
การซื้อขาย

สัญญาซื้อขายคือสญัญาท่ีผูข้ายโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อและผูต้กลงวา่จะใชร้าคาทรัพยสิ์น

นั้นใหแ้ก่ผูข้าย

การโอนกรรมสิทธ์ิหมายถึงการโอนความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น ท่ีซ้ือขายนั้นใหแ้ก่ผูซ้ื้อผูซ้ื้อเม่ือไดเ้ป็น

เจา้ของกส็ามารถท่ีจะใช้ ไดรั้บประโยชนห์รือจะขายต่อไปอยา่งไรก็ได้

สาํหรับเร่ืองราคาทรัพยสิ์นจะชาํระเม่ือไรนั้นเป็นเร่ืองท่ีผูซ้ื้อผูข้ายจะตอ้งตกลงกนัถา้ตกลงกนัใหช้าํระ

ราคาทนัทีกเ็ป็นการซ้ือขายเงินสดถา้ตกลงกนัชาํระราคาในภายหลงัในเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวตามท่ีตก

ลงกนักเ็ป็นการซ้ือขายเงินเช่ือแต่ถา้ผอ่นชาํระใหก้นัเป็นคร้ังคราวกเ็ป็นการซ้ือขายเงินผอ่นสาํหรับการซ้ือขาย

เงินผอ่นนั้นเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัเน่ืองจากความตอ้งการในทางวตัถุมีมากแต่รายไดมี้นอ้ยไม่เพียงพอท่ีจะ

ซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวกไดท้นัท่ีหลายๆอยา่ง เช่นโทรทศัน์ วทิยุ ตูเ้ยน็ วดีิโอ กเ็ลยนิยมท่ีจะซ้ือเงินผอ่น

อยา่งไรกต็าม โดยปกติในการทาํสญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์นนั้นทนัท่ีท่ีทาํสญัญากรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นช้ิน

นั้นก็จะโอนไปยงัผูซ้ื้อทนัทีแมว้า่จะยงัไม่ไดส่้งมอบทรัพยสิ์นช้ินนั้นใหผู้ซ้ื้อหรือแมผู้ซ้ื้อจะยงัไม่ไดช้าํระเงินค่า

ทรัพยสิ์นนั้นกต็ามผูซ้ื้อกไ็ดค้วามเป็นเจา้ของไปแลว้ ยกเวน้แต่ในกรณีของการซ้ือเงินผอ่นนั้นผูซ้ื้อและผูข้าย

อาจจะตกลงกนัวา่เม่ือผอ่นชาํระเงินกนัเสร็จแลว้กรรมสิทธ์ิค่อยโอนไปเช่นน้ีกท็าํได้ แต่เน่ืองจากการซ้ือเงินผอ่น

น้ีผูซ้ื้อมกัไดท้รัพยสิ์นนั้นไปใชก่้อนแลว้ค่อยๆผอ่นใชร้าคาของทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งจ่ายจึงมกัจะรวมดอกเบ้ียไป

ดว้ยทาํใหผู้ซ้ื้อซ้ือทรัพยสิ์นนั้นในราคาท่ีแพงกวา่ทอ้งตลาดหรือเม่ือซ้ือเป็นเงินสดดงันั้น หากผูซ้ื้อไม่ลาํบาก

จนเกินไปในการซ้ือเป็น

หลักเกณฑ์ในการทําสัญญาซื้อขาย :

(1) ตอ้งมีบุคคล คือ ตวัผูซ้ื้อและตวัผูข้ายซ่ึงทั้งสองคนนั้นจะตอ้งมีความคิด สติปัญญาพอสมควรท่ีจะ

ตดัสินใจทาํสญัญากนัไดเ้องซ่ึงก็คือ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ โดยปกติกคื็อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

(2) ผูซ้ื้อตอ้งมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือและผูข้ายตอ้งมีความตอ้งการท่ีจะขายทรัพยสิ์นนั้นจริงๆโดยทั้งสอง

