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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oสัญญาที' เกี' ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

oนิติกรรมสัญญา / ข้อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนร่างสัญญาธุรกิจ

oการตรวจสอบข้อตกลงทางการค้าและข้อกฎหมาย

oการตรวจสอบคู่สัญญาแบบ KYC / CDD ก่อนทําสัญญา

oเงื'อนไขสําคัญในสัญญาธุรกิจ

oเงืM อนไขเฉพาะ / เงืM อนไขทัM วไป

oข้อควรระวังในการลงนามสัญญาธุรกิจ

oการแก้ไขเปลีM ยนแปลงสัญญาธุรกิจ

oภาษีประเภทต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ

เค้าโครงการบรรยาย 2





ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อพิจารณาก่อนร่างสัญญาธุรกิจ

 
วัตถุประสงค์ของสัญญา / เจตนาของคู่สัญญา 

 
Commercial Term / Legal Term 

 
KYC / CDD คู่สัญญา 



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oวันที' ทําสัญญา

oContract Date / Effective Date / Signing Date

oสถานที' ทําสัญญา

oFirst signing / Final signing / Counter signing

oวัตถุประสงค์ของสัญญา / เจตนาของคู่สัญญา

oสอดคล้องต้องตรงกัน / ชัดเจน / ไม่ขัดต่อกฎหมาย

oส่วนอารัมภบท (Recital / WHEREAS)

oทีM มาของการทําสัญญา / เรืM องราวของคู่สัญญา / กรอบการทําสัญญา

oคํานิยาม (Definition)

oกําหนดความหมายเฉพาะของสัญญา / ป้องกันการใช้ความหมายทัM วไป (ตาม

พจนานุกรม)

สัญญาทางธุรกิจ 5



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• คําพิพากษาศาลฎีกาที' 3766/2557

จําเลยลงลายมือชื' อไว้ในใบสมัครสินเชื' อเงินสดควิกแคชพร้อม

สัญญาให้สินเชื' อเงินสดควิกแคชระบุข้อความว่า จําเลยผู้กู้

ขอรับสินเชื' อเงินสดควิกแคชจากโจทก์ มีอัตราค่าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้และดอกเบีrยตามอัตราที' ผู้ให้กู้กําหนด แม้เอกสาร

ดังกล่าวจะมิได้ระบุจํานวนเงินที' กู้ยืม แต่มีข้อความว่าจําเลย
ขอรับวงเงินสินเชื' อเต็มจํานวนตามที' โจทก์จะอนุมัติซึ' งต่อมา

โจทก์อนุมัติให้จําเลยกู้ยืมเงิน 50,000 บาท

6สัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•คําพิพากษาศาลฎีกาที' 3766/2557

และโอนเงินเข้าบัญชีของจําเลยตามที' จําเลยได้แจ้งไว้ตาม

เอกสารดังกล่าวและรายการการเคลื' อนไหวทางบัญชีของ

จําเลย โดยจําเลยมิได้โต้แย้งว่าจําเลยมิได้กู้ยืมเงินโจทก์

ตามที' โจทก์อนุมัติ หรือมิได้รับเงินที' กู้ยืมไปจากโจทก์แต่

อย่างใด ดังนีr เอกสารดังกล่าวเมื' อพิจารณาประกอบกัน

ถือได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือตาม ป.

พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ' งแล้ว

7สัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 439/2556

แม้ตามใบสั' งซืrอสินค้าที' จําเลยว่าจ้างโจทก์ให้ผลิตสินค้าเมื' อ

วันที' 20 และ 25 เมษายน 2548  จะกําหนดวันส่งมอบสินค้าวันที'

26 เมษายน 2548 จํานวน 2,500 ชิrน และวันที' 29 เมษายน

2548 จํานวน 2,500 ชิrน แต่ปรากฏว่ามีการส่งมอบสินค้า

บางส่วนให้แก่จําเลยรวม 3 ครัrง เมื' อวันที' 30 พฤษภาคม 2548

วันที' 22 มิถุนายน 2548 และวันที' 24 กันยายน 2548 ตามลําดับ

โดยจําเลยรับสินค้าไว้ไม่ได้อิดเอืrอน กําหนดเวลาชําระหนีrตามที'

ระบุไว้ในใบสั' งซืrอสินค้าจึงไม่เป็นสาระสําคัญ หากจําเลยเห็นว่า

โจทก์ไม่ชําระหนีr

8สัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 439/2556

จําเลยต้องบอกกล่าวกําหนดระยะเวลาพอสมควรให้โจทก์ส่ง

มอบสินค้าที' เหลือให้แก่จําเลยเสียก่อน และเมื' อโจทก์ไม่ส่ง

มอบสินค้าให้ภายในระยะเวลาที' กําหนด จําเลยจึงจะมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 387 การที' จําเลยมี

หนังสือบอกเลิกสัญญา โดยไม่เคยบอกกล่าวให้โจทก์ชําระหนีr
ที' เหลือภายในระยะเวลาที' จําเลยกําหนดเสียก่อน จึงเป็นการ

ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยมิชอบ จําเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา

9สัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oCommercial Term

oขอบเขตของสัญญา

oค่าตอบแทน

oระยะเวลาตามสัญญา

oเหตุผิดนัดผิดสัญญา

สัญญาทางธุรกิจ 10

oLegal Term

oวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อกฎหมาย

oค่าตอบแทน/ดอกเบีjยไม่เกิน

อัตราทีM กฎหมายกําหนด

oค่าเสียหายไม่สูงเกินส่วน

oการเลิกสัญญาโดยชอบ

oกฎหมายทีM ใช้บังคับกับสัญญา

oการระงับข้อพิพาท



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term / Term Sheet) / ข้อกฎหมาย 11



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 2470/2552

•หนังสือสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยมีข้อความระบุไว้

ชัดแจ้งว่า ทําขึrนระหว่างจําเลยที' 1 ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ' ง กับโจทก์ผู้

