
 
 

บทที ่4 

ประเภทของสัญญา 

1. ลกัษณะและการเกดิสัญญา 

 1.1 ลกัษณะของสัญญา 

  สัญญาเป็นนิติกรรมหลายฝ่าย ซ่ึงเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายข้ึนไป โดย

ฝ่ายหน่ึงแสดงเจตนาเป็นค าเสนออีกฝ่ายแสดงเป็นค าสนอง โดยมีความประสงคใ์หเ้กิดความผกูพนั

ในทางกฎหมาย สัญญาก็เกิด 

1.2 ประเภทของสัญญา 

 1.2.1 สัญญามีช่ือ (เอกเทศสัญญา) 

 1.2.2 สัญญาไม่มีช่ือ 

  สัญญามีช่ือ (เอกเทศสัญญา) หมายถึง สัญญาซ่ึงกฎหมายบญัญติัช่ือไวแ้ละก าหนด

รายละเอียดตามกฎหมายแลว้ และคู่สัญญามีสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญานั้นๆ เช่น 

สัญญาฝากทรัพย ์สัญญาซ้ือขาย สัญญาแลกเปล่ียน สัญญาเช่าทรัพย ์สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาขายฝาก 

สัญญายมื สัญญาจ าน า สัญญาจ านอง เป็นตน้ 

  สัญญาไม่มีช่ือ กฎหมายไม่ไดก้  าหนดเรียกช่ือเฉพาะไว ้แต่กฎหมายคุม้ครองสิทธิและหนา้ท่ี

ของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายท่ีแสดงเจตนาต่อกนั เช่น  สัญญาให ้เป็นตน้ 

2.สัญญาซ้ือขาย 

  ตาม ปพพ ม.453 หมายถึง สัญญาท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูข้าย โอนทรัพยสิ์นใหแ้ก่บุคคล

อีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงวา่จะใชร้าคาทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูข้าย 
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2.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญาซ้ือขาย 

2.1.1 มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย 

2.1.2 เป็นสัญญาต่างตอบแทน 

2.1.3 เป็นสัญญาท่ีผูข้ายตกลงโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใหผู้ซ้ื้อ 

2.1.4 เป็นสัญญาท่ีผูซ้ื้อตกลงให้ราคาทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูข้าย 

 2.2 บุคคลผู้ซ้ือ โดยทัว่ไปเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย 

 2.3 บุคคลผู้ขาย 

  2.3.1 ตอ้งเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้น 

  2.3.2 บุคคลอ่ืนซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขายทรัพยสิ์นนั้นได ้เช่น ผูจ้ดัการมรดกน า

ทรัพยม์รดกมาขาย 

  ทรัพยสิ์นท่ีจะขายไดโ้ดยปกติไดแ้ก่ทรัพยสิ์นทุกชนิดท่ีมีราคาและสามารถโอนใหแ้ก่กนัได ้

เช่น ท่ีดิน อาคาร บา้นเรือน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถยนต ์เป็นตน้ 

  ทรัพยสิ์นท่ีไม่อาจซ้ือขายได ้เรียกวา่ “ทรัพยน์อกพาณิชย”์ เช่น ทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์ท่ีธรณีสงฆ ์เป็นตน้  

2.4 ประเภทของสัญญาซ้ือขาย  

  2.4.1  สัญญาซ้ือขายเสร็จเด็จขาด หรืออาจเรียกวา่สัญญาซ้ือขายส าเร็จบริบูรณ์ คู่สัญญาไดต้ก

ลงกนัในสาระส าคญัในสาระส าคญัของสัญญาซ้ือขายจนเสร็จเด็ดขายแลว้ 

  ตวัอยา่ง  ก ตกลงขายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ราคา 60,000 บาท และ ข ตกลงซ้ือโดยช าระราคา

เป็น 3 งวดๆ ละ 20,000 บาท ยอ่มถือเป็นสัญญาซ้ือขายเสร็จเด็ดขาดแลว้ และกรรมสิทธ์ิในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ไดโ้อนไปยงั ข ตั้งแต่เร่ิมท าสัญญาซ้ือขายนั้น ถึงแมข้อ้เท็จจริงปรากฏวา่ในขณะท า

สัญญา ก ยงัไม่ไดส่้งมอบคอมพิวเตอร์ และ ข ยงัไม่ไดช้ าระราคาครบทุกงวดก็ตาม 
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  2.4.2 สัญญาจะซ้ือขาย หมายถึง สัญญาท่ีคู่สัญญามีเจตนาจะท าสัญญาซ้ือขายเป็นหนงัสือ