ฝ่ายไดแ้สดงความตอ้งการของตนใหอี้กฝ่ายหน่ึงรู้ดว้ย

(3) ผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งมีเป้าหมายในการทาํสญัญาซ้ือขาย ซ่ึงก็คือผูซ้ื้อมีเป้าหมายท่ีจะไดก้รรมสิทธ์ิหรือ

ความเป็นเจา้ของนั้นส่วนผูข้ายกมี็เป้าหมายท่ีจะไดเ้งินหรือราคาของทรัพยสิ์นนั้นและเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายน้ี

จะตอ้งไม่มีกฎหมายหา้มไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนและตอ้งเป็นเป้าหมายท่ี

อาจเกิดข้ึนไดด้ว้ย

(4) ผูข้ายตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อเราตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่การโอนกรรมสิทธ์ิน้ีตวักรรมสิทธ์ิเป็นส่ิงท่ีไม่มี



ตวัตนแต่เป็นส่ิงท่ีกฎหมายสมมุติข้ึน การโอนกรรมสิทธ์ิจึงอาจจะเกิดข้ึนแมว้า่ผูซ้ื้อจะยงัไม่ไดรั้บมอบทรัพยไ์ป

ไวใ้ชส้อยหรือไปไวใ้นความครอบครองกต็าม

(5) ผูซ้ื้อตอ้งตกลงวา่จะชาํระราคาทรัพยสิ์นนั้นใหก้บัผูข้าย ในกรณีน้ีเพียงแต่ตกลงวา่จะชาํระกพ็อแลว้ ยงั

ไม่จาํเป็นตอ้งมีการชาํระกนัจริงๆกไ็ด้

วธีิการในการทําสัญญาซื้อขาย :

(1) วธีิการในการทาํสญัญาซ้ือขายโดยปกติคือการท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายต่างไดแ้สดงความจาํนงวา่ตอ้งการซ้ือ

ขายทรัพยสิ์นส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงการแสดงความจาํนงนั้นอาจจะทาํโดยปากเปล่ากไ็ด้ หรือทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็

ไดห้รือโดยวธีิการอยา่งอ่ืนก็ได้ และสาํหรับตวัทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือขายกนัโดยวธีิน้ีไดคื้อ สงัหาริมทรัพย์ สาํหรับ

การซ้ือขายทรัพยสิ์นประเภทน้ีเม่ือไม่ตอ้งทาํตามวธีิการเฉพาะ ฉะนั้นเม่ือมีการตกลงซ้ือขายกนัแลว้กรรมสิทธ์ิ

โอนไปทนัทีและการเกิดสญัญาซ้ือขายยงัเป็นการก่อใหเ้กิด “หน้ี” ท่ีฝ่ายผูซ้ื้อและผูข้ายจะตอ้งชาํระใหแ้ก่กนัอีก

ดว้ย

(2) วธีิการเฉพาะท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้หผู้ซ้ื้อผูข้ายตอ้งทาํและถา้ไม่ทาํตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ลว้

สญัญาซ้ือขายนั้นแมจ้ะไดต้กลงวา่จะซ้ือจะขายกไ็ม่อาจบงัคบักนัไดเ้พราะกฎหมายถือวา่เสียเปล่าหรือเป็นโมฆะ

คือใชไ้ม่ไดน้ัน่เอง

วธีิการเฉพาะดงักล่าวน้ีคือการทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ึงกฎหมายกาํหนดไว้

สาํหรับทรัพยสิ์นบางประเภทคือ อสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยช์นิดพิเศษ ซ่ึงขออธิบายใหเ้ขา้ใจดงัน้ี

(ก) อสงัหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพยท่ี์เคล่ือนท่ีไม่ไดไ้ดแ้ก่

