผูจ้าํนาํเพียงฝ่ายเดียวไม่ได ้ตอ้งทาํสัญญาสามฝ่าย ระหว่าง ผูจ้าํนาํ ผูรั้บจาํนาํ 

ลูกหน้ี 

8.2 ขอ้สังเกตบางประการ 

8.2.1 ทาํความตกลงกนัใหช้ดัเจนเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา ค่า         

ประกนัภยั ทรัพยสิ์นท่ีจาํนาํ 

8.2.2 ผูรั้บจาํนําไม่มีสิทธิเอาทรัพย์สินท่ีจาํนําออกมาใช้สอย และ

รับผดิชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

8.2.3 การจาํนาํหุน้ตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวไปยงับริษทัผูอ้อกหุน้ และ

อาจมีการทาํสัญญา 4 ฝ่าย เร่ืองเงินปันผล (ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูจ้าํนาํ 

ลูกหน้ี บริษทัท่ีออกหุน้ และเจา้หน้ีผูรั้บจาํนาํหุน้) 

ผูรั้บจาํนาํตอ้งนาํเร่ืองต่างๆ เหล่าน้ีมาประเมินว่าหลกัประกนัเม่ือนาํมาขาย

ทอดตลาดคุม้มูลหน้ีในเงินตน้ ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ และค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่าน้ีหรือไม่ 

และควรใหมู้ลค่าทรัพยท่ี์นาํมาจาํนาํเท่าใด 

 

9. จ านอง  

  คือ การท่ีเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์อนัได้แก่ ท่ีดิน อาคาร บา้นเรือน และ

สังหาริมทรัพยบ์างอย่างมาจดทะเบียนจาํนอง อนัไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร เรือ และสัตว์

พาหนะท่ีจดทะเบียนแลว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาจดทะเบียนจาํนองเพื่อ

ประกนัการชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ี การจาํนองน้ีเป็นการให้บุริมสิทธิเหนือหลกัทรัพยท่ี์
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จาํนองโดยการจดทะเบียนรับรู้สิทธิของเจา้หน้ีท่ีจะบงัคบัขายทอดตลาดทรัพยน์ั้น

เพื่อเอาราคาขายมาชาํระหน้ีก่อนเจา้หน้ีอ่ืนๆ 

  9.1  วธีิการทาํจาํนอง ตอ้งทาํสัญญาเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายกาํหนด 

  9.2  ขอ้จาํกดัการจาํนอง 

   - การบังคับการจาํนองเจ้าหน้ีต้องฟ้องศาล ไม่ว่าจะเป็นการขาย

ทอดตลาด หรือบงัคบัเอาทรัพยน์ั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้หน้ีกต็าม 

   - จาํนองเป็นประกนัหน้ีในส่วนของดอกเบ้ียเพียงไม่เกิน 5 ปี นบัแต่

วนัท่ีลูกหน้ีหยุดชําระหน้ี ดอกเบ้ีย เป็นต้นไปเท่านั้ น หน้ีดอกเบ้ียเกิน 5 ปี อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของผูจ้าํนอง 

   - การบงัคับจาํนองเคร่ืองจกัรโรงงาน ราคาขายทอดตลาด ทรัพย์

จาํนองจะไม่ดี (ราคาตก) 
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10. สรุป 

 นิติกรรม  คือ  การกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ดว้ยใจสมคัรมุ่งโดยตรง

ต่อการผูกนิติกรรมสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคล  นิติกรรมมี  2  ประเภท  คือ  นิติ

กรรมฝ่ายเดียว  กบันิติกรรมหลายฝ่าย  นิติกรรมท่ีไม่สมบูรณ์อาจเกิดเป็นโมฆะ

หรือโมฆียกรรม 

 สัญญาคือ  นิติกรรมประเภทหน่ึง  เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่  

2  ฝ่ายข้ึนไป   โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดผลผูกพนัทางกฎหมายตามท่ี

คู่สัญญาประสงค ์ สัญญาจึงเกิดข้ึนเม่ือคาํเสนอและคาํสนอง ตอ้งตรงกนั 

 เพื่อใหส้ัญญามีผลบงัคบัในทางปฏิบติัมกักาํหนดใหมี้การวางมดัจาํ  การคํ้า

ประกนัสัญญา  การคํ้าประกนัสัญญาอาจใชบุ้คคลคํ้าประกนั  หรือคํ้าประกนัดว้ย

ทรัพย ์ อนัไดแ้ก่  สัญญาจาํนาํ  สัญญาจาํนอง 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 

1. อธิบายความหมายของนิติกรรม 

2. อธิบายความหมายของสัญญา 

3. อธิบายเหตุท่ีทาํใหนิ้ติกรรมเป็นโมฆะและโมฆียะ 

4. อธิบายผลของนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะและโมฆียะ 

5. อธิบายประโยชนข์องการวางมดัจาํประกอบสัญญา 

6. อธิบายลกัษณะของสัญญาจาํนาํ 

7. อธิบายวธีิจาํนาํสิทธิท่ีมีตราสาร 

8. อธิบายลกัษณะของสัญญาจาํนอง 

9. บอกทรัพยสิ์นท่ีจาํนองได ้

10. อธิบายแบบของสัญญาจาํนอง 

11. อธิบายวธีิบงัคบัจาํนอง 


