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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• สัญญาที' เกี' ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

–นิติกรรมสัญญา / ข้อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนร่างสัญญาธุรกิจ

–การตรวจสอบข้อตกลงทางการค้าและข้อกฎหมาย

–การตรวจสอบคู่สัญญาแบบ KYC / CDD ก่อนทําสัญญา

• การตรวจสอบเงื'อนไขสําคัญในสัญญาธุรกิจ

–เงื'อนไขเฉพาะ / เงื'อนไขทั' วไป

–ข้อควรระวังในการลงนามสัญญาธุรกิจ

–การแก้ไขเปลี' ยนแปลงสัญญาธุรกิจ

–ภาษีประเภทต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนร่างสัญญาธุรกิจ

 
วัตถุประสงค์ของสัญญา / เจตนาของคู่สัญญา 

 
Commercial Term / Legal Term 

 
KYC / CDD คู่สัญญา 



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• วันที' ทําสัญญา

–Contract Date / Effective Date / Signing Date

•สถานที' ทําสัญญา

–First signing / Final signing / Counter signing

• วัตถุประสงค์ของสัญญา / เจตนาของคู่สัญญา

–สอดคล้องต้องตรงกัน / ชัดเจน / ไม่ขัดต่อกฎหมาย
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•ส่วนอารัมภบท (Recital / WHEREAS)

–ทีW มาของการทําสัญญา / เรืW องราวของคู่สัญญา / กรอบการ

ทําสัญญา

•คํานิยาม (Definition)

–กําหนดความหมายเฉพาะของสัญญา / ป้องกันการใช้

ความหมายทัW วไป (ตามพจนานุกรม)

–ตัวอย่างคดี “ลูกจ้าง” อดีตนายกฯ / คดี “เทวารัณย์สปา”
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• คําพิพากษาศาลฎีกาที' 3766/2557

จําเลยลงลายมือชื' อไว้ในใบสมัครสินเชื' อเงินสดควิก แคช

พร้อมสัญญาให้สินเชื' อเงินสดควิกแคชระบุข้อความว่า

“จําเลยผู้กู้ขอรับสินเชื\อเงินสดควิกแคชจากโจทก์ _ มีอัตรา

ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และดอกเบีdยตามอัตราที\ ผู้ให้กู้
กําหนด” 

แม้เอกสารดังกล่าวจะมิได้ระบุจํานวนเงินที' กู้ยืม
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• คําพิพากษาศาลฎีกาที' 3766/2557 (ต่อ)

แต่มีข้อความว่าจําเลยขอรับวงเงินสินเชื' อเต็มจํานวนตามที' โจทก์

จะอนุมัติซึ' งต่อมาโจทก์อนุมัติให้จําเลยกู้ยืมเงิน 50,000 บาท และ

โอนเงินเข้าบัญชีของจําเลยตามที' จําเลยได้แจ้งไว้ตามเอกสาร

ดังกล่าวและรายการการเคลื' อนไหวทางบัญชีของจําเลย

โดยจําเลยมิได้โต้แย้งว่าจําเลยมิได้กู้ยืมเงินโจทก์ตามที' โจทก์

อนุมัติ หรือมิได้รับเงินที' กู้ยืมไปจากโจทก์แต่อย่างใด ดังนีz

เอกสารดังกล่าวเมื\อพิจารณาประกอบกันถือได้ว่าเป็นหลักฐาน

แห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ' งแล้ว
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 439/2556 (ต่อ)

แม้ตามใบสั' งซืzอสินค้าที' จําเลยว่าจ้างโจทก์ให้ผลิตสินค้าเมื' อวันที' 20 

และ 25 เมษายน 2548  จะกําหนดวันส่งมอบสินค้าวันที' 26 เมษายน

2548 จํานวน 2,500 ชิzน และวันที' 29 เมษายน 2548 จํานวน 2,500 ชิzน

แต่ปรากฏว่ามีการส่งมอบสินค้าบางส่วนให้แก่จําเลยรวม 3 ครัzง เมื' อวันที'
30 พฤษภาคม 2548 วันที' 22 มิถุนายน 2548 และวันที' 24 กันยายน
2548 ตามลําดับ โดยจําเลยรับสินค้าไว้ไม่ได้อิดเอืzอน กําหนดเวลาชําระ

หนีzตามที' ระบุไว้ในใบสั' งซืzอสินค้าจึงไม่เป็นสาระสําคัญ
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 439/2556 (ต่อ)

หากจําเลยเห็นว่าโจทก์ไม่ชําระหนีz จําเลยต้องบอกกล่าวกําหนด

ระยะเวลาพอสมควรให้โจทก์ส่งมอบสินค้าที' เหลือให้แก่จําเลยเสียก่อน
และเมื' อโจทก์ไม่ส่งมอบสินค้าให้ภายในระยะเวลาที' กําหนด จําเลยจึงจะ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 387 

การที' จําเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยไม่เคยบอกกล่าวให้โจทก์ชําระ

หนีd ที\ เหลือภายในระยะเวลาที\ จําเลยกําหนดเสียก่อน จึงเป็นการใช้สิทธิ
เลิกสัญญาโดยมิชอบ จําเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•Commercial Term

–ขอบเขตของสัญญา

–ค่าตอบแทน

–ระยะเวลาตามสัญญา

–เหตุผิดนัดผิดสัญญา
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•Legal Term

–วัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อกฎหมาย

–ค่าตอบแทน/ดอกเบีiยไม่เกินอัตราทีW กฎหมายกําหนด

–ค่าเสียหายไม่สูงเกินส่วน

–การเลิกสัญญาโดยชอบ

–กฎหมายทีW ใช้บังคับกับสัญญา

–การระงับข้อพิพาท
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term / Term Sheet) / ข้อกฎหมาย 13