1) ท่ีดิน

2) ทรัพยท่ี์ติดกบัท่ีดินในลกัษณะตรึงตราแน่นหนาถาวร เช่น บา้นเรือน ตึกแถวอาคารส่ิงปลูกสร้าง

ซ่ึงตรึงตรากบัท่ีดินอยา่งถาวร ไมย้นืตน้เป็นตน้

3) ทรัพยสิ์นท่ีประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน เช่น แม่นํ้าลาํคลอง แร่ธาตุ กรวด ทราย เป็นตน้

4) สิทธิทั้งหลายอนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เช่น ภาระจาํยอม สิทธิอาศยัสิทธิเกบ็กิน และสิทธิ

จาํนอง เป็นตน้

(ข)สงัหาริมทรัพยช์นิดพิเศษไดแ้ก่

1) เรือกาํป่ันหรือเรือท่ีมีระหวา่ง 6 ตนัข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตมี์ระวางตั้งแต่ 5 ตนัข้ึนไป

2) แพหมายความเฉพาะแต่แพท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของคน

3) สตัวพ์าหนะหมายความถึงสตัวท่ี์ใชใ้นการขบัข่ีลากเขน็ และบรรทุกซ่ึงสตัวเ์หล่าน้ีตอ้งทาํตัว๋



รูปพรรณแลว้ ไดแ้ก่ มา้ ชา้ง โคกระบือ

สาระสําคญัของสัญญาซื้อขาย :

(ก)ตอ้งมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายปัญหาวา่กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโอนไป

เม่ือไร

หลกักรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นจะโอนไปยงัผูซ้ื้อตั้งแต่เม่ือไดต้กลงทาํสญัญาซ้ือขายกนั

ข้อยกเว้นกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นยงัไม่โอนไป ในกรณีดงัต่อไปน้ี

1) สญัญาซ้ือขายเสร็จเดด็ขาดท่ีมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาซ่ึงกรรมสิทธ์ิจะโอนกต่็อเม่ือเกิดเง่ือนไขหรือ

ถึงกาํหนดเง่ือนเวลา

2) สญัญาซ้ือขายทรัพยท่ี์ยงัไม่เป็นทรัพยเ์ฉพาะส่ิง หมายถึงสญัญาซ้ือขายทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดก้าํหนด

ประเภทหรือจาํนวนไวแ้น่นอนวา่อนัไหน ส่ิงไหนตวัไหน ในกรณีเช่นน้ีกรรมสิทธ์ิจะโอนก็ต่อเม่ือไดท้าํใหเ้ป็น

ทรัพยเ์ฉพาะส่ิงแลว้โดยการนบั ชัง่ ตวง วดั หรือคดัเลือกทรัพย์ เพ่ือใหเ้กิดความแน่นอน ช้ินไหน อนัไหนตวั

ไหน หรือจาํนวนไหน ตวัอยา่งเช่น ตกลงซ้ือมะพร้าว 50 ลูก ซ่ึงรวมอยูใ่นกองใหญ่กรรมสิทธ์ิยงัไม่โอนจนกวา่

จะเลือกมะพร้าว 50 ลูกนั้นออกมาจากกองก่อน

3) สญัญาซ้ือขายทรัพยเ์ฉพาะส่ิงท่ียงัตอ้งดาํเนินการบางอยา่งเพ่ือใหรู้้ราคาแน่นอนในกรณีน้ีกรรมสิทธ์ิ

ยงัไม่โอนไปจนกวา่จะมีการกระทาํ เพ่ือใหรู้้ราคานั้นก่อน ตวัอยา่งเช่นซ้ือมะพร้าวทั้งกอง ในราคาลูกละ 1 บาท

ความจริงมะพร้าวทั้งกองเป็นทรัพยเ์ฉพาะส่ิงแลว้เพียงแต่ยงัไม่ทราบวา่มะพร้าวกองนั้นมีก่ีลูกเพ่ือคาํนวณราคา