รับจ้างอีกฝ่ายหนึ' ง แม้กรรมการของโจทก์คนหนึ' งจะลงลายมือ

ชื' อในสัญญาว่าจ้างดังกล่าวในฐานะผู้รับจ้างโดยมิได้ประทับตรา

สําคัญของโจทก์ตามข้อบังคับที' จดทะเบียนไว้ซึ' งอาจไม่สมบูรณ์

ในฐานะเป็นผู้แทนของโจทก์ แต่โจทก์ได้รับเอางานจ้างดังกล่าว

มาทําอันแสดงว่าโจทก์ยอมรับหนังสือสัญญาว่าจ้างดังกล่าว

สัญญาทางธุรกิจ 12



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 2470/2552

• และเมื' อมีเหตุผิดสัญญาก็ได้ฟ้องบังคับเอาแก่จําเลยทัrงสองตาม

สัญญา จึงถือได้ว่ากรรมการโจทก์ทําสัญญาว่าจ้างในฐานะเป็น

ตัวแทนของโจทก์โดยไม่จําต้องทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการ
แต่งตัrงตัวแทนเป็นหนังสือ เนื' องจากสัญญาว่าจ้างการรักษาความ

ปลอดภัยเป็นสัญญาจ้างทําของ ซึ' งไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทําเป็น

หนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ ดังนีr สัญญาว่าจ้างการรักษา

ความปลอดภัยดังกล่าวจึงมีผลผูกพันโจทก์หาได้ตกเป็นโมฆะไม่

สัญญาทางธุรกิจ 13



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 699/2545

• จําเลยที' 2 เป็นกรรมการผู้หนึ' งที' มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

จําเลยที' 1 นอกจากนีr แผนผังอาคารพาณิชย์และใบเสนอราคา

หัวกระดาษเอกสารดังกล่าวระบุชื' อจําเลยที' 1 ซึ' งย่อมทําให้

บุคคลทั' วไปเข้าใจว่าเป็นเอกสารของจําเลยที' 1 ประการสําคัญ

บันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจําเลยที' 2 ระบุชัดเจนว่า

โครงการสร้างอาคารพาณิชย์พิพาทเป็นโครงการของจําเลยที' 1

สัญญาทางธุรกิจ 14



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 699/2545

• แสดงว่า จําเลยที' 1 ยอมให้จําเลยที' 2 เชิดตัวเองออกแสดงเป็น

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

ผูกพันต่อโจทก์ซึ' งเป็นบุคคลภายนอกในกิจการที' จําเลยที' 2 ได้
กระทําเสมือนว่าจําเลยที' 2 เป็นตัวแทนของตน

• การตัrงตัวแทนที' ต้องทําเป็นหนังสือตาม ปพพ. มาตรา 798 ใช้บังคับ

แก่กรณีการตัrงตัวแทนตามปกติทั' ว ๆ ไป แต่การเป็นตัวแทนเชิด

เกิดขึrนโดยผลของกฎหมายหาจําต้องทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐาน

เป็นหนังสือไม่

สัญญาทางธุรกิจ 15



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 5896/2551

•แม้ในสัญญาตัวแทนจําหน่ายจะมีเพียง อ. กรรมการคนหนึ' ง

ของจําเลยลงลายมือชื' อท้ายสัญญาโดยไม่ได้ประทับตราสําคัญ

ของบริษัทจําเลยตามข้อบังคับของบริษัท ซึ' งปกติจะไม่มีผล

ผูกพันจําเลยแต่ปรากฏจากคําฟ้องของโจทก์เองว่า หลังจากทํา

สัญญากับจําเลยแล้ว โจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญากับจําเลยอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนตลอดมา

สัญญาทางธุรกิจ 16



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

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

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 5896/2551

•นอกจากนีr จําเลยรวมทัrงโจทก์ต่างถือเอาสัญญานีrมาใช้เป็น

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของตน ถือว่าจําเลยได้ให้

สัตยาบันแก่การกระทําของ อ. กรรมการผู้มีอํานาจของตนแล้ว

สัญญานีrจึงมีผลผูกพันโจทก์และจําเลยในฐานะคู่สัญญา สัญญา

ตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจึงใช้บังคับได้

สัญญาทางธุรกิจ 17



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term / Term Sheet) / ข้อกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8898/2544

•ประกาศแจ้งความประกวดราคาจ้างเหมา (TOR) เป็นเพียงประกาศ

เชิญชวนให้ผู้สนใจที' จะรับจ้างขนขยะมูลฝอยจากท่าริมแม่นํrา

เจ้าพระยาไปทําลายโดยวิธีฝังดินยื' นคําเสนอขอทําสัญญากับจําเลยที'
1  โดยวิธียื' นซองประกวดราคา ต่อมาโจทก์เป็นผู้เข้าประกวดราคา

และเสนอราคาตํ' าสุดอันเป็นการทําคําเสนอต่อจําเลยที' 1  แล้ว

เท่ากับโจทก์ยอมรับที' จะปฏิบัติตามเงื'อนไขของจําเลยที' 1  ทุก

ประการ

สัญญาทางธุรกิจ 18



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term / Term Sheet) / ข้อกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8898/2544

• การที' จําเลยที' 1 โดยประธานคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคามี

หนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบในภายหลังว่าตกลงรับราคาที' โจทก์เสนอ

ถือได้ว่าเป็นการทําคําสนองรับคําเสนอของโจทก์ แต่ในประกาศ
แจ้งความประกวดราคาจ้างเหมา ข้อ 16 ระบุว่าเมื' อจําเลยที' 1 แจ้ง

ให้ผู้ประกวดราคาได้ทราบเป็นหนังสือผู้ประกวดราคาได้นัrนต้องไป

ทําสัญญาตามแบบของจําเลยที' 1 ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง

ดังนัrน เมื' อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์และจําเลยที' 1 ยังไม่ได้ทํา

สัญญาตามแบบของจําเลยที' 1 จึงไม่เกิดเป็นสัญญาผูกพัน

สัญญาทางธุรกิจ 19



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•ประธานกรรมการบริษัทของนายจ้างเป็นผู้ที' จริงจังในการ
ทํางาน เวลาโกรธมักพูดกับพนักงานเสมอว่าถ้าทําอย่างนีrไม่ได้

ให้ลาออกไปโดยพูดมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีพนักงานคนใด
ลาออกเพราะคําพูดดังกล่าว คําพูดเช่นนีrย่อมไม่ใช่การบอก
เลิกสัญญาจ้างหรือไม่ใช่บอกให้ออกจากงาน แต่เป็นคําแนะนํา

โจทก์ว่าถ้าโจทก์ทําไม่ได้ก็ให้ลาออกไป

•การกระทําของ น. ไม่ใช่เป็นการข่มขู่เพื' อเลิกจ้างโจทก์และ

ไม่ใช่การบอกเลิกจ้างโจทก์ (ฎีกาที' 1758 - 1759/2556)