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 2470/2552

•หนังสือสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยมีข้อความระบุไว้

ชัดแจ้งว่า ทําขึzนระหว่างจําเลยที' 1 ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ' ง กับโจทก์ผู้

รับจ้างอีกฝ่ายหนึ' ง

•แม้กรรมการของโจทก์คนหนึ' งจะลงลายมือชื' อในสัญญาว่าจ้าง

ดังกล่าวในฐานะผู้รับจ้างโดยมิได้ประทับตราสําคัญของโจทก์

ตามข้อบังคับที' จดทะเบียนไว้ซึ' งอาจไม่สมบูรณ์ในฐานะเป็น

ผู้แทนของโจทก์
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 2470/2552 (ต่อ)

•แต่โจทก์ได้รับเอางานจ้างดังกล่าวมาทําอันแสดงว่าโจทก์ยอมรับ

หนังสือสัญญาว่าจ้างดังกล่าว และเมื' อมีเหตุผิดสัญญาก็ได้ฟ้อง

บังคับเอาแก่จําเลยทัzงสองตามสัญญา

• จึงถือได้ว่ากรรมการโจทก์ทําสัญญาว่าจ้างในฐานะเป็นตัวแทน

ของโจทก์โดยไม่จําต้องทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการแต่งตัzง

ตัวแทนเป็นหนังสือ

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 15



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 2470/2552 (ต่อ)

• เนื' องจากสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยเป็นสัญญาจ้าง

ทําของ ซึ' งไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทําเป็นหนังสือหรือมี

หลักฐานเป็นหนังสือ ดังนีz สัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัย

ดังกล่าวจึงมีผลผูกพันโจทก์หาได้ตกเป็นโมฆะไม่
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 699/2545

• จําเลยที' 2 เป็นกรรมการผู้หนึ' งที' มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

จําเลยที' 1 นอกจากนีz แผนผังอาคารพาณิชย์และใบเสนอราคา

หัวกระดาษเอกสารดังกล่าวระบุชื' อจําเลยที' 1 ซึ' งย่อมทําให้

บุคคลทั' วไปเข้าใจว่าเป็นเอกสารของจําเลยที' 1 

•ประการสําคัญบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจําเลยที' 2 ระบุ

ชัดเจนว่าโครงการสร้างอาคารพาณิชย์พิพาทเป็นโครงการของ

จําเลยที' 1 

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 17



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 699/2545 (ต่อ)

• แสดงว่า จําเลยที' 1 ยอมให้จําเลยที' 2 เชิดตัวเองออกแสดงเป็น

ตัวแทนของจําเลยที' 1 ตาม ปพพ. มาตรา 821 จําเลยที' 1 ต้อง

ผูกพันต่อโจทก์ซึ' งเป็นบุคคลภายนอกในกิจการที' จําเลยที' 2 ได้

กระทําเสมือนว่าจําเลยที' 2 เป็นตัวแทนของตน

• การตัzงตัวแทนที' ต้องทําเป็นหนังสือตาม ปพพ. มาตรา 798 ใช้บังคับ
แก่กรณีการตัzงตัวแทนตามปกติทั' ว ๆ ไป แต่การเป็นตัวแทนเชิด

เกิดขึzนโดยผลของกฎหมายหาจําต้องทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐาน

เป็นหนังสือไม่

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 18



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 5896/2551

•แม้ในสัญญาตัวแทนจําหน่ายจะมีเพียง อ. กรรมการคนหนึ' งของ

จําเลยลงลายมือชื' อท้ายสัญญาโดยไม่ได้ประทับตราสําคัญของ

บริษัทจําเลยตามข้อบังคับของบริษัท ซึ' งปกติจะไม่มีผลผูกพัน

จําเลย

•แต่ปรากฏจากคําฟ้องของโจทก์เองว่า หลังจากทําสัญญากับ

จําเลยแล้ว โจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญากับจําเลยอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตลอดมา

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 19



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 5896/2551 (ต่อ)

•นอกจากนีz จําเลยรวมทัzงโจทก์ต่างถือเอาสัญญานีzมาใช้เป็น

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของตน

• ถือว่าจําเลยได้ให้สัตยาบันแก่การกระทําของ อ. กรรมการผู้มี

อํานาจของตนแล้ว สัญญานีzจึงมีผลผูกพันโจทก์และจําเลยใน

ฐานะคู่สัญญา สัญญาตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจึงใช้บังคับได้

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 20



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term / Term Sheet) / ข้อกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8898/2544

•ประกาศแจ้งความประกวดราคาจ้างเหมา (TOR) เป็นเพียง

ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจที' จะรับจ้างขนขยะมูลฝอยจากท่าริม

แม่นํzาเจ้าพระยาไปทําลายโดยวิธีฝังดินยื' นคําเสนอขอทําสัญญา

กับจําเลยที' 1  โดยวิธียื' นซองประกวดราคา ต่อมาโจทก์เป็นผู้

เข้าประกวดราคาและเสนอราคาตํ' าสุดอันเป็นการทําคําเสนอ

ต่อจําเลยที' 1  แล้ว เท่ากับโจทก์ยอมรับที' จะปฏิบัติตามเงื'อนไข

ของจําเลยที' 1  ทุกประการ

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 21



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term / Term Sheet) / ข้อกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8898/2544 (ต่อ)

•การที' จําเลยที' 1 โดยประธานคณะกรรมการเปิดซองประกวด

ราคามีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบในภายหลังว่าตกลงรับราคาที'