เท่านั้น เพราะฉะนั้นจะตอ้งรู้ก่อนวา่มะพร้าวกองนั้นมีก่ีลูกกรรมสิทธ์ิถึงจะโอน

(ข) ตอ้งมีการตกลงวา่จะชาํระราคาเพียงแต่ตกลงกนัวา่จะชาํระราคากเ็ป็นเพียงพอแลว้ ยงัไม่ตอ้งชาํระ

ราคาทนัทีจะตกลงชาํระกนัในภายหลงั หลงัจากสญัญาเกิดข้ึนแลว้กไ็ด้

(ค)บุคคลท่ีมีสิทธิทาํสญัญา ดงัไดก้ล่าวมาตอนแรกแลว้วา่ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายจะตอ้งเป็นคนบรรลุนิติภาวะ

คือ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสถา้ทั้งชายหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แลว้ อยา่งไรกต็าม

เหตุการณ์ท่ีเราพบในชีวติประจาํวนัจะเห็นวา่ผูเ้ยาวห์รือคนท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่างๆกไ็ปทาํสญัญาซ้ือขาย

ต่างๆมากมายเช่น ซ้ือสมุด ดินสอ ยางลบหรืออาหารกลางวนัรับประทานท่ีโรงเรียนตรงน้ีปัญหาวา่เขาจะทาํได้

หรือไม่คาํตอบอยูใ่นบทยกเวน้ในเร่ืองการทาํนิติกรรมของผูเ้ยาวซ่ึ์งในกรณีเหล่าน้ีถือวา่สามารถจะทาํไดเ้พราะ

เป็นการกระทาํท่ีสมแก่ฐานารูปและจาํเป็นแก่การดาํรงชีพดว้ย

สาํหรับผูซ้ื้อนั้น เม่ือมีคุณสมบติักล่าวขา้งตน้กพ็อเพียงเป็นผูซ้ื้อแลว้สาํหรับผูข้ายนั้นเพียงแต่บรรลุนิติ

ภาวะอยา่งเดียวไม่เพียงพอยงัตอ้งเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะขายทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือท่ีผูซ้ื้อจะไดก้รรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ไดอี้ก

ดว้ย สาํหรับผูท่ี้ถือวา่ “ มีสิทธิท่ีจะขายทรัพยสิ์น” นั้นไดแ้ก่



เจ้าของกรรมสิทธ์ิหมายถึง ผูท่ี้เป็นกรรมสิทธ์ิท่ีจะขายนั้นเอง ซ่ึงตามหลกักฎหมายแลว้ผูเ้ป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิยอ่มมีอาํนาจในการจ่ายโอนทรัพยสิ์นของตน ซ่ึงคาํวา่ “จาํหน่าย” ในท่ีน่ีหมายถึงการโอนกรรมสิทธ์ิ

ในทรัพยสิ์นนั้นไม่วา่โดยกระทาํการใดๆกต็ามเพราะฉะนั้นในเวลาท่ีจะทาํสญัญาซ้ือขายผูซ้ื้อจะตอ้งมีความ

ระมดัระวงัพิจารณาดูใหดี้วา่ผูข้ายเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือไม่ เพราะถา้ไม่เป็นหากผูซ้ื้อทาํการซ้ือไปก็จะได้

กรรมสิทธ์ิตามหลกัเร่ือง “ผูรั้บโอนไม่มีสิทธิดีกวา่ผูโ้อน” เพราะถา้ผูโ้อนหรือผูข้ายในกรณีท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิ

ผูรั้บโอนหรือผูซ้ื้อกย็อ่มไม่มีกรรมสิทธ์ิไปดว้ย

หน้าท่ีและความรับผดิของผู้ขาย :

เม่ือสญัญาซ้ือขายเกิดข้ึนแลว้ กล่าวคือเม่ือมีการแสดงเตนาท่ีประสงคต์อ้งตรงกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย (ท่ี