สัญญาทางธุรกิจ 20



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ฎีกาที' 2569/2556

จองซืrอที' ดินและอาคาร 2 แปลง โดยวางเงินจองไว้ย่อม

ถือได้ว่าเป็นการให้มัดจําและเป็นหลักฐานว่าได้ทําสัญญา

กันขึrนแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 377

แม้ตามใบจองมีข้อความว่าให้ทําสัญญาเป็นหนังสือต่อกัน

และยังไม่ได้ทําก็ตาม

สัญญาทางธุรกิจ 21



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ฎีกาที' 2569/2556

แต่ใบจองระบุราคาขายที' ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ไว้ และ

ระบุว่าวางเงินจองกับระบุค่าโอนกรรมสิทธิ� ให้จําเลยเป็นผู้

ชําระ ประกอบกับที' ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ที' จองซืrอเป็น

แปลงในแผนผังที' ดิน แสดงให้เห็นเจตนาว่าตกลงจะโอน

กรรมสิทธิ� ที' ดินพร้อมอาคารพาณิชย์กันต่อไป กรณีจึงมี

สาระสําคัญครบถ้วนเป็นสัญญาจะซืrอจะขายที' ดินพร้อม

อาคาร

สัญญาทางธุรกิจ 22



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ฎีกาที' 2538/2556

ผู้ตายเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และทําหนังสือมอบ

อํานาจไว้แก่จําเลย โดยให้ น. เป็นผู้มีอํานาจเบิกถอน

เงินได้อีกคนหนึ' ง ผู้ตายแต่ผู้เดียวจึงเป็นเจ้าของบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์

สัญญาทางธุรกิจ 23



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ฎีกาที' 2538/2556

การให้ น. มีอํานาจเบิกถอนเงินได้อีกคนหนึ' งไม่ทําให้ น. 

เป็นเจ้าของบัญชีร่วมด้วยไม่ว่าผู้ตายกับ น. จะมี

ความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตาม เมื' อผู้ตายถึงแก่ความตาย

แล้ว และโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายก็ได้แจ้งให้

จําเลยทราบ สัญญาตัวแทนจึงระงับลงตาม ป.พ.พ. มาตรา

826  วรรคสอง

สัญญาทางธุรกิจ 24



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• สัญญาทีM กฎหมายกําหนด “แบบ” ของสัญญา (สัญญาเช่าซืjอ)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 7352/2551

• เอกสารทีM ระบุว่า ธ. และ บ. เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนโจทก์

เป็นเอกสารทีM โจทก์มิได้ระบุอ้างเป็นพยานและนําสืบไว้ จึงไม่อาจรับฟัง

ข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวว่า ธ. และ บ. เป็นกรรมการของโจทก์ได้
แม้หนังสือมอบอํานาจจะระบุว่า ธ. และ บ. เป็นกรรมการของโจทก์

เป็นผู้มอบอํานาจให้ ก. มีอํานาจลงลายมือชื' อในสัญญาเช่าซืrอแทน

โจทก์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ� ในทรัพย์สินที' เช่าซืrอก็ตาม ก. ก็มิใช่

ผู้มีอํานาจลงลายมือชื' อในสัญญาเช่าซืrอนัrนแทนโจทก์ เนื' องจาก

มิได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนโจทก์

สัญญาทางธุรกิจ 25



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• สัญญาทีM กฎหมายกําหนด “แบบ” ของสัญญา (สัญญาเช่าซืjอ)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 7352/2551

• เมืM อตาม ป.พ.พ. มาตรา 572 วรรคสอง กําหนดว่าสัญญาเช่าซืjอต้อง

ทําเป็นหนังสือ และมาตรา 798 กําหนดว่ากิจการใดบังคับโดย

กฎหมายว่าต้องทําเป็นหนังสือการตัjงตัวแทนเพืM อกิจการนัjนต้องทํา
เป็นหนังสือด้วย การที' ก. ลงลายมือชื' อในสัญญาเช่าซืrอ จึงถือ

ไม่ได้ว่าโจทก์ได้ลงลายมือชื' อในสัญญาเช่าซืrอดังกล่าว สัญญา

เช่าซืrอจึงมีเพียงลายมือชื' อของจําเลยที' 1 ผู้เช่าซืrอแต่ฝ่ายเดียว

ย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 572 วรรคสอง

สัญญาทางธุรกิจ 26



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ภาษาที' ใช้ในการเขียนสัญญา / กรณีทําสัญญากับคู่สัญญา

ต่างชาติ

•ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ / จีน / อินโดนีเซีย / 

อารบิค / รัสเซีย / เกาหลี / ญีM ปุ่น / ฯลฯ)

Contractual language / Governing law

ค่าแปลสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา

•ภาษาสัญญา / ภาษากฎหมาย / Technical Term

คํานิยามในสัญญา / Plain word / ศัพท์หนังสือพิมพ์

สัญญาทางธุรกิจ 27



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / ถิ' นที'

อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัM งซืjอ (Purchase Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 9508/2539 

• โจทก์ได้ทําสัญญาจ้างเหมาจําเลยดําเนินการผลิตและเสนอข่าว

โทรทัศน์ให้แก่โจทก์โดยมีสัญญาข้อ 8 ระบุว่า "เนื' องจากผู้ว่าจ้าง
(โจทก์) เป็นรัฐวิสาหกิจที' จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

ระเบียบของทางราชการและกฎหมาย ดังนัrน หากมีการ

เปลี' ยนแปลงใด ๆ นอกเหนืออํานาจของผู้ว่าจ้างเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง

ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานีrต่อไปอีกได้

สัญญาทางธุรกิจ 28



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / ถิ' นที'

อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัM งซืjอ (Purchase Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 9508/2539 

• คู่สัญญาตกลงจะทําการเจรจาหาทางแก้ไขปัญหาในทางที' จะเป็น

ธรรมแก่ทัrงสองฝ่าย หากการเจรจาได้ล่วงพ้นกําหนด 3 เดือน นับ
แต่วันเริ' มต้นการเจรจาแล้วยังไม่สามารถหาข้อยุติและทําความตก

ลงกันได้คู่สัญญาตกลงให้สัญญานีrเป็นอันเลิกแล้วต่อกัน โดยต่าง

ฝ่ายจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อกันอีก" 

สัญญาทางธุรกิจ 29



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 
 

เงื'อนไขสําคัญในสัญญาธุรกิจ

เงื'อนไขเฉพาะ / เงื'อนไขทั' วไป

ข้อควรระวังในการลงนามสัญญาธุรกิจ 

 
การแก้ไขเปลี' ยนแปลงสัญญาธุรกิจ 

 
ภาษีประเภทต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ 

 