และจดทะเบียนต่อเจา้หนา้ท่ีในภายหลงั สัญญาจะซ้ือขายมีไดแ้ต่อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย์

ชนิดพิเศษท่ีการซ้ือขายตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น 

  2.4.3  ค  ามัน่ในการซ้ือขาย หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงเรียกวา่ผูใ้หค้  ามัน่แสดงเจตนาฝ่ายเดียว

อนัเป็นขอ้ก าหนดแน่นอนแก่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เรียกวา่ผูรั้บค ามัน่ โดยผกูพนัตนเองวา่ จะท าการซ้ือ 

หรือ จะท าการขาย ซ่ึงหากผูรั้บค ามัน่ ไดบ้อกกล่าวแสดงความจ านง ไปยงัผูใ้หค้  ามัน่วา่จะท าการซ้ือ

หรือขายนั้น ใหส้ าเร็จตลอดไป ก็จะมีผลใหเ้กิดเป็นสัญญาซ้ือขายเสร็จ เด็ดขาด หรือสัญญาจะซ้ือขาย

แลว้แต่กรณี  

 เช่น ก. เห็นภาพวาดของ ข. รู้สึกช่ืนชอบ จึงแสดงเจตนาเป็นการก าหนดแน่นอนวา่ ภายใน 7 

วนั ถา้ ข. ตอ้งการขายภาพวาดช้ินน้ี ใหน้ ามาส่งท่ีบา้นของ ก. แลว้ ก. จะซ้ือในราคา 100,000 กรณีน้ี 

เรียกวา่ ค  ามัน่จดัซ้ือ ซ่ึง ถา้หาก ข. แสดงความจ านงวา่จะขาย และบอกกล่าวไปถึง ผูใ้หค้  ามัน่แลว้ ก็

ยอ่มมีผลเป็นสัญญาซ้ือขายแลว้ 

2.5  แบบของสัญญาซ้ือขาย 

  ปกติเม่ือคู่สัญญาไดแ้สดงเจตนาเสนอและสนองตอ้งตรงกนัในสาระส าคญัแลว้ แมต้กลงดว้ย

วาจาก็คือวา่สัญญาซ้ือขายเกิดข้ึนมีผลบงัคบัใชแ้ลว้แต่เพียงวา่ในการท าสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นบาง

ประเภทกฎหมายก าหนดให้ท าตามแบบมิเช่นนั้นสัญญาซ้ือขายตกเป็นโมฆะ 

  2.5.1    อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงท่ีดิน ทรัพยสิ์นท่ีอยูติ่ดกบัท่ีดิน เป็นการถาวร เช่น ปลูก

บา้นลงบนท่ีดิน 

2.5.2 สังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ 

- เรือ ท่ีมีระวางตั้งแต่ 5 ตนัข้ึนไป 

-แพ หมายถึง เรือนแพ 

-สัตวพ์าหนะ ชา้ง มา้ โค กระบือ ลา ล่อ 
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  ทั้งน้ีเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 456 วา่ “การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยถ์า้มิไดท้  าเป็นหนงัสือ

และจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตกเป็นโมฆะ” 

 ขอ้สังเกต การจดทะเบียนรถยนต ์แบบทะเบียนรถยนตมิ์ใช่เอกสารกรรมสิทธ์ิ เป็นเพียง

หลกัฐาน แสดงวา่ผูมี้ช่ือในทะเบียนเป็นเจา้ของรถยนตเ์ป็นหลกัฐานท่ีใชเ้พื่อความสะดวกของเจา้

พนกังานในการควบคุมพาหนะและเสียภาษีรถยนตเ์ท่านั้น (ค าพิพากษาฎีกา 716-717/2493) 

 

2.6  หลกัฐานการฟ้องร้องบังคับคดี 

2.6.1 ท าหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ 

2.6.2  ไดมี้การวางมดัจ า 

2.6.3 มีการช าระหน้ีบางส่วน 

 การซ้ือขายท่ีตอ้งมีหลกัฐาน การฟ้องร้องคดี ไดแ้ก่ สัญญาจะซ้ือขาย ค ามัน่ในการซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย ์หรือสังหาริมทรัพยช์นิดพิเศษและสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยท์ัว่ไปท่ีมีราคาตั้งแต่ 

สองหม่ืนบาทข้ึนไป 

3.สัญญาเช่าทรัพย์ 

 ตาม ปพพ. มาตรา 537 สัญญาเช่าทรัพย ์หมายถึงสัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ ผูใ้ห้เช่าตกลง