โจทก์เสนอ ถือได้ว่าเป็นการทําคําสนองรับคําเสนอของโจทก์

แต่ในประกาศแจ้งความประกวดราคาจ้างเหมา ข้อ 16 ระบุว่า

เมื' อจําเลยที' 1 แจ้งให้ผู้ประกวดราคาได้ทราบเป็นหนังสือผู้

ประกวดราคาได้นัzนต้องไปทําสัญญาตามแบบของจําเลยที' 1 

ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 22



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term / Term Sheet) / ข้อกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8898/2544 (ต่อ)

• ดังนัzน เมื' อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์และจําเลยที' 1 ยังไม่ได้

ทําสัญญาตามแบบของจําเลยที' 1 จึงไม่เกิดเป็นสัญญาผูกพัน

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 23



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•ประธานกรรมการบริษัทของนายจ้างเป็นผู้ที' จริงจังในการ

ทํางาน เวลาโกรธมักพูดกับพนักงานเสมอว่าถ้าทําอย่างนีzไม่ได้

ให้ลาออกไปโดยพูดมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีพนักงานคนใด

ลาออกเพราะคําพูดดังกล่าว คําพูดเช่นนีzย่อมไม่ใช่การบอกเลิก

สัญญาจ้างหรือไม่ใช่บอกให้ออกจากงาน แต่เป็นคําแนะนํา

โจทก์ว่าถ้าโจทก์ทําไม่ได้ก็ให้ลาออกไป

•การกระทําของ น. ไม่ใช่เป็นการข่มขู่เพื' อเลิกจ้างโจทก์และไม่ใช่

การบอกเลิกจ้างโจทก์ (ฎีกาที' 1758 - 1759/2556)

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 24



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ฎีกาที' 2569/2556

oจองซืzอที' ดินและอาคาร 2 แปลง โดยวาง “เงินจอง” ไว้ย่อมถือได้

ว่าเป็นการ “ให้มัดจําและเป็นหลักฐาน” ว่าได้ทําสัญญากันขึzน

แล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 377

oแม้ตามใบจองมีข้อความว่าให้ทําสัญญาเป็นหนังสือต่อกันและ

ยังไม่ได้ทําก็ตาม

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 25



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ฎีกาที' 2569/2556 (ต่อ)

oแต่ใบจองระบุ “ราคาขายที\ ดินพร้อมอาคารพาณิชย์” ไว้ และ

ระบุว่าวางเงินจองกับระบุค่าโอนกรรมสิทธิ� ให้จําเลยเป็นผู้ชําระ

ประกอบกับที' ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ที' จองซืzอเป็นแปลงใน

แผนผังที' ดิน

oแสดงให้เห็นเจตนาว่าตกลงจะโอนกรรมสิทธิ� ที' ดินพร้อมอาคาร

พาณิชย์กันต่อไป กรณีจึงมีสาระสําคัญครบถ้วนเป็นสัญญาจะ

ซืzอจะขายที' ดินพร้อมอาคาร

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 26



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ฎีกาที' 2538/2556

oผู้ตายเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และทําหนังสือมอบอํานาจไว้แก่

จําเลย โดยให้ น. เป็นผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินได้อีกคนหนึ' ง ผู้ตายแต่ผู้

เดียวจึงเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

oการให้ น. มีอํานาจเบิกถอนเงินได้อีกคนหนึ' งไม่ทําให้ น. เป็นเจ้าของ

บัญชีร่วมด้วยไม่ว่าผู้ตายกับ น. จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตาม

เมื' อผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว และโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ
ผู้ตายก็ได้แจ้งให้จําเลยทราบ

oสัญญาตัวแทนจึงระงับลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 826  วรรคสอง

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 27



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• สัญญาทีW กฎหมายกําหนด “แบบ” ของสัญญา (สัญญาเช่าซืiอ)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 7352/2551

• เอกสารทีW ระบุว่า ธ. และ บ. เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

โจทก์ เป็นเอกสารทีW โจทก์มิได้ระบุอ้างเป็นพยานและนําสืบไว้ จึงไม่

อาจรับฟังข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวว่า ธ. และ บ. เป็นกรรมการ

ของโจทก์ได้

•แม้หนังสือมอบอํานาจจะระบุว่า ธ. และ บ. เป็นกรรมการของ

โจทก์เป็นผู้มอบอํานาจให้ ก. มีอํานาจลงลายมือชื' อในสัญญา

เช่าซืzอแทนโจทก์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ�

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 28



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• สัญญาทีW กฎหมายกําหนด “แบบ” ของสัญญา (สัญญาเช่าซืiอ)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 7352/2551 (ต่อ)

• ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ� ในทรัพย์สินที' เช่าซืzอก็ตาม ก. ก็มิใช่ผู้

มีอํานาจลงลายมือชื' อในสัญญาเช่าซืzอนัzนแทนโจทก์

• เนื' องจากมิได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ

แทนโจทก์ เมืW อตาม ป.พ.พ. มาตรา 572 วรรคสอง กําหนดว่าสัญญา

เช่าซืiอต้องทําเป็นหนังสือ และมาตรา 798 กําหนดว่ากิจการใดบังคับ

โดยกฎหมายว่าต้องทําเป็นหนังสือการตัiงตัวแทนเพืW อกิจการนัiนต้องทํา

เป็นหนังสือด้วย

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 29



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• สัญญาทีW กฎหมายกําหนด “แบบ” ของสัญญา (สัญญาเช่าซืiอ)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 7352/2551 (ต่อ)