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา / ถิ' นที'

อยู่

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัM งซืjอ (Purchase Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8691/2553 (Condition Subsequent)

• คู่สัญญามีความเข้าใจตรงกันและมีเจตนาที' แท้จริงในการทําสัญญา

ซืrอขายระหว่างกันว่า ถ้าการไฟฟ้านครหลวงไม่อนุมัติให้ใช้สินค้าของ
โจทก์ ใบสั' งซืrอสินค้าเป็นอันยกเลิก มิได้หมายความถึงว่าต้องให้การ

ไฟฟ้านครหลวงยกเลิกสัญญารับเหมาก่อสร้างกับบริษัท ย. ก่อน จึง

จะถือว่าใบสั' งซืrอสินค้าเป็นอันยกเลิกดังที' โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 31



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสารประกอบการทําสัญญา / พิสูจน์สถานภาพ / ภูมิลําเนา

• เอกสารแนบ / เอกสารพิสูจน์บุคคล / แผนผัง / ใบสัM งซืjอ (Purchase Order)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 8691/2553 (Condition Subsequent)

• การที' ข้อตกลงในการซืrอขายระหว่างโจทก์กับจําเลยมีว่าหากการ

ไฟฟ้านครหลวงไม่อนุมัติให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าที' เป็นสินค้าของ

โจทก์ให้ถือว่าใบสั' งสินค้าเป็นอันยกเลิกนัrน ถือเป็นนิติกรรมที' มี
เงื'อนไขบังคับหลัง เมื' อต่อมาการไฟฟ้านครหลวงไม่อนุมัติให้ใช้

สินค้าของโจทก์ นิติกรรมการซืrอขายระหว่างโจทก์กับจําเลยย่อมสิrน

ผลในเมื' อเงื'อนไขนัrนสําเร็จตาม ป.พ.พ. มาตรา 183 วรรคสอง

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 32



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Condition subsequent (ฎีกา 8691/2553)

- ใบสั' งซืrอ (Purchase Order) มีข้อความระบุให้สัญญา

เลิกกันเมื' อ กฟน. ปฏิเสธรับงาน

- Purchase order เป็นส่วนหนึ' งของสัญญา

- ข้อความใน Purchase Order มีผลผูกพันหรือไม่

- หากจะป้องกันความเสี' ยงทางกฎหมายนีr ทําอย่างไรได้

บ้าง

33เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• ขอบเขตของสัญญา / ซืjอขายอะไรกัน / รายละเอียดของสินค้า (Specification)

คําพิพากษาศาลฎีกาทีM 1144/2549

• เงื'อนไขตามสัญญาซืrอขายเครื' องจักรเพื' อใช้งานในโรงคัดเมล็ดพันธ์ุที'

โจทก์ทํากับบริษัท อ. ระบุว่า ผู้ซืrอจะชําระเงินเป็น 4 งวด โดยชําระงวด
สุดท้ายเมื' อทดสอบเครื' องจนใช้งานได้ดี นอกจากโจทก์ซึ' งเป็นผู้ขาย

จะต้องส่งมอบเครื' องจักรและติดตัrงให้ผู้ซืrอภายในกําหนดแล้ว โจทก์ต้อง
ออกแบบระบบโรงคัดเมล็ดพันธ์ุและติดตัrงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื' องจักร
ทัrงหมด ตลอดจนทดสอบเครื' องจักรให้ใช้งานได้ดีด้วย โดยสัญญา

กําหนดเงื'อนไขเกี' ยวกับกรรมสิทธิ� ของเครื' องจักรไว้ว่ายังไม่โอนไปยังผู้
ซืrอทันทีที' ส่งมอบจนกว่าจะมีการส่งมอบงานทัrงหมด

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 34



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• ขอบเขตของสัญญา / ซืjอขายอะไรกัน / รายละเอียดของสินค้า (Specification)

คําพิพากษาศาลฎีกาทีM 1144/2549

• ส่วนเงืM อนไขตามสัญญาซืjอขายเครืM องจักรเพืM อใช้ในโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว
ทีM โจทก์ทํากับบริษัท ร. มีข้อความทํานองเดียวกัน โดยมีเงืM อนไขให้ผู้ซืjอชําระเงิน
เป็น 3 งวด โดยมีสัญญาระบุว่าเครื' องจักรดังกล่าวจะถือเป็นกรรมสิทธิ�

ของผู้ขายจนกว่าจะมีการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย ซึ' งผู้ขายจะต้องทํา
แบบโครงสร้างและให้คําแนะนําในการติดตัrงเครื' องจักร ทดสอบ
เดินเครื' องจนใช้งานได้ดี ตลอดจนฝึกสอนเจ้าหน้าที' ของผู้ซืrอจนใช้งาน

เป็นด้วย สัญญาทัjงสองฉบับดังกล่าว จึงเป็นสัญญาซืjอขายผ่อนชําระทีM

กรรมสิทธิ� ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซืjอเมืM อได้ส่งมอบ

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 35



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• ค่าเสียหายล่วงหน้า (Liquidate Damage) (คําพิพากษาฎีกาที' 4330/2554)

• “โดยปกติเมื' อสัญญาเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายได้

กลับคืนสู่ฐานะดังที' เป็นอยู่เดิม ส่วนที' เป็นการงานอันได้กระทําให้ ให้ทํา
ได้ด้วยใช้เงินตามสมควรค่าแห่งการนัrนๆ ตามที' บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. 