ใหบุ้คคลอีกคนหน่ึงเรียกวา่ผูเ้ช่าไดใ้ชห้รือรับประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าชัว่ระยะเวลาอนัมีจ ากดัและ

ผูเ้ช่าตกลงจะใหค้่าเช่าเพื่อการนั้น 

3.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่า 

 3.1.1 เป็นสัญญาต่างตอบแทน   

 3.1.2  มีวตัถุแห่งสัญญาเป็นทรัพยสิ์น 

 3.1.3  ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าไดใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าชัว่ระยะเวลาอนัมีจ ากดั 
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 3.1.4  ผูเ้ช่าตกลงใหค้่าเช่าเป็นการตอบแทน 

 3.1.5  สัญญาเช่าทรัพยเ์ป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัของผูเ้ช่า 

3.2 หลกัฐานในการฟ้องคดี 

      สัญญาเช่าเป็นสัญญาไม่มีแบบเม่ือคู่สัญญาตกลงกนัดว้ยวาจาสัญญาเช่าทรัพยก์็เกิดข้ึน

สมบูรณ์ การเช่าสังหาริมทรัพยทุ์กชนิด แมต้กลงดว้ยวาจาก็บงัคบัฟ้องร้องคดีได ้ไม่วา่สัญญาเช่ามี

ระยะเวลาก่ีปีก็ตาม แต่กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งมีหลกัฐานในการฟ้องร้องบงัคบัคดี ปพพ. ม. 

538 ดงัน้ี 

3.2.1 การเช่าสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือฝ่ายผูท่ี้ตอ้งรับ

ผดิ 

3.2.2 การเช่าอสังหาริมทรัพยเ์กิน 3 ปี ตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

มิเช่นนั้นการบงัคบัฟ้องร้องคดีไดเ้พียง 3 ปี เท่านั้น  

3.3 สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้ให้เช่า 

 3.3.1  หนา้ท่ีของผูใ้ห้เช่า 

     1) ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าครบถว้นถูกตอ้ง และอยูใ่นสภาพซ่อมแซมดีแลว้ 

      2) ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าในสภาพท่ีเหมาะสมแก่การใหป้ระโยชน์ตามสัญญาเช่า 

       3) หนา้ท่ีชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพยสิ์นซ่ึงผูเ้ช่าไดเ้สียไป (เช่า

อาคาร ค่าซ่อมแซมพื้นคอนกรีตแตกร้าว) 

       4) หนา้ท่ีซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ่ึงเป็นการจ าเป็นระหวา่งเวลาเช่า (การซ่อมใหญ่) เช่น 

บา้นทรุดเรียง หนา้บา้นท่ีอยูพ่งั 

 3.3.2   ความรับผดิของผูใ้ห้เช่าผูใ้หเ้ช่าตอ้งรับผิดเพื่อความช ารุดบกพร่องท่ีมีอยูก่่อนหรือในขณะ

ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ่ึงเป็นเหตุ ใหท้รัพยสิ์นนั้นเส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมท่ีจะใชต้าม

สัญญา 
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3.4  สิทธิและหน้าทีข่องผู้เช่า  

  สิทธิของผูเ้ช่าคือหนา้ท่ีของผูใ้หเ้ช่านัน่เอง 

 3.4.1  ส าหรับหนา้ท่ีของผูเ้ช่า สรุป ดงัน้ี 

  1) ตอ้งใชท้รัพยท่ี์เช่าตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือตามประเพณีนิยม 

  2) ตอ้งสงวนทรัพยสิ์น เช่น วิญญูชน สงวนทรัพยสิ์นของตนเอง 

  3) ยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าเขา้ตรวจดูทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าตามเวลาอนัสมควร 

  4) ตอ้งยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นการจ าเป็นเร่งด่วน 

  5) ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ห้เช่าทราบ กรณีทรัพยสิ์นท่ีเช่าช ารุดตอ้งซ่อมแซม ตอ้งจดัการป้องกนัทรัพย์

ท่ีเช่า หรือมีบุคคลภายนอกรุกล ้าทรัพยสิ์นท่ีเช่า 

  6) ตอ้งไม่ดดัแปลงต่อเติมทรัพยสิ์นท่ีเช่าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

  7) ตอ้งช าระค่าเช่าตามสัญญา 

  8) ตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีเช่าเม่ือสัญญาเช่าระงบั 

 3.4.2 ความรับผดิของผูเ้ช่า 

  ตอ้งรับผดิในความสูญหายหรือบุบสลายของทรัพยสิ์นท่ีเช่า เพราะความผดิของผูเ้ช่าเองหรือ