บรรลุนิติภาวะแลว้ ) ในทรัพยส่ิ์งใดส่ิงหน่ึงเพ่ือท่ีผูซ้ื้อจะไดไ้ปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและเพ่ือท่ีผูข้ายจะ

ไดรั้บราคาของทรัพยน์ั้นดงัน้ี เราเรียกวา่ สญัญาไดเ้กิดข้ึนแลว้ และผูข้ายก็มี “หน้ี” หรือ “หนา้ท่ี” ท่ีจะตอ้งปฎิบั

ติตามสญัญาซ้ือขายต่อไปถา้ผูข้ายบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบติัตามนั้นยอ่มก่อใหเ้กิด “ความรับผดิ” ตามมา

สาํหรับ “หน้ี” หรือ “หนา้ท่ี” ของผูข้ายนั้นไดแ้ก่

(1) การส่งมอบผูข้ายตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ยความสมคัรใจซ่ึงจะส่งมอบดว้ยวธีิการใดๆ

กไ็ดข้อเพียงใหท้รัพยสิ์นนั้นเขา้ไปอยูใ่นเง้ือมมือของผูซ้ื้อก็พอแลว้ เช่นการส่งมอบหนงัสือ อาจใชว้ธีิการยืน่ให้

การส่งมอบรถยนตอ์าจใชว้ธีิการส่งมอบกญุแจกไ็ด้ แต่ท่ีสาํคญัคือวา่ จะตอ้งส่งมอบภายในเวลา และ ณสถานท่ี

ท่ีตกลงกนัเอาไว้ ถา้ไม่มีการตกลงกนัและทรัพยท่ี์ส่งมอบซ้ือขายนั้นเป็นทรัพยเ์ฉพาะสิ่ิ่่งแลว้ ตามกฎหมาย

ผูข้ายตอ้งส่งมอบ ณสถานท่ีท่ีทรัพยน์ั้นอยูใ่นเวลาท่ีทาํสญัญาซ้ือขาย แต่ถา้ไม่ใชท้รัพยเ์ฉพาะส่ิงตอ้งส่งมอบ ณ

ภูมิลาํเนาปัจจุบนัของผูซ้ื้อผูข้ายตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นตามจาํนวนท่ีตกลงกนัไวไ้ม่มากเกินไป หรือไม่นอ้ยเกินไป

และตอ้งไม่นาํทรัพยอ่ื์นมาปะปนดว้ย เพราะถา้ส่งมอบนอ้ยเกินไปสาํหรับสงัหาริมทรัพยผ์ูซ้ื้อมี 2 ทางเลือก

คือ 1. ไม่รับมอบไวเ้ลย หรือ 2. รับมอบไวแ้ต่ใชร้าคานอ้ยลงตามส่วนของทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบแต่ถา้ส่งมอบมาก

เกินไปสาํหรับสงัหาริมทรัพย์ ผูซ้ื้อมี 3 ทางคือ 1. อาจจะรับไวเ้ฉพาะตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสญัญา และส่วนท่ี

เกินจะไม่รับเลยกไ็ด้ 2. ไม่รับทั้งหมดเลย หรือ 3. รับไวท้ั้งหมด แต่ตอ้งใชร้าคาสาํหรับส่วนท่ีเกินดว้ยส่วนกรณี

ท่ีผูข้ายส่งมอบทรัพยสิ์นตามสญัญาปะปนทรัพยสิ์นอ่ืนมาดว้ยผูซ้ื้อมีทางเลือก 2 ทางคือ 1. รับมอบเฉพาะ

ทรัพยสิ์นตามท่ีตกลงในสญัญาและไม่รับมอบทรัพยสิ์นส่วนท่ีปะปนมา หรือ 2. ไม่รับมอบไวเ้ลยไม่วา่ส่วนท่ี

เป็นไปตามสญัญาหรือส่วนท่ีปนเขา้มากต็าม

แต่ถา้การส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปนั้นเป็นอสงัหาริมทรัพยผ์ูซ้ื้อมี 2 ทางเลือก