มาตรา 391 วรรคหนึ' งและวรรคสาม / โจทก์ผู้รับจ้างจึงย่อมมีสิทธิได้รับ
การใช้เงินตามควรค่าแห่งงานที' ได้กระทําให้แก่จําเลยผู้ว่าจ้างไปแล้ว

• การที' สัญญาข้อ 9 ดังกล่าวระบุให้บรรดางานที' โจทก์ได้ทําขึrนตกเป็น
กรรมสิทธิ� ของจําเลยโดยโจทก์จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เพื' อ

เป็นผลให้จําเลยไม่ต้องใช้ค่างานแก่โจทก์ จึงเป็นข้อตกลงที' มีลักษณะ
เป็นการกําหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าอันเป็นเบีrยปรับ

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 36



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• ค่าเสียหายล่วงหน้า (Liquidate Damage) (คําพิพากษาฎีกาที'

4330/2554)

• “ซึ' งหากสูงเกินส่วนศาลมีอํานาจลดลงได้ตามป.พ.พ. มาตรา

383 วรรคหนึ' ง หาใช่ว่าจะต้องบังคับตามข้อสัญญาโดยเด็ดขาด

เป็นผลให้จําเลยไม่ต้องใช้เงินตามควรค่าแห่งงานแก่โจทก์ 

•คดีนีrศาลชัrนต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ทํางานตามจํานวนค่าจ้างไปเป็น

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

ค่าปรับรายวันที' จําเลยมิได้เรียกร้องประกอบกับความเสียหาย

อย่างอื' นที' จําเลยได้รับแล้ว เห็นสมควรกําหนดให้จําเลยใช้เงิน

แก่โจทก์อีกเพียง 50,000 บาท

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 37



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 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 เรืM องให้เช่าทีM ดินแก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 38



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกคืน ค่าใช้จ่าย / ค่าเสียหาย ในความชํารุดบกพร่อง

คําพิพากษาฎีกาทีM 2031/2541

•ตามสัญญาจ้างมีข้อตกลงเรืM 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” นัjน

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 39



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกคืน ค่าใช้จ่าย / ค่าเสียหาย ในความชํารุดบกพร่อง

คําพิพากษาฎีกาทีM 2031/2541

• ย่อมถือว่าเป็นการผิดสัญญา โจทก์ย่อมฟ้องได้ตามข้อสัญญา กรณี

จึงไม่ใช่เรืM องทีM จะนําอายุความตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 600 และ 601 (เรืM องชํารุดบกพร่อง) มาใช้บังคับ

เพราะบทบัญญัติแห่งมาตราทัjงสองใช้บังคับ เฉพาะกรณีทีM ไม่มี
ข้อตกลงในสัญญาเป็นอย่างอืM น กรณีในคดีนีjเป็นเรืM องมิได้มี

บทบัญญัติเรืM องอายุความ ไว้โดยเฉพาะจึงต้องนําบทบัญญัติเรืM อง

อายุความทัM วไป 10 ปี

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 40



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556

สัญญาซืrอขายสินค้าระหว่างโจทก์กับจําเลยทัrงสาม ไม่ได้ทํา

เป็นหนังสือกําหนดรายละเอียดข้อตกลงความรับผิดของคู่สัญญา

รวมทัrงในเรื' องเบีrยปรับไว้ จึงต้องอาศัยพฤติการณ์ที' คู่สัญญา

ปฏิบัติต่อกันเป็นสําคัญ แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจําเลยทัrงสาม

สั' งซืrอสินค้าจากโจทก์หลายครัrงทางโทรสาร แต่ใบสั' งซืrอดังกล่าวก็

ไม่มีข้อความใดระบุว่าจําเลยทัrงสามตกลงจะชําระค่าปรับกรณี

ชําระค่าสินค้าล่าช้ากว่ากําหนด

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 41



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556

และแม้โจทก์ส่งสินค้าแก่จําเลยทัrงสามพร้อมออกใบกํากับภาษี/ใบ

ส่งของแก่จําเลยทัrงสามโดยระบุในใบกํากับภาษี/ใบส่งของว่า

โจทก์จะคิดดอกเบีrยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหากชําระช้ากว่า

กําหนด แต่เมื' อโจทก์มีหนังสือทวงถามให้ชําระหนีrค่าสินค้าที' ค้าง

ชําระกลับแจ้งค่าปรับกรณีชําระล่าช้าเป็นดอกเบีrยเพียงอัตราร้อย

ละ 1 ต่อเดือนอันเป็นการไม่แน่นอน

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 42



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556

ทัrงเห็นได้ว่าใบกํากับภาษี/ใบส่งของดังกล่าวเป็นเรื' องหลักฐาน

การส่งมอบสินค้าแก่จําเลยทัrงสามเป็นสําคัญเท่านัrน ไม่
ปรากฏว่าจําเลยทัrงสามได้แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดย

ปริยายว่าตกลงจะชําระดอกเบีrยเป็นค่าปรับตามข้อเสนอของ

โจทก์ ส่วนที' จําเลยทัrงสามชําระค่าสินค้าไปแล้วบางส่วน ก็ไม่
ปรากฏว่า จําเลยทัrงสามได้ชําระค่าปรับรวมไปด้วย

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 43



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การเรียกร้องค่าเสียหาย

คําพิพากษาฎีกาที' 143/2556

เมื' อไม่ปรากฏว่าจําเลยทัrงสามตกลงหรือเคยยินยอมให้โจทก์คิด

ดอกเบีrยเป็นเบีrยปรับมาก่อน พฤติการณ์แห่งคดีฟังไม่ได้ว่า

จําเลยทัrงสามตกลงให้โจทก์คิดค่าปรับกรณีชําระค่าสินค้าช้ากว่า

กําหนดได้ ข้อเสนอในเรื' องเบีrยปรับดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพัน

จําเลยทัrงสาม โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิคิดเบีrยปรับแก่จําเลยทัrงสาม

เป็นดอกเบีrยในอัตราร้อยละ 13 ต่อปี คงมีสิทธิคิดดอกเบีrยอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี เท่านัrน

เงื'อนไขเฉพาะในสัญญาทางธุรกิจ 44



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Trade secret and employment (ฎีกา 10217/2553)

-‘Trade Secret’ คืออะไร (รายชื' อลูกค้า)

-จะทําให้ข้อมูลเป็นความลับทางการค้าได้อย่างไร 

Identify / Controller / Accessing process

-สัญญาไม่เปิดเผยความลับเพียงพอหรือไม่ ?

45เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

คําพิพากษาศาลฎีกาที' 4581/2552

• เมื' อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พายุไห่เยี' ยนเป็นพายุที' เกิดขึrนเป็น

ประจําในทะเลจีนใต้และมิใช่พายุที' มีความรุนแรงมิอาจ

คาดหมาย ทัrงก่อนออกเรือนายเรือก็ทราบข่าวพยากรณ์อากาศ

ว่าจะเกิดคลื' นลมแรง นายเรือยังอาจหลีกเลี' ยงไม่ไปเผชิญกับ

พายุโดยหยุดเรือรอจนกว่าคลื' นลมสงบก่อนก็ได้ ดังนีrกรณีจึงไม่

ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือภยันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเล

หรือน่านนํrาที' ใช้เดินเรือ

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 46



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย

คําพิพากษาฎีกาทีM  5908/2540

• แม้ตามสัญญาซืrอขายจะมิได้กําหนดเงื'อนไขไว้ว่าการส่งสิ' งของตาม

สัญญาต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษก่อน แต่ตามสภาพของสิ' งของ
ตามสัญญาเป็นอุปกรณ์ทางทหารซึ' งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที' สั' งจากบริษัทใน

ประเทศอังกฤษ และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษจึงจะสามารถส่ง
สิ' งของมายังประเทศไทยได้ การขออนุญาตส่งออกบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ขอ

ใบอนุญาตส่งออก จําเลยทีM 1 ได้เร่งรัดให้รีบส่งสิM งของมาให้ทันตามกําหนดใน
สัญญาแล้ว แต่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในไทยรัฐบาลอังกฤษจึงยังไม่อนุญาตให้ส่ง

สิM งของมายังไทยในช่วงนัjนทําให้การออกใบอนุญาตส่งออกต้องล่าช้าออกไปกว่า
ปกติถึง 35 วัน

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 47



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

• การจํากัดความรับผิดในสัญญา / เหตุสุดวิสัย

คําพิพากษาฎีกาทีM  5908/2540

• โดยเพิM งมีการอนุญาตเมืM อ 23 มิถุนายน 2535 จําเลยทีM 1 ยังไม่สามารถส่งมอบ
สิM งของให้โจทก์ได้จนถึงวันทีM โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาคือ 9 กรกฎาคม 2535 
หลังครบกําหนดส่งมอบเพียง 22 วันถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ซึ' งลูกหนีrไม่ต้อง

รับผิดชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 205 และจําเลยที' 1 ได้แจ้งเหตุแห่งความ
ล่าช้าพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้โจทก์ทราบหลายฉบับแล้ว แม้จะไม่มี
ข้อความขอขยายเวลาการส่งมอบออกไปตามที' ระบุไว้ในสัญญาก็ตาม

แต่การที' จําเลยที' 1 แจ้งว่าจะส่งสิ' งของให้ทันทีเมื' อได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาลอังกฤษก็ถือได้ ว่าเป็นการขอขยายเวลาการส่งมอบออกไปนับว่า

ได้ปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จําเลยที' 1 จึงมิใช่เป็นผู้ผิดนัด  

เงื'อนไขทั' วไปในสัญญาทางธุรกิจ 48



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คําพิพากษาศาลฎีกาทีM 8739/2551 

“แม้สัญญาระหว่างสมรสเกีM ยวกับทรัพย์สินทีM ทําไว้ต่อกันระหว่างทีM เป็น

สามีภรรยากันจะมีข้อตกลงห้ามไม่ให้บอกล้างหรือยกเลิกสัญญามี

กําหนดเวลา 20 ปี ก็ตามแต่ก็เป็นข้อตกลงทีM ฝ่าฝืนต่อ ป.พ.พ.มาตรา

1469 ซึM งเป็นบทบัญญัติทีM มุ่งคุ้มครองสิทธิของคู่สมรสโดยทัM วไปทีM ได้ทํา

สัญญาเกีM ยวกับทรัพย์สินไว้ในระหว่างสมรส / ข้อตกลงจะไม่บอกล้าง

หรือบอกเลิกสัญญาที' เกี' ยวกับทรัพย์สินในระหว่างสมรส จึงมี

วัตถุประสงค์ที' ขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว ตกเป็นโมฆะตาม ป.

พ.พ.มาตรา 150 จําเลยทีM 1 จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้”

ข้อตกลงห้ามบอกเลิกสัญญา มีผลใช้บังคับหรือไม่ ?



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

50ภาษีประเภทต่าง 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

51ภาษีประเภทต่าง 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

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 ?

52ประเด็นภาษีในสัญญาธุรกิจ
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• “สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ' งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา” เป็น
ทรัพย์มรดก ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว สัญญาเช่านัrนไม่ระงับเมื' อ
ตาย (ต่างจากสัญญาเช่าธรรมดา) (ฎีกา 2760/2534) เช่น 

• สร้างตึกแล้วยกกรรมสิทธิ� ให้ผู้ให้เช่า (ฎีกา 172/2488)

• เช่าที' ดินแล้วผู้เช่าต้องหาต้นไม้มาปลูกเอง (ฎีกา 801-
802/2492)

• ให้เช่าที' ดิน แล้วเรียกค่าก่อสร้างจากผู้เช่า และให้
กรรมสิทธิ� ในอาคารตกเป็นของผู้ให้เช่า (ฎีกา 

488/2523)

Build-Transfer-Operate (BTO) / 
Build-Operate-Transfer (BOT)



54

ฎีกา 87/2555

• การที' เจ้าของที' ดินยอมให้ เช่าที' ดินโดยให้ปลูกตึกแถวพิพาท

ด้วยเงินของผู้เช่าแล้วให้ผู้เช่ามีสิทธิใช้ประโยชน์ในตึกแถว

พิพาทเป็นเวลา  20 ปี เมื' อครบกําหนดสัญญาเช่าให้ตึกแถว

พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ� ของผู้ให้เช่านัrน 

• เมื' อครบกําหนดสัญญาเช่าที' ดินแล้วตึกแถวพิพาทย่อมตกเป็น

ของเจ้าของที' ดินตามสัญญาในฐานะเป็นส่วนควบของที' ดินทันที

โดยไม่จําต้องไปทําการจดทะเบียนโอนกันอีกตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 144

สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ

ยิ' งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
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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' อครบสัญญา
เช่า                           

_รายได้นําไปเสียภาษีในปีเดียวเมื' อครบ
อายุการเช่า               

_ผลทางภาษี คือ เสียภาษีมากในปีที'
สัญญาสิrนสุด

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อสร้างเสร็จ _
รายจ่ายจากอาคารนําไปเฉลี' ยตามอายุ
สัญญาเช่า (Amortization)                           
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ไม่ได้
ผลทางภาษี คือ VAT เป็นต้นทุน

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อครบสัญญา
เช่า                          

_รายจ่ายจากอาคารที' โอนต้องใช้ Fair 
Market Value                  

_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้

BTO / BOT ดีสําหรับใคร ?