ของบุคลท่ีอยูก่บัผูเ้ช่า 

4. เช่าซ้ือ 

 ตาม ปพพ ม.572 สัญญาเช่าซ้ือ หมายถึง สัญญาซ่ึงเจา้ของทรัพยสิ์นเรียกวา่ผูใ้ห้เช่าซ้ือเอา

ทรัพยสิ์นออกมาให้เช่าและใหค้  ามัน่วา่จะขายทรัพยสิ์นนั้นหรือจะใหท้รัพยสิ์นนั้นตกเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของผูเ้ช่าซ้ือ โดยมีเง่ือนไขวา่ผูเ้ช่าซ้ือไดจ่้ายเงินเท่านั้นเท่าน้ีคราว 
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4.1 สรุปสาระส าคัญ 

4.1.1 ผูใ้หเ้ช่าซ้ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าซ้ือ 

4.1.2 เป็นสัญญาท่ีผูใ้หเ้ช่าซ้ือน าทรัพยสิ์นใหเ้ช่า 

4.1.3 ผูใ้หเ้ช่าซ้ือมีค ามัน่วา่จะขายทรัพยสิ์นนั้น 

4.2 แบบของสัญญาเช่าซ้ือ 

 ตอ้งท าเป็นหนงัสือทั้งส้ินไม่วา่ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือจะเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย์

ก็ตาม หากไม่ท าเป็นหนงัสือยอ่มตกเป็นโมฆะ 

4.3 สิทธิหน้าและความรับผดิของคู่สัญญา 

 ผูเ้ช่าซ้ือตอ้งช าระค่าเช่าซ้ือจนครบถว้น ผูใ้ห้เช่าซ้ือมีหนา้ท่ีขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นแก่ผูเ้ช่าซ้ือ 

 

4.4 ความระงับของสัญญาเช่าซ้ือ 

4.4.1 ผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ไดแ้ละตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือคืน 

4.4.2 บอกเลิกสัญญาโดยผูใ้หเ้ช่าซ้ือเน่ืองจาก 

1) ผูเ้ช่าซ้ือท าผดิสัญญาในขอ้ท่ีเป็นส่วนส าคญั 

2) ผูเ้ช่าซ้ือผดินดัช าระค่าเช่าซ้ือ 2 งวดติดต่อกนั 

4.4.3 เม่ือทรัพยท่ี์เช่าซ้ือสูญหายไปทั้งหมด 
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ตารางเปรียบเทียบ 

ตารางที ่1 เปรียบเทยีบความต่างระหว่างสัญญาเช่าซ้ือกบัเช่าทรัพย์ 

สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาเช่าทรัพย์ 

1. ผูใ้หเ้ช่าซ้ือตอ้งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า

ซ้ือ 

2. ผูใ้หเ้ช่าซ้ือนอกจากจะมีสิทธิไดใ้ชห้รือไดรั้บ

ประโยชน์ในทรัพยสิ์นเช่าซ้ือแลว้ ยงัอาจได้

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้น หากช าระค่าเช่า

ซ้ือครบทุกงวด 

3. ค่าเช่าซ้ือตอ้งเป็นเงินเท่านั้น 

4. สัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์นทุกชนิดตอ้งท าตาม

แบบคือท าเป็นหนงัสือ  

5. ผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาไดทุ้กเม่ือ แมไ้ม่มีการ

ผดิสัญญา และไม่ตอ้งบอกกล่าวก่อน 

6. สิทธิท่ีจะไดรั้บกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเช่า

ซ้ือ เม่ือผูเ้ช่าซ้ือปฏิบติัตามเง่ือนไข มิใช่

สิทธิเฉพาะตวัยอ่มตกทอดไปยงัทายาทได ้  

 

 

 

 

1. ผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นให้

เช่า 

2. ผูเ้ช่ามีสิทธิเพียงไดใ้ชห้รือไดรั้บ

ประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าเท่านั้น ไม่

วา่เช่านานเทาใดก็ไม่ไดก้รรมสิทธ์ิ 

3. ค่าเช่าอาจเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน 

4. สัญญาเช่าไม่มีแบบ แต่ตอ้งมีหลกัฐาน

ฟ้องร้องบงัคบัคดีหากเป็นการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์

5. เช่ามีก าหนดเวลา บอกเลิกสัญญาก่อน

ครบก าหนดไม่ได ้เวน้แต่อีกฝ่ายผดิ

สัญญา และถา้เช่าไม่มีก าหนดเวลาบอก

เลิกสัญญาไดแ้ต่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. สัญญาเช่ามีสิทธิเฉพาะตวัผูเ้ช่า ไม่ตก

