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1 ความหมาย สัญญาซื้อขายซื้อขาย คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวาผูขาย 
โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหบุคคลอีกฝายเรียกวาผูซื้อ และผูซื้อตกลงวาจะ
ใชราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย

2 องคประกอบสําคัญของการซื้อขายประกอบดวย 

   2.1 การแสดงเจตนาของคูสัญญาตองมีคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกัน 

   2.2 ความสามารถของคูสัญญา 

   2.3 วัตถุประสงคของสัญญา 

   2.4 มีการชําระราคาหรือใชราคา 

   2.5 มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสงมอบทรัพยสิน 

   2.6 แบบของสัญญาซื้อขาย

ความหมายและองคประกอบที่สําคัญของการซื้อขาย



ทรัพยสิน ไดแก ทรัพยอันเปนวัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคา
และถือเอาได ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย รวมทั้งในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพยยอมทําการซื้อขายไดเสมอ เวนแตทรัพยสินที่ไมสามารถ
ถือเอาได เรียกวาทรัพยนอกพาณิชยและทรัพยสินที่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายหามไว ไดแก 

1 ทรัพยนอกพาณิชยเปนทรัพยที่ไมอาจถือเอาไดและไมอาจนํามาเปนทรัพยสิน
โอนใหแกกันไดก็เปนการพนวิสัยที่บุคคลจะถือเปนทรัพย

2 หามโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

    2.1 ทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

    2.2 สิทธิ์เฉพาะบุคคลซึ่งกฎหมายหามโอน

ทรัพยสินที่ซื้อขายกันได



หลักเกณฑการซื้อขาย

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
ตอเจาพนักงาน ทานวาเปนโมฆะ วิธีนี้ใหรวมถึงการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ ไดแกเรือระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไปและ
สัตวพาหนะดวย

อนึ่ง สัญญาจะขายหรือจะซื้อหรือคํามั่นในการซื้อขายทรัพยสินที่
ระบุไว ตามวรรคหนึ่ง ถาไมไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใด
อยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิดสําคัญหรือไดวางประจํา
ไวหรือไดชําระหนี้บางสวนแลวจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม

ใหใชบังคับถึงสัญญาซืข้ายสังหาริมทรัพยซึ่งตกลงกันเปนราคา 
20,000 บาทขึ้นไป



หลักเกณฑการซื้อขาย

ทรัพยสินประเภทใด จะตองทําอยางไรแยกเปน 

1 สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิด

พิเศษ 

2 สัญญาจะซื้อจะขายคํามั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย

และสังหาริมทรัพยพิเศษ 

3 สัญญาซื้อขายตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป



คํามั่นจะซื้อจะขาย

คํามั่นจะซื้อจะขาย มีหลักกฎหมาย วาการทีคู่กรณีฝายหนึ่งใหคํามั่นไววาจะซื้อ
หรือจะขายนั้น จะมีผลเปนการซื้อขายก็ตองเพิ่มอีกฝายไดบอกกลาวความ
จํานงวาจะทําการซื้อขายนั้นใหเสร็จตลอดไปและบอกกลาวเชนนั้นไดไปถึง
บุคคลผูใหคํามั่นแลว ถาคํามั่นนั้นไมไดกําหนดเวลาไวเพื่อการบอกกลาว
เชนนั้น อันวาบุคคลผูใหคํามั่นจะกําหนดเวลาพอสมควรและบอกกลาวเพียง
กรณีอีกฝายหนึ่งใหตอบมาเปนแนนอนภายในกําหนดนั้นก็ได ถาไมตอบมา
แนนอนใหกําหนดเวลาใหคํามั่นนั้นเปนอันไรผล

จากหลักกฎหมายสรุปไดวา 

1 คํามั่น หมายถึงบุคคลฝายหนึ่งไดมีการแสดงเจตนาวาจะซื้อหรือจะขาย
ทรัพยสินใหแกอีกฝายแจงชัดแลวในคํามั่นจะมีเวลาไวหรือไมกําหนด

2 การซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่ออีกฝายไดมีคําบอกกลาวแสดงความจํานงจะซื้อหรือจะ
ขายและคําบอกกลาวนั้นไดไปถึงบุคคลฝายผูใหคํามั่นแลว เวลาไวก็ได



การโอนกรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ที่ขายนั้นยอม โอนไปยังผูซื้อแตขณะเมื่อไดทําสัญญาซื้อขาย
กันเปนบทบัญญัติทั่วไปที่ถือวา เมื่อมีการซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ขายยอม
โอนไปยังผูซื้อทันที เมื่อทําสัญญาซื้อขายกัน ยกเวนวากรรมสิทธิ์ทรัพยสินยังไม
โอนไปยังผูซื้อบทบัญญัติมีขอยกเวนไว 3 ประการคือ 