คือ 1. รับมอบทรัพยต์ามจาํนวนท่ีสญัญากนัไวแ้ลว้ใชร้าคาตามจาํนวนท่ีรับไวจ้ริง หรือ 2. ไม่รับมอบไวเ้สียเลย



(2) ผูข้ายตอ้งไม่ชาํรุดบกพร่อง ซ่ึงในความชาํรุดบกพร่องในท่ีน้ี หมายถึงลกัษณะท่ีทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายใน

ตวัของมนัเองมีความชาํรุดหรือมีความบกพร่องอยูจ่นเป็นเหตุใหท้รัพยน์ั้นราคาตกหรือไม่เหมาะแก่การใช้

ประโยชนต์ามปกติหรือตามสภาพของทรัพยสิ์นนั้นและความบกพร่องหรือความชาํรุดน้ีจะตอ้งมีอยูก่่อนหรือ

ตามสภาพของสญัญาซ้ือขายเท่านั้นตวัอยา่ง นายเขียวซ้ือแจกนัจากนายเหลืองหน่ึงใบ ในราคา 50 บาทปรากฏวา่

ก่อนส่งมอบหรือขณะส่งมอบนั้น แจกนัเกิดร้าวข้ึนมานายเหลืองผูข้ายกต็อ้งรับผดิไม่วา่จะรู้หรือไม่วา่มีความ

ชาํรุดบกพร่องอยูก่ต็ามยิง่ถา้รู้หรือเป็นคนทาํใหท้รัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นชาํรุดบกพร่องเองดว้ยแลว้ยิง่ตอ้งรับผดิเลย

ท่ีเดียว

อยา่งไรกต็ามในบางกรณีแมท้รัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นจะชาํรุดบกพร่องมาก่อน หรือในขณะท่ีซ้ือขายกนั

ผูข้ายอาจจะตอ้งไม่รับผดิ ในกรณี

1) ถา้ผูซ้ื้อไดรู้้อยูแ่ลว้ในเวลาซ้ือขายวา่มีความชาํรุดบกพร่องหรือควรจะไดรู้้ถา้เขาใชค้วามระมดัระวงั

ตามปกติ ตวัอยา่งเช่นผูซ้ื้อเห็นทุเรียนเน่าอยูแ่ลว้ในเวลาซ้ือขาย หรือผูข้ายเจาะไวใ้หดู้ควรจะดูกลบัไม่ดูกลบัซ้ือ

ไป ผูข้ายกไ็ม่ตอ้งรับผดิ

2) ถา้ความชาํรุดบกพร่องนั้นไดเ้ห็นอยูแ่ลว้ในเวลาส่งมอบและผูซ้ื้อรับไวโ้ดยมิไดท้กัทว้งประการใด

3) ถา้ผูซ้ื้อทรัพยสิ์นนั้นจากการขายทอดตลาดเพราะในการขายทอดตลาดนั้นเป็นการขายท่ีเปิดเผยต่อ

สาธารณะผูซ้ื้อน่าจะไดมี้โอกาสตรวจสอบก่อนแลว้

4) ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายไดต้กลงกนัไวว้า่ผูข้ายไม่ตอ้งรับผดิในความชาํรุดบกพร่องของทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขาย

5) ผูข้ายมีหนา้ท่ีตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีปลอดจากการถูกรอนสิทธิ กล่าวคือเม่ือผูข้ายส่งมอบทรัพยสิ์นท่ี

ซ้ือขายไปแลว้ผูซ้ื้อจะตอ้งไม่ถูกคนอ่ืนมารบกวนขดัสิทธิในการครองทรัพยสิ์นนั้นโดยปกติสุข

สิทธิของผู้ซื้อ :