•การที' ก. ลงลายมือชื' อในสัญญาเช่าซืzอ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ลง

ลายมือชื' อในสัญญาเช่าซืzอดังกล่าว

• สัญญาเช่าซืzอจึงมีเพียงลายมือชื' อของจําเลยที' 1 ผู้เช่าซืzอแต่

ฝ่ายเดียว ย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 572 วรรคสอง

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 30



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ภาษาที' ใช้ในการเขียนสัญญา / กรณีทําสัญญากับคู่สัญญา

ต่างชาติ

•ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ / จีน / อินโดนีเซีย / อาร

บิค / รัสเซีย / เกาหลี / ญีW ปุ่น / ฯลฯ)

Contractual language

Governing law

ค่าแปลสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา

•ภาษาสัญญา / ภาษากฎหมาย / Technical Term

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 31



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ภาษาที' ใช้ในการเขียนสัญญา / กรณีทําสัญญากับคู่สัญญา

ต่างชาติ

•ภาษาสัญญา / ภาษากฎหมาย / Technical Term

คํานิยามในสัญญา

Plain word / ศัพท์หนังสือพิมพ์

พจนานุกรม

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 32



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / 

ถิ' นที' อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัW งซืiอ (Purchase 

Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 9508/2539 

• โจทก์ได้ทําสัญญาจ้างเหมาจําเลยดําเนินการผลิตและเสนอข่าว

โทรทัศน์ให้แก่โจทก์โดยมีสัญญาข้อ 8 ระบุว่า "เนื' องจากผู้ว่าจ้าง

(โจทก์) เป็นรัฐวิสาหกิจที' จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

ระเบียบของทางราชการและกฎหมาย

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 33



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / 

ถิ' นที' อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัW งซืiอ (Purchase 

Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 9508/2539 (ต่อ)

• ดังนัzน หากมีการเปลี' ยนแปลงใด ๆ นอกเหนืออํานาจของผู้

ว่าจ้างเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานีzต่อไป

อีกได้ คู่สัญญาตกลงจะทําการเจรจาหาทางแก้ไขปัญหาในทางที'

จะเป็นธรรมแก่ทัzงสองฝ่าย

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 34



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / 

ถิ' นที' อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัW งซืiอ (Purchase 

Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 9508/2539 (ต่อ)

•หากการเจรจาได้ล่วงพ้นกําหนด 3 เดือน นับแต่วันเริ' มต้นการ

เจรจาแล้วยังไม่สามารถหาข้อยุติและทําความตกลงกันได้

คู่สัญญาตกลงให้สัญญานีzเป็นอันเลิกแล้วต่อกัน โดยต่างฝ่ายจะ

ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อกันอีก" 

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ 35



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 
 

การตรวจสอบเงื'อนไขสําคัญในสัญญาธุรกิจ

เงื'อนไขเฉพาะ / เงื'อนไขทั' วไป

ข้อควรระวังในการลงนามสัญญาธุรกิจ 

 
การแก้ไขเปลี' ยนแปลงสัญญาธุรกิจ 

 
ภาษีประเภทต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ 

 



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / 

ถิ' นที' อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัW งซืiอ (Purchase 

Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8691/2553 (Condition Subsequent)

• คู่สัญญามีความเข้าใจตรงกันและมีเจตนาที' แท้จริงในการทํา

สัญญาซืzอขายระหว่างกันว่า ถ้าการไฟฟ้านครหลวงไม่อนุมัติให้

ใช้สินค้าของโจทก์ ใบสั' งซืzอสินค้าเป็นอันยกเลิก

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 37



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / 

ถิ' นที' อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัW งซืiอ (Purchase 

Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8691/2553 (Condition Subsequent)

• มิได้หมายความถึงว่าต้องให้การไฟฟ้านครหลวงยกเลิกสัญญา

รับเหมาก่อสร้างกับบริษัท ย. ก่อน จึงจะถือว่าใบสั' งซืzอสินค้า

เป็นอันยกเลิกดังที' โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 38



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / 

ถิ' นที' อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัW งซืiอ (Purchase 

Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8691/2553 (Condition Subsequent)

•การที' ข้อตกลงในการซืzอขายระหว่างโจทก์กับจําเลยมีว่าหากการ

ไฟฟ้านครหลวงไม่อนุมัติให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าที' เป็นสินค้าของ

โจทก์ให้ถือว่าใบสั' งสินค้าเป็นอันยกเลิกนัzน ถือเป็นนิติกรรมที' มี

เงื'อนไขบังคับหลัง

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 39



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / 

ถิ' นที' อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัW งซืiอ (Purchase 

Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8691/2553 (Condition Subsequent)

• เมื' อต่อมาการไฟฟ้านครหลวงไม่อนุมัติให้ใช้สินค้าของโจทก์

นิติกรรมการซืzอขายระหว่างโจทก์กับจําเลยย่อมสิzนผลในเมื' อ

เงื'อนไขนัzนสําเร็จตาม ป.พ.พ. มาตรา 183 วรรคสอง

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 40



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Condition subsequent (ฎีกา 8691/2553)

- ใบสั' งซืzอ (Purchase Order) มีข้อความระบุให้สัญญาเลิกกัน

เมื' อ กฟน. ปฏิเสธรับงาน

- Purchase order เป็นส่วนหนึ' งของสัญญา

- ข้อความใน Purchase Order มีผลผูกพันหรือไม่

- หากจะป้องกันความเสี' ยงทางกฎหมายนีz ทําอย่างไรได้บ้าง

o Integral Part of Main Contract

o Supersede 

41เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•ขอบเขตของสัญญา / ซืiอขายอะไรกัน / รายละเอียดของสินค้า 