1 ถาสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาบังคับไวกรรมสิทธิ์ยังไมโอนไปจนกวาจะ
ไดเปนไปตามเงื่อนไขหรือการกําหนดเงื่อนไขเวลานั้น 

2 ในการซื้อขายทรัพยสินซึ่งไมไดกําหนดลงไวแนนอนกรรมสิทธิ์ยังไมโอนไปจนกวา
จะไดหมาย หรือ นับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทําวิธีอื่นเพื่อใหบงระบุตัว
ทรัพยสินนั้นออกเปนการแนนอนแลวเรียกวาทรัพยเฉพาะสิ่ง

3 การไดมาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
นั้นไมบริบูรณเวนแตนิติกรรมจะไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการไดมากับเจา
พนักงาน



หนาที่และความรับผิดชอบของผูขาย

1 หนาที่ในการสงมอบทรัพยสินที่ขาย 

     1.1 วิธีการสงมอบ 

     1.2 กําหนดเวลาที่สงมอบ 

     1.3 สถานที่สงมอบ 

     1.4 คาใชจายในการสงมอบ 

2 ความรับผิดในความชํารุดบกพรองถาทรัพยสินที่ขายชํารุดเสียหายจนเปนเหตุใหเสื่อมราคาหรือเสียประโยชนในการ

ใชตามปกติวิสัยผูขายจะรูหรือไมรูก็ตามผูขายจะตองรับผิดชอบในความบกพรองตอผูซื้อแตมีขอยกเวนคือ 

     2.1 ผูซื้อไดรูแลววาทรัพยสินนั้นมีความบกพรองอยูแลว 

     2.2 ความชํารุดบกพรองนั้นไดเห็นเปนที่ประจักษแลวในเวลาที่ทําการสงมอบและผูซื้อก็ยอมรับทรัพยสินนั้นไวโดย

ไมอิดเอื้อน

     2.3 ถาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่ซื้อไดจากการขายทอดตลาด 

     2.4 ถาขอตกลงในสัญญาวาผูขายจะไมรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองหรือการรอนสิทธิ์ 



หนาที่และความรับผิดชอบของผูขาย

3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ์การรอนสิทธิ์คือการที่ผูซื้อทรัพยสินบุคคลภายนอกมารบกวนการ
ใชสิทธิ์ซื้อบุคคลภายนอกมีสิทธิ์เหนือทรัพยสินที่ซื้อนั้นหรือเปนเพราะความผิดของผูขายก็ดี
ผูขายจะตองรับผิดตอผูซื้อ

     ขอยกเวนที่ผูขายไมตองรับผิดในการรอนสิทธิ์ 

3.1 ผูซื้อรูอยูแลวในเวลาที่ซื้อขายวาทรัพยสินนั้นมีการรอนสิทธิ์จากบุคคลภายนอก

3.2 ทรัพยสินที่ขายเปนอสังหาริมทรัพยและถูกศาลพิพากษาใหอยูในภาระจํายอมเวนแตผูขาย
และสัญญาตอผูซื้อวาทรัพยสินนั้นปลอดจากภาระจํายอมผูขายจึงตองรับผิด 

3.3 ขอตกลงในสัญญาวาผูขายไมตองรับผิดในการรอนสิทธิ์ 

3.4 ผูซื้อตองสูญเสียทรัพยสินไป เพราะความผิดของผูซื้อเองมี 3 กรณดีังนี้ 

          1 สิทธิ์ของผูซื้อสูญไปเพราะความรับผิดของผูซื้อเอง 

          2 ไดมีบุคคลภายนอกฟองคดีวาทรัพยสินเปนของตนเองและผูซื้อตกเปนจําเลย 

          3 มีการฟองรองคดีและเรียกขายเขามาในคดีแตผูซื้อแพคดีเพราะความผิดของผูซื้อเอง



หนาที่และความรับผิดชอบของผูซื้อ

ผูซื้อยอมมีหนาที่และสิทธิดังนี้ 

1 มีหนาที่รับมอบทรัพยสินและใชราคา 

2 มีสิทธิ

  2.1 ในกรณีที่ผูซื้อไดเห็นความชํารุดบกพรองในทรัพยสินซึ่งตนไดซื้อไวผูซื้อชอบที่
จะยึดหนวงราคาที่ยังไมชําระไวทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูขายจะหาประกันที่
สมควรใหได 

2.2 ในกรณีที่ผูซื้อถูกผูรับจํานองหรือมีบุคคลเรียกรองเอาทรัพยสินที่ขายนั้นโดยขูวา
จะฟองเปนคดีขึ้นผูซื้อชอบที่จะยึดหนวงราคาที่ยังไมไดชําระไวบางสวนหรือ
ทั้งหมดเชนกัน 