ทอดไปยงัทายาท 
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ตารางที ่2 เปรียบเทยีบระหว่าความแตกต่างระหว่าสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาซ้ือขาย 

สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาซ้ือขาย 

1. ผูเ้ช่าซ้ือยงัมิไดก้รรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือจนกวา่ผูเ้ช่า

ซ้ือจะไดช้ าระค่าเช่าซ้ือครบทุก

งวดตามเง่ือนไขแลว้ 

 

 

 

2. สัญญาเช่าซ้ือทุกชนิดตอ้งท า

ตามแบบ 

1. สัญญาซ้ือขายผอ่นส่งก็คือสัญญาซ้ือขายเสร็จเด็ดขาด โดย

ตกลงใหผ้อ่นช าระเป็นงวดๆ โดยปกติกรรมสิทธ์ิโอน

ตั้งแต่ขณะท าสัญญา เวน้แต่มีเง่ือนไขวา่จะโอนกรรมสิทธ์ิ

เม่ือผูซ้ื้อช าระราคาครบถว้น ซ่ึงก็ยงัคงถือวา่เป็นสัญญาซ้ือ

ขายมิไดมี้เง่ือนไข มิไดเ้ช่าซ้ือ เพราะมิไดมี้ขอ้ความวา่ให้

เอาทรัพยสิ์นออกให้เช่า และใหค้  ามัน่วา่จะขายหรือให้

กรรมสิทธ์ิโอนไปเม่ือช าระเงินครบทุกงวด 

2. สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยช์นิด

พิเศษเท่านั้น ท่ีตอ้งท าตามแบบ 

 

 

 

5. ขายฝาก 

  เป็นสัญญาซ่ึงอาศยัหลกัทัว่ไปของสัญญาซ้ือขายท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เช่น แบบ หลกัฐาน การ

ฟังคดีหรือสิทธิหนา้ท่ีของคู่กรณีท่ีตอ้งมีต่อกนั แต่มีส่วนพิเศษอยูท่ี่วา่ผูข้ายมีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือไถ่

ทรัพยสิ์นท่ีขายกลบัคืนไดภ้ายในก าหนด 

  สัญญาขายฝาก หมายถึง สัญญาซ้ือขายซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นตกไปยงัผูซ้ื้อ โดยมี

ขอ้ตกลงกนัวา่ผูข้ายอาจไถ่ทรัพยน์ั้นคืนได ้
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 5.1 แบบของสัญญาขายฝาก 

  ไดก้ล่าวแลว้วา่สัญญาขายเป็นเอกเทศสัญญา ซ่ึงตอ้งน าบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองซ้ือขายมาใช้

บงัคบัดว้ย ดงัน้ี 

5.2.1 การขายฝากอสังหาริมทรัพย ์และสังหาริมทรัพยช์นิดพิเศษ ตอ้งท าเป็นหนงัสือและจด

ทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีดว้ยหากวา่คู่สัญญาท ากนัเองจะตกเป็นโมฆะ 

5.2.2 การขายฝากสังหาริมทรัพยท์ัว่ไป เน่ืองจากกฎหมายไม่ไดก้  าหนดแบบของสัญญาไว ้

ดงันั้น หากคู่สัญญามิไดท้  าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อเจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี สัญญา

ดงักล่าวก็ไม่ตกเป็นโมฆะ 

 5.2 ลกัษณะส าคัญของสัญญาขายฝาก 

  สัญญาขายฝากมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 

5.2.1 สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นตกไปยงัผูซ้ื้อโดยมี 

ขอ้ตกลงกนัวา่ผูข้ายอาจไถ่ทรัพยน์ั้นคืนได ้

5.2.2 ผูข้ายมีสิทธิจะไถ่คืนได ้รวมถึงทายาท ลูก หลาน และบุคคลอ่ืนท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

5.2.3 ก าหนดระยะการไถ่ทรัพยสิ์นภายในก าหนดระยะเวลาเท่าใด ถา้สังหาริมทรัพยต์อ้งไถ่

คืนภายใน 3 ปี และถา้ตกลงกนัจะตกลงกนัเกินก าหนดไม่ได ้ตกลงกนัภายหลงัก็

ไม่ไดต้อ้งตกลงกนัในเวลาท่ีท า สัญญาขายฝากนั้นๆ แต่อาจขยายระยะเวลาไดต้าม

ประเภทของทรัพย ์

5.2.4 สินไถ่ถา้ตกลงกนัไดเ้ท่าไหร่ก็ตามนั้น แต่ถา้ไม่ไดต้กลงสินไถ่กนัไวก้็ใหเ้ป็นไปตาม