56

คู่สัญญา BTO ขยายความ

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื' อสร้าง
เสร็จ 

_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี' ย
เสียภาษีตามอายุสัญญาเช่า                

_รายจ่ายจากอาคาร คือ 
Depreciation 

_ผลทางภาษี คือ ชะลอการเสีย
ภาษีจากการเฉลี' ยรายได้ตาม
อายุสัญญาเช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนทันทีเมื' อ
อาคารสร้างเสร็จ (ไม่ต้องจด
ทะเบียนโอนอาคาร)

_รายได้จากมูลค่าอาคารนําไป ”
เฉลี' ยรับรู้รายได้” ตามปีอายุการเช่า 
(กระจายฐานรายได้)

_รายจ่ายจากมูลค่าอาคาร คือ “ค่า
เสื' 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 “ภาษีซืrอต้องห้าม”  
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 _ แล้ว “เช่าต่อ”    
_มีผลเท่ากับ Sale & Lease Back      
_มีผลเท่ากับ Restart “รายจ่ายทาง
ภาษี” ของผู้เช่า _ หลังจากได้ “ขาย
อาคาร” และมี “รายได้ทางภาษี” เข้า
มาในกิจการของผู้เช่า)

ขยายความ BOT
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oB + (3) T + O ดีสําหรับผู้ให้เช่า และ ผู้เช่า (Win-Win)

oBuild + (3 years) + Transfer + Operate

oผู้ให้เช่า _ ใช้ Tax Delay Payment เฉลี' ยรายได้ค่าเช่า

oผู้เช่าใช้ “ภาษีซืrอ” จากการก่อสร้างได้

Best Option for Tax Planning
BTO

BTO B+(3)T+O
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B + (3) T + O

สัญญาเช่าทุกช่วง _ ต้องมี “คํามั' นว่าให้เช่าต่อ” _ อายุการเช่า / ค่าเช่า _ ชัดเจน

เช่า _ ช่วง 3                
Transfer

ช่วงก่อสร้าง 1-3 ปี

เช่า _ ช่วง 1

Build

เช่า _ ช่วง 2

3 years

สัญญาเช่า 3 ช่วง

อาคารสร้างเสร็จ 3 ปี

สัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี 

ไม่จดทะเบียนการเช่า

Grace Period

สัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี 

ไม่จดทะเบียนการเช่า
สัญญาเช่า 30 ปี 

จดทะเบียนการเช่า

โอนอาคารที' สร้างเสร็จแล้ว  

ชําระเป็น “ค่าเช่าล่วงหน้า”



Construction Period
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oก่อสร้างอาคาร (Cash Flow Management)

oหากกู้เงินธนาคาร _ เพื' อก่อสร้างอาคาร

oควรเจรจากับธนาคาร _ เรื' องการจ่ายดอกเบีrย 2 ช่วง

oช่วง 1 จ่ายดอกเบีrยเงินกู้ ”ระหว่างก่อสร้าง” _ จํานวน
น้อย (Grace Period) เพื' อลด “ต้นทุนดอกเบีrย” 

(Capital Expenditure) = CAPEX

oช่วง 2 จ่ายดอกเบีrยเงินกู้ “หลังก่อสร้างเสร็จ” จํานวน

มาก (Operating Expenditure) = OPEX
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oB + O + (option) + T  ดีสําหรับผู้เช่า/ผู้ให้เช่า (Win-Win)

oBuild + Operate + (Option) + Transfer

oผู้ให้เช่าวางแผน ”ภาษีเงินได้” เมื' อครบสัญญาเช่า

oผู้เช่า _ ใช้ Sale & Lease Back ได้เมื' อครบสัญญาเช่า

BOT B+O+(option)+T

Best Option for Tax Planning
BOT
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B + O + (option) + T

สัญญาเช่า _ ต้องมี “คํามั' นว่าให้เช่าต่อ” _ อายุการเช่าช่วง 2 / ค่าเช่า _ ต้องชัดเจน

เช่า 30 ปี

Build + Operate 

สัญญาเช่า 30 ปี _ ต่ออายุอีก 30 ปี

สัญญาเช่า 30 ปี / จดทะเบียนเช่า   
ครบสัญญาเช่า _ ยังไม่โอนอาคาร

Renew อีก 30 ปี

Option to Transfer

หากต่อสัญญาเช่า / ให้โอนอาคารชําระ
ค่าต่อสัญญา / ตีราคาอาคารตาม Fair 

Market Value
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ฎีกา 8915/2546 (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน))

•แม้อาคารที' โจทก์ขายจะยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และ

ขายให้แก่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลําปาง) จํากัด ซึ' งประกอบ

กิจการที' ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ' ม

•  ภาษีซืrอที' เกิดจากการก่อสร้างอาคารและต่อมาได้ขายไป

ภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที' ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็น

ภาษีซืrอที' ไม่ให้นํามาหักในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ' ม

ข้อควรระวัง BTO / BOT

ภาษีซืrอต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
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ฎีกา 3983/2553 (บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด))

• สัญญาสัมปทานข้อ 24.1 กําหนดให้บรรดาอาคาร สิ' งปลูกสร้าง

ทัrงหมดที' จําเลยก่อสร้างขึrนในพืrนที' สัมปทาน รวมถึงทางรถไฟ 

ถนนยกระดับและทางเชื' อมกับถนนที' มีอยู่เดิมตามสัญญานีrให้ตก

เป็นทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยทันทีที' ก่อสร้าง

(BTO)

• การโอนกรรมสิทธิ� ในสิ' งปลูกสร้างดังกล่าวถือเป็นการขาย และ

เป็นการขายที' กระทําภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที' ก่อสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวัง BTO / BOT

ภาษีซืrอต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
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ฎีกา 3983/2553 (บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด))

•ภาษีซืrอที' เกิดจากการก่อสร้างดังกล่าวของจําเลยจึง

เป็นภาษีซืrอต้องห้าม

•ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 82/5 (6)ประกอบประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี' ยวกับภาษีมูลค่าเพิ' ม (ฉบับที'  

42)

ข้อควรระวัง BTO / BOT

ภาษีซืrอต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
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• กลายเป็น “บริษัทที' ไม่มีสินทรัพย์ซ่อนมูลค่า” 

• ได้ใช้ “รายจ่าย” จากทรัพย์สินซ่อนมูลค่า (Sunk Asset) อีก
รอบ (จาก “ค่าเสื' อมราคา” เป็น “ค่าเช่า”)

• ทรัพย์สินซ่อนมูลค่า_เพราะ Net book value เหลือ 1 บาท

• ทรัพย์สินซ่อนมูลค่า_ไม่สะท้อน “ราคาตลาด” จนกว่าจะ
ขายออก (Write-off & Realize Gain/Loss)