1) สิทธิท่ีจะไดต้รวจตราดูทรัพยสิ์นท่ีผูข้ายส่งมอบ

2) สิทธิท่ีจะไม่รับมอบทรัพยสิ์นจากผูข้าย เม่ือผูข้ายส่งมอบทรัพยสิ์นนั้นนอ้ยเกินไป (ขาดตกบกพร่อง)

กวา่ท่ีไดต้กลงกนั หรือมากเกินไป (ลํ้าจาํนวน) กวา่ท่ีไดต้กลงกนั

3) สิทธิท่ีจะเรียกใหผู้ข้ายปฏิบติัการชาํระหน้ีหรือปฏิบติัการชาํระหน้ีใหถู้กตอ้งตรงตามท่ีตกลงกนัไว้

4) สิทธิท่ีจะยดึหน่วงราคา ในกรณีดงัต่อไปน้ี

a. ผูซ้ื้อพบเห็นความชาํรุดบกพร่องในทรัพยสิ์นท่ีซ้ือผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะไม่ชาํระราคาจนกวา่ผูข้ายจะหา

ประกนัอนัสมควรให้

b. ผูซ้ื้อถูกผูรั้บจาํนองหรือคนท่ีเรียกร้องเอาทรัพยสิ์นท่ีขายนั้นขู่วา่จะฟ้องเป็นคดีหรือมีสาเหตุท่ีเช่ือ

ไดว้า่จะถูกขู่ผูซ้ื้อจะชาํระราคาใหต้่อเม่ือผูข้ายหาประกนัใหห้รือต่อเม่ือผูข้ายไดแ้กไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้



c. เม่ือมีผูผ้ดินดัไม่ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีขายใหผู้ซ้ื้อก็ยงัไม่ชาํระราคาจนกวา่ผูข้ายจะจดัการส่งมอบ

ทรัพยสิ์นท่ีขายให้

5) สิทธิในการไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายเม่ือผูข้ายปฏิบติัการชาํระหน้ีไม่ถูกตอ้ง

เช่น ส่งมอบทรัพยท่ี์ชาํรุดบกพร่องหรือทรัพยท่ี์บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยน์ั้นดีกวา่ผูซ้ื้อ (ถูกรอนสิทธิ)

6) สิทธิในการเลิกสญัญาและเรียกค่าเสียหายไดอี้กตามหลกัทัว่ไป

หน้าท่ีและความรับผดิของผู้ซื้อ :

(1) หนา้ท่ีในการรับมอบทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายตามเวลาตามสถานท่ีและดว้ยวธีิการตามท่ีตกลงกนัในสญัญา

ซ้ือขายเวน้แต่ผูซ้ื้อจะมีสิทธิบอกปัดในกรณีท่ีเป็นสงัหาริมทรัพยเ์ม่ือผูข้ายส่งทรัพยสิ์นใหม้ากเกินไปหรือนอ้ย

กวา่ไปกวา่ท่ีไดต้กลงกนัไวห้รือผูข้ายส่งมอบทรัพยสิ์นตามท่ีตกลงกนัปะปนกบัทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนหรือในกรณีท่ี

เป็นอสงัหาริมทรัพยผ์ูข้ายส่งมอบอสงัหาริมทรัพยน์ั้นมากเกินไปหรือนอ้ยกวา่เกินไปจาท่ีไดต้กลงกนัไว้

(2) หนา้ท่ีในการชาํระราคาทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายตามราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาหรือตามทางการท่ีคู่สญัญา

เคยประพฤติปฏิบติัต่อกนัแต่ถา้ไม่ไดก้าํหนดราคาไวเ้ป็นท่ีแน่นอน ผูซ้ื้อกต็อ้งชาํระราคาตามสมควรและการ

ชาํระราคากต็อ้งชาํระภายในเวลาท่ีกาํหนดตามสญัญาดว้ยแต่ถา้หากไม่ไดก้าํหนดเวลาไวใ้หช้าํระราคาในเวลา