ราคาท่ีขาย แต่หากก าหนดสินไถ่ไวสู้งกวา่ราคาขายฝากท่ีแทจ้ริงเกินกวา่ร้อยละ15 ต่อ

ปี ใหไ้ถ่ไดต้ามราคาขายฝากท่ีแทจ้ริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี

เน่ืองจากวา่สัญญาขายฝากนั้นตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่

เป็นธรรม พ.ศ.2540 ซ่ึงมุ่งคุม้ครองผูข้ายฝากไม่ใหถู้กเอาเปรียบเกินสมควร 
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5.2.5 ถา้ตกลงกนัวา่ “หา้มโอน” ก็ตอ้งเป็นไปตามนั้นถา้ไม่ไดต้กลงกนัไวผู้รั้บซ้ือฝากก็โอน

ทรัพยสิ์นไปได ้เพราะเหตุวา่สัญญาขายฝากกรรมสิทธ์ิตกไปเป็นของผูรั้บซ้ือฝากแลว้

เพียงแต่มีขอ้ก าหนดวา่ผูข้ายสามารถไถ่ทรัพยสิ์นคืนไดเ้ท่านั้น 

 

 

5.3 สิทธิในการไถ่ทรัพย์ ได้แก่บุคคลเหล่านี้ 

5.3.1  ผูข้ายเดิมหรือทายาทผุข้ายเดิม 

5.3.2 ผูรั้บโอนสิทธินั้น 

5.3.3 บุคคลซ่ึงในสัญญาโอนไวเ้ป็นการเฉพาะ 

  สินไถ่นั้นถา้ไม่ไดก้  าหนดไวว้า่ราคาเท่าใดใหไ้ถ่ตามราคาขายฝาก ถา้ปรากฏในเวลา

ไถ่วา่สินไถ่หรือราคาขายฝากท่ีก าหนดไวสู้งกวา่ราคาขายฝากท่ีแทจ้ริงเกินร้อนละ 15  

ต่อปี ใหไ้ถ่ไดต้ามราคาขายฝากท่ีแทจ้ริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี 

หา้มไถ่ทรัพยท่ี์ขายฝากเม่ือพน้ก าหนด ถา้มี 

1) ถา้เป็นอสังหาริมทรัพยก์ าหนด 10 ปี นบัแต่เวลาซ้ือขาย 

2) ถา้เป็นสังหาริมทรัพย ์ก าหนดเป็น 3 ปี 

6. ยืม 

 ยมื คือ สัญญาประเภทหน่ึงซ่ึงบญัญติัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 

9 มีอยู ่2 ประเภท คือ 1) ยมืใชค้งรูป 2) ยมืใชส้ิ้นเปลือง 

 ยมืใชค้งรูป หมายถึง สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ ผูใ้หย้มื ใหอี้กบุคคลหน่ึงเรียกวา่ ผูย้มื ใช้

สอยทรัพยสิ์นส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดเ้ปล่า และผูย้มืตกลงจะคืนทรัพยสิ์นนั้นเม่ือไดใ้ชส้อยเสร็จ 

 ตวัอยา่ง นาย ก ใหน้าย ข ยมืรถยนตไ์ปใช ้3 วนั โดยไม่คิดค่ายมื นาย ข ตกลงท่ีจะคืนภายใน 

3 วนั นบัแต่วนัยมื 
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 ยมืใชส้ิ้นเปลือง หมายถึง สัญญาท่ีผูใ้หรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นชนิดใชไ้ปส้ินไปนั้น 

เป็นปริมาณท่ีก าหนดใหไ้ปแก่ผูย้มื และผูย้มืตกลงวา่จะคืนทรัพยสิ์นซ่ึงใหย้มืนั้น เช่น นาย ก ยมื

ขา้วสารนาย ข ไป 10 กิโลกรัม ขา้วสารเป็นทรัพยสิ์นชนิดใชไ้ปส้ินไป เม่ือถึงก าหนดนาย ก ตอ้งคืน

ขา้วสาร ประเภท ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกนัแทนขา้วสารท่ียมืไปใหก้บันาย ข 

 

6.1 การกู้ยืมเงิน 

  เป็นสัญญายมืใชส้ิ้นเปลืองชนิดหน่ึง มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  6.1.1  เป็นสัญญายมืใชส้ิ้นเปลือง 

  6.1.2  มีการก าหนดค่าตอบแทน (ดอกเบ้ีย) หรือไม่ก าหนดค่าตอบแทนก็ได ้

  6.1.3  สัญญาสมบูรณ์เม่ือมีการส่งมอบเงินท่ีใหย้มืแก่ผูย้มื 

  6.1.4  วตัถุแห่งสัญญาเป็นเงิน อาจเป็นเงินไทยหรือเงินตราต่างประเทศ 

  6.1.5  เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในเงินจากผูใ้หย้มืไปยงัผูย้มื 