• ได้ใช้ ”ผลขาดทุนทางภาษี” (Tax Loss) ไม่เกิน 5 ปี

• เมื' อขายทรัพย์สินหมดค่าเสื' อมราคาออกไปที' ราคาตลาดจะเกิด

กําไร

Sale and Lease-back: ข้อดี



Sale and Lease-back: 

Advantage
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• ขายสังหาริมทรัพย์ _ มี “ภาษีขาย” _ นํามาใช้กับ “ภาษี

ซืrอ” ยกยอดมาได้

• ภาษีซืrอยกยอดมา _ ไม่มีกําหนดเวลา

• ไม่ต้องขอคืนภาษีซืrอเป็นเงินสด

• ได้เงินสดมาเพิ' มในงบดุลแทนสินทรัพย์ที' ขายออกไป

• ส่งผลให้ “อัตราส่วนระหว่างหนีrต่อทุน” (D:E Ratio) ดีขึrน 

_ เพราะนําเงินสดมาใช้หนีrสินต่าง ๆ ของบริษัท



ผลทางกฎหมาย 
ภาระภาษี

เช่า เช่าซืrอ เช่า
แบบ Leasing

กรรมสิทธิ� ไม่โอน โอนทันทีเมื' อครบ   

ค่าเช่างวดสุดท้าย

Option ที' จะซืrอ หรือ คืนทรัพย์ที' เช่า 

_ เมื' อครบสัญญาเช่า

สัญญาเป็นหนังสือ หลักฐาน 

จดทะเบียน

ต้องทําเป็นหนังสือ

มิฉะนัrน โมฆะ

หลักฐาน

ค่าเสื' อมราคาทางภาษี ไม่มี ที' ดินไม่มีค่าเสื' อมฯ

ทรัพย์สินอื' นมีค่าเสื' อมฯ

ไม่มี

หักเป็นรายจ่ายทาง

ภาษี

ได้ ไม่ได้

(หักค่าเสื' อมแทน)

ได้

VAT ที' ดิน/อาคารไม่มี VAT

ทรัพย์สินอื' นมี VAT

ที' ดินไม่มี VAT

ทรัพย์สินอื' นมี VAT

ที' ดิน/อาคารไม่มี VAT

ทรัพย์สินอื' นมี VAT

ภาษีหัก ณ ที' จ่าย 5% ไม่มี 5%

อากรแสตมป์ 0.1 %

เฉพาะที' ดิน/อาคาร 

0.1 %

ทรัพย์สินทุกประเภท

0.1 %

เฉพาะที' ดิน/อาคาร 
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“Franchisee agrees that the Marketing Fund may be used to pay the costs of 

conducting marketing surveys and research;  employing public relations firms;  
preparing and producing video, audio, and written marketing materials;  

administering multi-regional marketing programs, including, without limitation, 

purchasing television, radio, magazine, billboard, newspaper, and other media 
advertising, and employing advertising agencies to assist therewith;   providing 

marketing materials to ____ fast food restaurants;  and holding conventions and 
regional meetings for ____ fast food restaurants.  The Marketing Fund shall furnish 

Franchise with approved marketing materials on the same terms and conditions 
as Company furnishes such materials to Company’s other Franchisees.”

ความเสี' ยงทางภาษีจากข้อตกลงในลักษณะนีr คือ ??

การแก้ไขเพิ' มเติมสัญญา 69



Pizza Hut Case (ฎีกา 4440/2552) 

Minor Food Group

Pizza Hut Inc.

Franchise Agreement

- Franchise fee / Monthly royalties (WHT & VAT)

- Marketing expense not less than 3% of gross sale

- Marketing activities and collateral under control and consent of Pizza Hut

ชนิภทัร วสิทุธแิพทย์

Thailand

USA

3rd party: Ad Agency / Event 
Organizer / MKT suppliers

Pay: Franchise fee / Royalties

(WHT 15% and VAT 7%)

Pay marketing expenses

[Any WHT and VAT?]



Philips Electronics: Marketing Fee (ฎีกา 15773/2555) 

Philips Electronics 
(Thailand)

Philips Export BV

Thai End-Customer

Marketing	Service	Agreement

Sale	of	Products	

1. Marketing service provided outside Thailand

2. Trade secret is to support marketing service

3. Confidentiality is required / Then, it is regarded a royalty

Is this a part of Transfer Pricing (TP) transaction?

ชนิภทัร วสิทุธแิพทย์

Thailand

Netherlands



Thai Tank Terminal: Management Fee (ฎีกา 13993/2555

Thai Tank Terminal
Thai End-Customer

Pack Tank BV

Thai End-Customer

2	– Management	Contract	=	8	%

1	– Licensing	Contract	=	0.5	%

Liquid	pipeline	transport

1. Thai Tank Terminal is a subsidiary of Pack Tank

2. Licensing contract to use know-how and IP

3. Management contract for non-royalties services

Is this a part of Transfer Pricing (TP) transaction?

ชนิภทัร วสิทุธแิพทย์

Thailand

Netherlands
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SLIDE FREE Download 
www.taxtanktv.com
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Thank	You



SCL Law Group
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Presenter Profile

E: chinapat@siamcitylaw.com Tel: 092-286-4770
LINE ID: chinapat.taxtank

Chinapat Visuttipat
ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Partner

1. ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในงานให้คําปรึกษากฎหมาย ด้านภาษีอากร / IPO /
M&A ตลอดจนสัญญาทางธุรกิจ รวมถึง Offshore Incorporation / Family Business

2. ให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าทัrงในไทยและต่างประเทศร่วมกับ Partner อีก 13 คนและที'
ปรึกษากฎหมายอีกกว่า 120 คนผ่านสํานักงานของ SCL ในไทย เมียนม่าร์ / สปป. 
ลาว / กัมพูชา

3. วิทยากรบรรยายเรื' องสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนาและฝึกอบรม
ตลอดเวลากว่า 15 ปี เป็น “อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร” และ กฎหมายธุรกิจใน
หลักสูตรปริญญาตรี/โท ม. รามฯ / ม. ธรรมศาสตร์ / ม. แม่ฟ้าหลวง / ม. ศรีปทุม / 
ม. หอการค้าไทย / วิทยาลัยดุสิตธานี / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ม. กรุงเทพ

4. วิทยากรประจําให้แก่ สถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารฯ และ สมาคมธุรกิจต่างๆ 

5. “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ “ผู้ไกล่เกลี' ยคดี
ภาษี” ประจําศาลภาษีอากรกลาง

6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

www.facebook.com/TaxTank chinapat.lawclub@icloud.com 
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