(Specification)

คําพิพากษาศาลฎีกาทีW 1144/2549

• เงื'อนไขตามสัญญาซืzอขายเครื' องจักรเพื' อใช้งานในโรงคัดเมล็ด

พันธ์ุที' โจทก์ทํากับบริษัท อ. ระบุว่า ผู้ซืzอจะชําระเงินเป็น 4 งวด

โดยชําระงวดสุดท้ายเมื' อทดสอบเครื' องจนใช้งานได้ดี นอกจาก

โจทก์ซึ' งเป็นผู้ขายจะต้องส่งมอบเครื' องจักรและติดตัzงให้ผู้ซืzอ

ภายในกําหนดแล้ว โจทก์ต้องออกแบบระบบโรงคัดเมล็ดพันธ์ุ

และติดตัzงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื' องจักรทัzงหมด ตลอดจน

ทดสอบเครื' องจักรให้ใช้งานได้ดีด้วย

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 42



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•ขอบเขตของสัญญา / ซืiอขายอะไรกัน / รายละเอียดของสินค้า 

(Specification)

คําพิพากษาศาลฎีกาทีW 1144/2549 (ต่อ)

• โดยสัญญากําหนดเงื'อนไขเกี' ยวกับกรรมสิทธิ� ของเครื' องจักรไว้

ว่ายังไม่โอนไปยังผู้ซืzอทันทีที' ส่งมอบจนกว่าจะมีการส่งมอบงาน

ทัzงหมด ส่วนเงืW อนไขตามสัญญาซืiอขายเครืW องจักรเพืW อใช้ในโรงงาน

ปรับปรุงคุณภาพข้าวทีW โจทก์ทํากับบริษัท ร. มีข้อความทํานองเดียวกัน

โดยมีเงืW อนไขให้ผู้ซืiอชําระเงินเป็น 3 งวด โดยมีสัญญาระบุว่า

เครื' องจักรดังกล่าวจะถือเป็นกรรมสิทธิ� ของผู้ขายจนกว่าจะมีการ

ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 43



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•ขอบเขตของสัญญา / ซืiอขายอะไรกัน / รายละเอียดของสินค้า 

(Specification)

คําพิพากษาศาลฎีกาทีW 1144/2549 (ต่อ)

• ซึ' งผู้ขายจะต้องทําแบบโครงสร้างและให้คําแนะนําในการติดตัzง

เครื' องจักร ทดสอบเดินเครื' องจนใช้งานได้ดี ตลอดจนฝึกสอน

เจ้าหน้าที' ของผู้ซืzอจนใช้งานเป็นด้วย สัญญาทัiงสองฉบับดังกล่าว

จึงเป็นสัญญาซืiอขายผ่อนชําระทีW กรรมสิทธิ� ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซืiอ

เมืW อได้ส่งมอบ

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 44



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• ค่าเสียหายล่วงหน้า (Liquidate Damage) (คําพิพากษาฎีกาที'

4330/2554)

• “โดยปกติเมื' อสัญญาเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่าย

ได้กลับคืนสู่ฐานะดังที' เป็นอยู่เดิม ส่วนที' เป็นการงานอันได้

กระทําให้ ให้ทําได้ด้วยใช้เงินตามสมควรค่าแห่งการนัzนๆ ตามที'

บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหนึ' งและวรรคสาม / 

โจทก์ผู้รับจ้างจึงย่อมมีสิทธิได้รับการใช้เงินตามควรค่าแห่งงานที'

ได้กระทําให้แก่จําเลยผู้ว่าจ้างไปแล้ว

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 45



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• ค่าเสียหายล่วงหน้า (Liquidate Damage) (คําพิพากษาฎีกาที'

4330/2554) (ต่อ)

•การที' สัญญาข้อ 9 ดังกล่าวระบุให้บรรดางานที' โจทก์ได้ทําขึzนตก

เป็นกรรมสิทธิ� ของจําเลยโดยโจทก์จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

ไม่ได้เพื' อเป็นผลให้จําเลยไม่ต้องใช้ค่างานแก่โจทก์ จึงเป็น

ข้อตกลงที' มีลักษณะเป็นการกําหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าอัน

เป็นเบีzยปรับ ซึ' งหากสูงเกินส่วนศาลมีอํานาจลดลงได้ตาม

ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหนึ' ง หาใช่ว่าจะต้องบังคับตามข้อ

สัญญาโดยเด็ดขาดเป็นผลให้จําเลยไม่ต้องใช้เงินตามควรค่า

แห่งงานแก่โจทก์

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 46



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• ค่าเสียหายล่วงหน้า (Liquidate Damage) (คําพิพากษาฎีกาที'

4330/2554) (ต่อ)

•คดีนีzศาลชัzนต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ทํางานตามจํานวนค่าจ้างไปเป็น

เงิน 504,000 บาท จําเลยชําระแล้ว 300,000 บาท เมื' อคํานึงถึง

ค่าปรับรายวันที' จําเลยมิได้เรียกร้องประกอบกับความเสียหาย

อย่างอื' นที' จําเลยได้รับแล้ว เห็นสมควรกําหนดให้จําเลยใช้เงิน

แก่โจทก์อีกเพียง 50,000 บาท

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 47



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การไม่ปฏิบัติตามสัญญา / การบอกกล่าวให้แก้ไขเยียวยา