3 ขอสันนิษฐานของกฎหมายกําหนดไววาผูซื้อจะตองชําระหรือใชราคาทรัพยสินที่ซื้อ
ในเวลาเดียวกันกับผูขายสงมอบทรัพยสินที่ขายนั้น



การซื้อขายเฉพาะบางอยาง

กฎหมายบัญญัติไวในลักษณะซื้อขาย แตแยกไวอีกหมวด

หนึ่งตางหาก การซื้อขายเฉพาะบางอยางมีดวยกัน 3 

อยางหรือ 3 ประเภทคือ 

1 ขายฝาก 

2 ขายตามตัวอยาง 

3 ขายทอดตลาด



1.ขายฝาก

เปนสัญญาซื้อขายชนิดหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ขายตกไปยังผูซื้อนับตั้งแตทําการสัญญา

ขายฝากกันโดยมีขอตกลงวาใหผูขายอาจไถคืนทรัพยสินที่ขายฝากไวภายในเวลาที่กําหนด

ลักษณะสําคัญของสัญญาขายฝากดังนี้ 

1.1 ทรัพยสินที่ขายฝากไดคือทรัพยสินทั้งอสังหาและสังหาริมทรัพย 

1.2 ระยะเวลาขายฝากกําหนดเทาใดแลวแตจะตกลงกันแตหามเกิน 10 ปสําหรับอสังหาริมทรัพย

และหามเกิน 3 ปสําหรับสังหาริมทรัพย 

1.3 ขายฝากเปนสัญญาซื้อขายชนิดหนึ่งและซื้อขายอสังหาริมทรัพยตองทําตามแบบอยางไรขาย

ฝากก็ตองทําเชนนั้นคือตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่ 

1.4 กรรมสิทธิ์โอนไปยังผูซื้อและมีสิทธิ์ใชสอยจําหนายจายโอนไดทันทีแตคูสัญญาอาจตกลงกันมิให

ผูรับซื้อจําหนายทรัพยสินที่ขายฝากก็ไดถาฝากเงินตองรับผิดตอผูขายเมื่อมีความเสียหาย

เกิดขึ้น 



1.ขายฝาก

1.5 ผูมีสิทธิ์ไถทรัพยสินที่ขายฝากคืนคือผูขายเดิมของผูขายเดิมโอนกรรมสิทธิ์และ
บุคคลที่สัญญาระบุไวโดยเฉพาะใหทายไดถากําหนดระยะเวลาไถคืนไมไดนอน 

1.6 สินไถ คือเงินที่จะไถทรัพยสินที่ขายฝากคืนใหถายตามราคาที่กําหนดไวถาไมได
กําหนดราคาสินคาไทยไวก็ใหถายตามราคาที่ขายฝากถาปรากฏวาสินไทยสูงกวา
ราคาขายฝากที่แทจริงเกินอัตรารอยละ 15 ตอปใหถายตามราคาขายฝากที่
แทจริงรวมประโยชนตอบแทนรอยละ 15 ตอป

1.7 สัญญาขายฝากเปนสัญญาสมบูรณในตัวเองเมื่อทําสัญญาขายฝากถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นโอนไปยังผูซื้อทันทีดอกผลของ
ทรัพยสินที่ขายฝากซึ่งเกิดขึ้นระหวางเวลาขายฝากยอมตกเปนของผูซื้อ 

1.8 ทรัพยสินที่ถายคืนผูซื้อจะตองสงคืนในสภาพที่เปนอยูในเวลาไถและปลอดจากสิ่ง
ใดๆ



2 ขายตามตัวอยาง ขายตามคําพรรณนาและขายเผื่อชอบ

2.1 ขายตามตัวอยาง เปนการขายสินคาที่ยังไมสงทรัพยสินที่จะขาย
กันจริง เพียงแตมีแบบอยางใหผูซื้อดูเปนตัวอยาง ซึ่งสามารถ
มองเห็นลูกคําอาจเปนแบบ 3 มิติจับตองได 

2.2 ขายตามคําพรรณนา เปนการขายสินคาเกี่ยวกับการขายสินคา
ตามตัวอยางเพียงแตไมมีตัวอยางจริงใหเห็นแตอาจเปนเพียงรูป
ถายหรือแบบแปลนเพราะมีคําอธิบายใตภาพแบบแปลนพัฒนา
คุณภาพปริมาณสินคาที่จะขาย 

2.3 ขายเผื่อชอบ เปนการซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับใหผูซื้อตรวจดู
ทดลองใชทรัพยสินหรือสินคาที่จะซื้อกอนจนพอใจที่จะตัดสินใจซื้อ