  6.1.6  เป็นสัญญาท่ีไม่มีแบบตามกฎหมาย แต่ตอ้งมีหลกัฐานแห่งการกูย้มืเป็นหนงัสือลง

ลายมือช่ือผูย้มืเป็นส าคญัส าหรับการยมืเงินเกินกวา่ 2,000 บาท ข้ึนไป มิเช่นนั้นจะฟ้องบงัคบัคดี

ไม่ได ้

6.2 หลกัฐานแห่งการกู้ยืมเงินไม่ว่าปรากฏในรูปแบบใด 

   เช่น หลกัฐานการรับเงินกู ้หนงัสือรายงานการประชุม บนัทึกประจ าวนัของส านกังาน

ต ารวจแห่งชาติ จดหมายตอบโตร้ะหวา่งผูย้มืกบัผูใ้หกู้ย้มื โดยหลกัฐานดงักล่าว ตอ้งมีลายมือช่ือผูย้มื

เป็นส าคญั 
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6.3 การน าสืบการใช้หนีเ้งินกู้ 

 เม่ือมีการกูย้มืกนัแลว้ ผูกู้ต้อ้งมีหนา้ท่ีช าระหน้ีเงินกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืถา้ต่อมาผูใ้หกู้ย้มืกลบัมา

ฟ้องร้องใหผู้กู้น้ั้นช าระเงินกูอี้ก ผูกู้จ้ะตอ้งน าสืบวา่ไดช้ าระหน้ีนั้นแลว้ อาศยัหลกัฐานและขอ้เทจ็จริง 

ดงัน้ี 

6.3.1 หลกัฐานเป็นหนงัสืออยา่ใดอยา่งหน่ึง ลงลายมือช่ือผูใ้หย้มืมาแสดง ซ่ึงเป็นหลกัฐาน

ท่ีมีขอ้ความวา่ใชเ้งินกนัแลว้ 

6.3.2 ไดเ้วนคืนเอกสารนั้นเป็นหลกัฐานแห่งการกูย้มืนั้นแลว้ หมายถึง ผูกู้ย้มืไดข้อคืน

เอกสารหลกัฐานแห่งการกูย้ืมนั้นแลว้ 

6.3.3 ไดแ้ทงเพิกถอนลงในเอกสารอนัเป็นหลกัฐานแห่งการกูย้มื หมายถึง การขีดฆ่าลงใน

เอกสารนั้นซ่ึงอาจกระท าโดยผูใ้หกู้ย้มืหรือบุคคลอนัท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูใ้หกู้ย้มื 

6.4 การคิดดอกเบีย้เงินกู้ 

 กฎหมายก าหนดใหคิ้ดดอกเบ้ียไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และกรณีการกูย้มืเงินท่ีผูกู้ย้มืผดินดั

ผูกู้ย้มืมีหนา้ท่ีตอ้งเสียดอกเบ้ียในระหวา่ผดินดัอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 แต่กฎหมายไม่ใหน้ าการคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีกล่าวมา ใชก้บัสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคาร

พาณิชยไ์ด ้เน่ืองจากสถาบนัการเงินมีสิทธิคิดอตัราดอกเบ้ียไดสู้งสุดตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

6.4.1 การคิดอตัราดอกเบ้ียทบตน้กรณีทัว่ไป หมายถึง การคิดดอกเบ้ียในดอกเบ้ียท่ีคา้ง

ช าระหรืออาจกล่าววา่การคิดดอกเบ้ียซอ้นดอกเบ้ีย โอยปกติกฎหมายบญัญติัไวไ้ม่

สามารถท าได ้เวน้แต่คู่สัญญาไดต้กลงกนัเป็นหนงัสือใหเ้อาดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระ

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ทบเขา้กบัเงินตน้แลว้จึงคิดดอกเบ้ีย 

6.4.2 การคิดดอกเบ้ียทบตน้ในกรณีพิเศษ ประเพณีการคา้ขายการคิดดอกเบ้ียทบตน้ใน

บญัชีเดินสะพดัหรือในการคา้ขาย ท านองเช่นวา่น้ี สามารถตกลงกนัใหคิ้ดดอกเบ้ีย

ทบตน้ไดท้นัทีท่ีผูกู้ย้มืผดินดัไม่ช าระดอกเบ้ีย  แต่การท่ีลูกคา้เปิดบญัชีกระแสรายวนั
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กบัธนาคารโดยมีขอ้ตกลงให้ธนาคารจ่ายเงินตายเช็คเกินกวา่จ านวนเงินท่ีมีอยูใ่น