“Construction Contractor shall provide Construction Temporary 

Facilities at the Site until Provisional Performance Acceptance

such as temporary offices and sanitary facilities for 

Construction Contractor, Subcontractors and Vendors, 

workshops, warehouse, storage yard, telecommunications, air 

conditioning, temporary roads, cables and piping, first aid 

facilities, fire fighting facilities and other auxiliary facilities 

required for the efficient and safe operation of the Construction 

Site as specified in Annex H

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 48



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การไม่ปฏิบัติตามสัญญา / การบอกกล่าวให้แก้ไขเยียวยา

“and the Construction Equipment needed by Construction 

Contractor. During said period of time, Construction Contractor 
shall be responsible to provide all the supplies, utilities and 

services in order to maintain and operate the Construction 

Temporary Facilities and the Construction Equipment. ”

• คํารับรองของ EGAT เรื' องให้เช่าที' ดินแก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 49



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• การเรียกคืน ค่าใช้จ่าย / ค่าเสียหาย ในความชํารุดบกพร่อง

คําพิพากษาฎีกาทีW 2031/2541

•ตามสัญญาจ้างมีข้อตกลงเรืW องความชํารุดบกพร่องไว้ในสัญญาว่า
“หากงานก่อสร้าง ที' จําเลยที' 1 รับจ้างทําและจําเลยที' 2 เป็น

ผู้ออกแบบ และควบคุมเกิดความชํารุดบกพร่องภายใน 1 ปี นับ

แต่วันส่งมอบและโจทก์มีหนังสือแจ้งให้จําเลยที' 1 และที' 2 

ซ่อมแซมแก้ไขแล้ว แต่จําเลยที' 1 และที' 2 ไม่ซ่อมแซม แก้ไข

หรือซ่อมแซมแก้ไขแล้ว แต่ไม่เรียบร้อย โจทก์มีสิทธิจ้างผู้อื' น

ซ่อมแซมแก้ไขแทนได้ และจําเลยที' 1 และที' 2 จะต้องรับผิดชอบ

ในค่าจ้างที' โจทก์ต้องจ่ายให้แก่ผู้อื' น” นัiน

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 50



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• การเรียกคืน ค่าใช้จ่าย / ค่าเสียหาย ในความชํารุดบกพร่อง

คําพิพากษาฎีกาทีW 2031/2541 (ต่อ)

• เมืW อจําเลยทีW 1 และทีW 2 มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ย่อมถือว่าเป็นการผิด
สัญญา โจทก์ย่อมฟ้องได้ตามข้อสัญญา

• กรณีจึงไม่ใช่เรืW องทีW จะนําอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 600 และ 601 (เรืW องชํารุดบกพร่อง) มาใช้บังคับเพราะบทบัญญัติ

แห่งมาตราทัiงสองใช้บังคับเฉพาะกรณีทีW ไม่มีข้อตกลงในสัญญาเป็นอย่างอืW น

• กรณีในคดีนีiเป็นเรืW องมิได้มีบทบัญญัติเรืW องอายุความ ไว้โดยเฉพาะจึงต้อง

นําบทบัญญัติเรืW องอายุความทัW วไป 10 ปี

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 51



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556

สัญญาซืzอขายสินค้าระหว่างโจทก์กับจําเลยทัzงสาม ไม่ได้ทํา

เป็นหนังสือกําหนดรายละเอียดข้อตกลงความรับผิดของคู่สัญญา

รวมทัzงในเรื' องเบีzยปรับไว้ จึงต้องอาศัยพฤติการณ์ที' คู่สัญญา

ปฏิบัติต่อกันเป็นสําคัญ แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจําเลยทัzงสาม

สั' งซืzอสินค้าจากโจทก์หลายครัzงทางโทรสาร แต่ใบสั' งซืzอดังกล่าวก็

ไม่มีข้อความใดระบุว่าจําเลยทัzงสามตกลงจะชําระค่าปรับกรณี

ชําระค่าสินค้าล่าช้ากว่ากําหนด

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 52



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556 (ต่อ)

oและแม้โจทก์ส่งสินค้าแก่จําเลยทัzงสามพร้อมออกใบกํากับภาษี/

ใบส่งของแก่จําเลยทัzงสามโดยระบุในใบกํากับภาษี/ใบส่งของว่า

โจทก์จะคิดดอกเบีzยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหากชําระช้ากว่า

กําหนด

oแต่เมื' อโจทก์มีหนังสือทวงถามให้ชําระหนีzค่าสินค้าที' ค้างชําระ

กลับแจ้งค่าปรับกรณีชําระล่าช้าเป็นดอกเบีzยเพียงอัตราร้อยละ

1 ต่อเดือนอันเป็นการไม่แน่นอน

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 53



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556 (ต่อ)

oทัzงเห็นได้ว่าใบกํากับภาษี/ใบส่งของดังกล่าวเป็นเรื' องหลักฐานการ

ส่งมอบสินค้าแก่จําเลยทัzงสามเป็นสําคัญเท่านัzน ไม่ปรากฏว่าจําเลย

ทัzงสามได้แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าตกลงจะชําระ
ดอกเบีzยเป็นค่าปรับตามข้อเสนอของโจทก์

oส่วนที' จําเลยทัzงสามชําระค่าสินค้าไปแล้วบางส่วน ก็ไม่ปรากฏว่า

จําเลยทัzงสามได้ชําระค่าปรับรวมไปด้วย เมื' อไม่ปรากฏว่าจําเลยทัzง

สามตกลงหรือเคยยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบีzยเป็นเบีzยปรับมาก่อน

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 54



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556 (ต่อ)

oพฤติการณ์แห่งคดีฟังไม่ได้ว่า จําเลยทัzงสามตกลงให้โจทก์คิด

ค่าปรับกรณีชําระค่าสินค้าช้ากว่ากําหนดได้

oข้อเสนอในเรื' องเบีzยปรับดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจําเลยทัzงสาม

oโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิคิดเบีzยปรับแก่จําเลยทัzงสามเป็นดอกเบีzยใน

อัตราร้อยละ 13 ต่อปี

oคงมีสิทธิคิดดอกเบีzยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เท่านัzน

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 55



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Trade secret and employment (ฎีกา 10217/2553)

-‘Trade Secret’ คืออะไร (รายชื' อลูกค้า)

-จะทําให้ข้อมูลเป็นความลับทางการค้าได้อย่างไร Identify / 
Controller / Accessing process

-สัญญาไม่เปิดเผยความลับ (Non-Disclosure Agreement)
เพียงพอหรือไม่ ?

56เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 4581/2552

• เมื' อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ”พายุไห่เยี' ยน” เป็นพายุที' เกิดขึzนเป็น

ประจําในทะเลจีนใต้และมิใช่พายุที' มีความรุนแรงมิอาจ

คาดหมาย

• ทัzงก่อนออกเรือนายเรือก็ทราบข่าวพยากรณ์อากาศว่าจะเกิด

คลื' นลมแรง

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 57



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 4581/2552 (ต่อ)

•นายเรือยังอาจหลีกเลี' ยงไม่ไปเผชิญกับพายุโดยหยุดเรือรอ

จนกว่าคลื' นลมสงบก่อนก็ได้

• ดังนีzกรณีจึงไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือภยันตรายหรืออุบัติเหตุ

แห่งท้องทะเลหรือน่านนํzาที' ใช้เดินเรือ

•หากกําหนด “นิยาม” ของ “เหตุสุดวิสัย” ในสัญญา ?

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 58



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย

คําพิพากษาฎีกาทีW  5908/2540

•แม้ตามสัญญาซืzอขายจะมิได้กําหนดเงื'อนไขไว้ว่าการส่งสิ' งของ

ตามสัญญาต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

•แต่ตามสภาพของสิ' งของตามสัญญาเป็น “อุปกรณ์ทางทหาร” ซึ' ง

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที' สั' งจากบริษัทในประเทศอังกฤษ และต้อง

ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษจึงจะสามารถส่งสิ' งของมายัง

ประเทศไทยได้

•การขออนุญาตส่งออกบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ขอใบอนุญาตส่งออก

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 59



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย

คําพิพากษาฎีกาทีW  5908/2540 (ต่อ)

• แม้ตามจําเลยทีW 1 ได้เร่งรัดให้รีบส่งสิW งของมาให้ทันตามกําหนดในสัญญา

แล้ว

• แต่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในไทยรัฐบาลอังกฤษจึงยังไม่อนุญาตให้ส่งสิc งของ

มายังไทยในช่วงนัgนทําให้การออกใบอนุญาตส่งออกต้องล่าช้าออกไปกว่า
ปกติถึง 35 วัน โดยเพิW งมีการอนุญาตเมืW อ 23 มิถุนายน 2535 จําเลยทีW 1 ยัง

ไม่สามารถส่งมอบสิW งของให้โจทก์ได้จนถึงวันทีW โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา

คือ 9 กรกฎาคม 2535 หลังครบกําหนดส่งมอบเพียง 22 วัน

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 60



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย

คําพิพากษาฎีกาทีW  5908/2540 (ต่อ)

• ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ซึ' งลูกหนีzไม่ต้องรับผิดชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา

205 

• และจําเลยที' 1 ได้แจ้งเหตุแห่งความล่าช้าพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ

ให้โจทก์ทราบหลายฉบับแล้ว

• แม้จะไม่มีข้อความขอขยายเวลาการส่งมอบออกไปตามที' ระบุไว้ใน

สัญญาก็ตาม

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 61



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย

คําพิพากษาฎีกาทีW  5908/2540 (ต่อ)

• แต่การที' จําเลยที' 1 แจ้งว่าจะส่งสิ' งของให้ทันทีเมื' อได้รับอนุมัติจาก

รัฐบาลอังกฤษ

• ถือได้ว่าเป็นการขอขยายเวลาการส่งมอบออกไปนับว่าได้ปฏิบัติ

ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จําเลยที' 1 จึงมิใช่เป็นผู้ผิดนัด  

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 62



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8739/2551 

oแม้สัญญาระหว่างสมรสเกี' ยวกับทรัพย์สินที' ทําไว้ต่อกันระหว่าง

ที' เป็นสามีภรรยากันจะมีข้อตกลงห้ามไม่ให้บอกล้างหรือยกเลิก

สัญญามีกําหนดเวลา 20 ปี ก็ตามแต่ก็เป็นข้อตกลงที' ฝ่าฝืนต่อ

ป.พ.พ.มาตรา 1469 ซึ' งเป็นบทบัญญัติที' มุ่งคุ้มครองสิทธิของคู่

สมรสโดยทั' วไปที' ได้ทําสัญญาเกี' ยวกับทรัพย์สินไว้ในระหว่าง

สมรส

ข้อตกลงห้ามบอกเลิกสัญญา มีผลใช้บังคับหรือไม่ ?



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คําพิพากษาศาลฎีกาทีW 8739/2551 (ต่อ)

oข้อตกลงจะไม่บอกล้างหรือบอกเลิกสัญญาที' เกี' ยวกับทรัพย์สิน

ในระหว่างสมรส

oจึงมีวัตถุประสงค์ที' ขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว ตกเป็นโมฆะตาม

ป.พ.พ.มาตรา 150 จําเลยทีW 1 จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้”

ข้อตกลงห้ามบอกเลิกสัญญา มีผลใช้บังคับหรือไม่ ?