2 ขายตามตัวอยาง ขายตามคําพรรณนาและขายเผื่อชอบ

การสงมอบทรัพยสิน ที่ขายตามตัวอยางตามคําพรรณนาและขายเผื่อ
ชอบนี้ เมื่อผูซื้อตรวจดูทรัพยสินคาที่ซื้อขายกันแลว การซื้อขาย
ยอมสมบูรณลักษณะที่ ถือวาผูซื้อพอใจและไมโตแยงผูขาย ไดแก 

1 ผูซื้อมิไดบอกกลาววาไมซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 

2 ผูซื้อรับมอบแลวไมสงทรัพยสินคืนภายในกําหนดที่กําหนดไวใน
สัญญา 

3 ผูซื้อไดใชราคาทรัพยสินที่ซื้อแลวทั้งหมดหรือบางสวน 

4 ผูซื้อไดจําหนายหรือทําประโยชนอันใดในทรัพยสินที่ซื้อนั้นเปน
อันตรายวาไดซื้อของมันแลว



3 ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาด เปนการขายในลักษณะประมูลสูราคาแตการขายจะตองมีการ
ประกาศแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยที่จะขายกําหนดวันเวลาสถานที่
ที่จะขายทอดตลาดใหประชาชนทั่วไปทราบลวงหนาหลักเกณฑการขาย
ทอดตลาดสรุป ดังนี้ 

3.1 การขายทอดตลาดประกอบดวย ผูขาย (เจาของทรัพยสิน) ที่ขาย ผู
ทอดตลาด คือผูดําเนินการใหมีการขายทอดตลาด ไดแกเจาพนักงาน
บังคับคดีกรณีตามคําสั่งศาลและ ผูซื้อ(ประชาชนทั่วไป)ที่เสนอสูราคา 

3.2 ทรัพยสินที่ขายทอดตลาดเปนสังหาหรืออสังหาริมทรัพยก็ได 

3.3 ผูซื้อในการขายทอดตลาดจะตองปฏิบัติตามคําโฆษณาบอกขายและ
ขอความอื่นซึ่งผูทอดตลาดไดแถลงกอนเริ่มมีการสูราคา 



3 ขายทอดตลาด

3.4 การสูราคาหามมิใหผูทอดตลาดเขาสูราคาเองหรือใชผูหนึ่งผูใดเปนผูสูราคาสวน
ผูขายก็มีขอหามมิใหเขาสูราคาเชนเดียวกันยกเวนอาจจะหมดสิทธิ์ดวยการแถลง
ไวโดยเฉพาะวาตนจะสูราคาดวย 

3.5 ผูทอดตลาดจะกําหนดราคาขั้นต่ําของทรัพยสินที่จะขายไวกอนและมีการสูราคา
กันระหวางผูซื้อโดยทั่วไปหากผูใดใหราคาสูงกวาผูทอดตลาดจะใหสัญญา
โดยทั่วไปจะใชสัญญาณดวยการนับ เมื่อไมมีผูใดใหราคาสูงกวาอีกก็นับพรอม
แสดงตกลงขายดวยการเคาะไม

3.6 ผูซื้อจากการขายทอดตลาดตองชําระราคาดวยเงินสดเทานั้นสนใจชําระครั้งแรก
เทาไหรยอมเปนไปตามขอประกาศของผูขาย 

3.7 แบบของสัญญาซื้อขายคงปฏิบัติตามหลักกฎหมายซื้อขายโดยทั่วไปรวมทั้งการ
สงมอบ



อายุความ

อายุความในการรองเรียนสิทธิ์สัญญาซื้อขายมี ดังนี้ 

1 อายุความ 1 ป 

     1.1 ผูซื้อผูขายใหรับผิดและผูขายสงสินคาชํารุดบกพรองใหฟองภายใน 1 ปนับตั้งแตไดพบความ
บกพรอง 

     1.2 ผูซื้อฝงผูขายใหรับผิดและผูขายสงของไมตรงตามตัวอยางหรือคําพรรณนาใหฟองภายในเวลา 1 ป
นับแตวันและเวลาสงมอบของ

2 อายุความ 2 ป ไดแก ผูประกอบการเรียกเอาคาของที่สงมอบใหนะคะตั้งแตวันและเวลาสงมอบ 

3 อายุความ 10 ป 

      3.1 ผูที่ไมใชพอคาฟองเรียกราคาสินคาเราคือไมมีอาชีพเปนพอคาหรือไมไดจดทะเบียนเปน
ผูประกอบการ 

3.2 ผูซื้อฟองผูขาย เพราะ

     1 ไมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ซื้อใหผูซื้อ 

     2 ไมสงทรัพยสินใหผูซื้อ 

     3 สงมอบทรัพยสินที่ซื้อปะปนกับทรัพยสินอื่นใหผูซื้อ