บญัชีลูกคา้ ธนาคารไม่มีสิทธิคิดดอกเบ้ียทบตน้ 

7 สรุป 

  สัญญามี2 ประเภท คือ 1)สัญญามีช่ือ หรือเอกเทศสัญญา หมายถึง สัญญาซ่ึงกฎหมายบญัญติั

ช่ือไว ้และคู่สัญญามีสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้นสัญญานั้นๆ 2) สัญญาไม่มีช่ือ หมายถึง 

สัญญาท่ีกฎหมายไม่ไดก้  าหนดเรียกช่ือไวโ้ดยเฉพาะ แต่กฎหมายคุม้ครองสิทธิและหนา้ท่ีของ

คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายท่ีแสดงเจตนาต่อกนั 

  สัญญาซ้ือขาย หมายถึง สัญญาท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูข้าย โอนทรัพยสิ์นใหแ้ก่บุคคลอีก

ฝ่ายหน่ึง เรียกวา่ ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อตกลงวา่จะใชร้าคานั้นให้แก่ผูข้าย 

  สัญญาเช่าทรัพย ์หมายถึง สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง เรียกวา่ ผูใ้หเ้ช่าตกลงตกลงใหบุ้คลอีกคน

หน่ึง เรียกวา่ผูเ้ช่า ไดใ้ชป้ระโยชน์ ในสินทรัพยท่ี์เช่าชัว่ระยะเวลาอนัมีจ ากดัและผูเ้ช่าตกลงจะใหเ้ช่า

เพื่อการนั้น 

  สัญญาเช่าซ้ือ หมายถึง สัญญาซ้ึงเจา้ของสินทรัพย ์เรียกวา่ผูใ้หเ้ช่าซ้ือ เอาสินทรัพยอ์อกมาให้

เช่าและใหค้  ามัน่วา่จะขายสินทรัพยน์ั้น หรือจะใหสิ้นทรัพยน์ั้นตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ช่าซ้ือ โดยมี

เง่ือนไขวา่ผูเ้ช่าซ้ือไดจ่้ายเงินเท่านั้นเท่าน้ีคราว 

  สัญญาขายฝาก หมายถึง สัญญาซ้ือขายซ่ึงกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยต์กลงไปยงัผูซ้ื้อ โดยมี

ขอ้ตกลงกนัวา่ ผูข้ายอาจไถ่สินทรัพยน์ั้นคืนได ้

  สัญญายมื มี2 ประเภท คือ 1)ยมืใหค้งรูป หมายถึง สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ ผูใ้หย้มื ให้

บุคคลอีกบุคคลหน่ึง เรียกวา่ผูย้มื ใชส้อยทรัพยสิ์นส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดเ้ปล่าและผูย้มืตกลงวา่จะคืน

ทรัพยสิ์นนั้น เม่ือไดใ้ชส้อยเสร็จแลว้ 2)ยมืใชสิ้นเปลือง หมายถึง สัญญาซ่ึงผูใ้หย้มืโอนกรรมสิทธ์ิให้

ทรัพยสิ์นชนิดใชไ้ปส้ินไปใหแ้ก่ผูย้มื และผูย้มืตกลงวา่ จะคืนทรัพยสิ์นเป็นประเภท ชนิด และ

ประมาณ เช่นเดียวกนัใหแ้ทนทรัพยสิ์นซ่ึงใหย้มืนั้น 
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ค าถามท้ายบทที่ 4 

1. ใหอ้ธิบายความหมายของเอกเทศสัญญา 

2. ใหอ้ธิบายสาระส าคญัของสัญญาซ้ือขาย 

3. สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยก์ฎหมายก าหนดแบบของสัญญาไวอ้ยา่งไร 

4. ใหอ้ธิบายความหมายของสัญญาจะซ้ือจะขาย 

5. ใหอ้ธิบายสาระส าคญัของสัญญาเช่าทรัพย ์

6. ใหอ้ธิบายหลกัฐานการฟ้องคดีสัญญาเช่าทรัพย ์

7. ใหอ้ธิบายสาระส าคญัของสัญญาเช่าซ้ือ 

8. ใหอ้ธิบายความระงบัแห่งสัญญาเช่าซ้ือ 

9. ใหอ้ธิบายสาระส าคญัของสัญญาชายฝาก 

10. ใหอ้ธิบายสาระส าคญัของสัญญายมื 

11. ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของการคิดดอกเบ้ียเงินกู ้

 