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

65ภาษีประเภทต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ

สัญญาธุรกิจ ประเด็นภาษี
Sale Contract:	Contract	value Inclusive	taxes	/	Exclusive	taxes

Net	contract	value	/	tax	on	tax	calculation

Tax	point	(ownership	transfer)

Default	interest	(penalty	or	compensation)

VAT	/ Withholding	tax	/	stamp	duty

Construction (Project	owner) Depreciation	(CAPEX): when	ready	to	use

Deductible	expenses:	after	completion

Construction (Contractor) Income	recognition:	Percentage	of	completion

Split	of	sale	and	service:	Withholding	tax	/	stamp	duty



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

66ภาษีประเภทต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ
สัญญาธุรกิจ ประเด็นภาษี

Employment Progressive	tax	rate	/	No	VAT	and	SD
Freelance	(individual)	service WHT:	Expat	/	Non-Thai	tax	resident???

VAT: PP.36	(Threshold	1.8	M???)	
Stamp	duty:	Hire	of	work

Licensing and	ancillary	services Withholding tax:	Service	fee	and	royalties

VAT:	PP.36	/	No	VAT	if the	service	is	made	and	
used	outside	Thailand

No	stamp	duty:	Licensing	is	not	a	hire	of	work	
contract	

Ancillary services	(Installation,	
training,	maintenance)

Deemed	royalties



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

(ฎีกา 5570/2539) สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ' งกว่าสัญญาเช่า

ธรรมดา

- สัญญาที' ไม่มีแบบตามที' กฎหมายกําหนด

- ไม่อยู่ภายใต้ “เอกเทศสัญญา” (สัญญาเฉพาะ) แต่อยู่ภายใต้

หลักกฎหมายสัญญาทั' วไป

- BTO (Build / Transfer / Operate) = = > Taxes ?

- BOT (Build / Operate / Transfer) = = > Taxes ?

67ประเด็นภาษีในสัญญาธุรกิจ
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คู่สัญญา BTO BOT

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อสร้างเสร็จ 
_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี' ยเสียภาษี
ตามอายุสัญญาเช่า                
_รายจ่ายจากอาคาร คือ Depreciation 
_ผลทางภาษี คือ ชะลอการเสียภาษี
จากการเฉลี' ยรายได้ตามอายุสัญญา
เช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อครบ
สัญญาเช่า                           
_รายได้นําไปเสียภาษีในปีเดียว
เมื' อครบอายุการเช่า               _
ผลทางภาษี คือ เสียภาษีมากในปี
ที' สัญญาสิzนสุด

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อสร้างเสร็จ 
_รายจ่ายจากอาคารนําไปเฉลี' ยตาม
อายุสัญญาเช่า (Amortization)                           
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ไม่ได้
ผลทางภาษี คือ VAT เป็นต้นทุน

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อครบ
สัญญาเช่า                          _
รายจ่ายจากอาคารที' โอนต้องใช้ 
Fair Market Value                  
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้

BTO / BOT ดีสําหรับใคร ?
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คู่สัญญา BTO ขยายความ

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อ
สร้างเสร็จ 

_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี' ย
เสียภาษีตามอายุสัญญาเช่า                

_รายจ่ายจากอาคาร คือ 
Depreciation 

_ผลทางภาษี คือ ชะลอการ
เสียภาษีจากการเฉลี' ยรายได้
ตามอายุสัญญาเช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนทันทีเมื' อ
อาคารสร้างเสร็จ (ไม่ต้องจด
ทะเบียนโอนอาคาร)

_รายได้จากมูลค่าอาคารนําไป ”
เฉลี' ยรับรู้รายได้” ตามปีอายุการ
เช่า (กระจายฐานรายได้)

_รายจ่ายจากมูลค่าอาคาร คือ 
“ค่าเสื' อมราคา”  ไม่เกินปีละ 5%

_ คํานวณรายได้/รายจ่ายให้ 
Match กันตลอดอายุสัญญาเช่า

ขยายความ BTO
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คู่สัญญา BOT ขยายความ

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อ
ครบสัญญาเช่า

_มูลค่าอาคารที' โอนต้องใช้ 
Fair Market Value (ใช้ Book 
Value ที' เหลือ 1 บาทไม่ได้)

_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้ 
(ไม่เป็น “ภาษีซืzอต้องห้าม”  
ตามประกาศอธิบดีฯ VAT 
ฉบับที'  42 ข้อ 2 (4) _ เพราะ
โอนอาคารหลังจาก 3 ปี)

_ผู้เช่าได้ใช้ “ค่าเสื' อมราคา” ของ
อาคารที' ก่อสร้างลงบนที' ดินที' เช่ามา 
Match กับอายุการเช่าที' ดิน (ค่าเสื' อมฯ 
ใช้ได้เป็นเสมือนรายจ่ายทางภาษี)

_การโอนอาคารให้แก่ “ผู้ให้เช่าที' ดิน” 
เมื' อครบสัญญาเช่า _ มีผลเท่ากับ 
Sale & Lease Back หากมีการ “ต่อ
อายุสัญญาเช่า” (มีผลเท่ากับ Restart 
“รายจ่ายทางภาษี” ของผู้เช่า _ 
หลังจากได้ “ขายอาคาร” และมี 
“รายได้ทางภาษี” เข้ามาในกิจการของ
ผู้เช่า)

ขยายความ BOT
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Slide FREE Download ได้ที'

www.taxtanktv.com
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