เดียวกบัเวลาท่ีส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น

(3) หนา้ท่ีในการชาํระค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย หากตกลงกนัไวใ้นสญัญาวา่ใหผู้ซ้ื้อชาํระคนเดียว

ทั้งหมด แต่ถา้ไม่ไดต้กลงกนัไวผู้ซ้ื้อกต็อ้งมีหนา้ท่ีชาํระค่าธรรมเนียมคร่ึงหน่ึง

สิทธิของผู้ขาย :

(1) สิทธิท่ีจะยดึหน่วงทรัพยสิ์นนั้นไวใ้นกรณีผูซ้ื้อกลายเป็นบุคคลล่มละลายภายหลงัการซ้ือขาย แต่ก่อน

การส่งมอบทรัพยสิ์นหรือในกรณีท่ีผูซ้ื้อลม้ละลายอยูแ่ลว้ในเวลาท่ีทาํการซ้ือขายโดยท่ีผูข้ายไม่รู้ถึงการล่ม

ละลายนั้นหรือผูซ้ื้อทาํใหห้ลกัทรัพยท่ี์ใหไ้วเ้ป็นคํ้าประกนั การชาํระราคานั้นเส่ือมเสียหรือลดนอ้ยถอยลง เช่น

นายแสดซ้ือตูจ้ากนายส้มในวนัท่ี 1 มีนาคม 2536 กาํหนดส่งตูก้นัในวนัท่ี 15 มีนาคม 2536 ชาํระราคา

วนัท่ี 18 มีนาคม 2536 ต่อมาในวนัท่ี 7 มีนาคม 2536 นายแสดถูกศาลส่งใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย ดงัน้ีนายส้มไม่

ตอ้งส่งตูใ้หน้ายแสดในวนัท่ี 15 มีนาคม 2536

(2) สิทธิท่ีจะเรียกใหผู้ซ้ื้อชาํระหน้ี ซ่ึงถา้ผูซ้ื้อไม่ชาํระผูข้ายอาจนาํทรัพยสิ์นท่ียดึหน่วงไวอ้อกขาย

ทอดตลาดกไ็ด้

(3) สิทธิในการริบมดัจาํ (ถา้ไดมี้การใหม้ดัจาํกนัไว)้ และเรียกค่าเสียหาย

(4) สิทธิในการเลิกสญัญา และเรียกค่าเสียหายไดอี้ก



อายุความในการฟ้องร้อง :

เม่ือผูข้ายปฏิบติัการชาํระหน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาซ้ือขายไม่ถูกตอ้งผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องต่อ

ศาลภายในอายคุวามตามกรณี ดงัต่อไปน้ี

(1) ในกรณีท่ีผูข้ายส่งมอบทรัพยสิ์นใหม้ากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปกวา่ท่ีไดต้กลงกนัในสญัญา ผูซ้ื้อ

จะตอ้งฟ้องร้องภายใน 1 ปีนบัแต่เวลาส่งมอบทรัพยสิ์น

(2) ในกรณีท่ีผูข้ายส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีชาํรุดบกพร่อง ผูซ้ื้อจะตอ้งฟ้องร้องภายใน 1 ปีนบัแต่เวลาพบเห็น

ความชาํรุดนั้น เช่น นายดาํทาํสญัญาซ้ือขายโทรทศันจ์ากนายเหลืองโดยส่งมอบโทรทศันก์นัภายใน

ท่ี 5 เมษายน 2536 และนายดาํกรั็บมอบไวแ้ลว้ ต่อมาวนัท่ี 20 เมษายน 2536 จึงพาช่างมาตรวจสอบดู ปรากฏวา่

หลอดภาพเสียใชไ้ม่ได้ ดงัน้ีนายดาํกต็อ้งฟ้องคดี เพ่ือความชาํรุดบกพร่องภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2537 การท่ีไป

ต่อวา่ทวงถามเรียกค่าเสียหายจากผูข้ายไม่ใช่การฟ้องคดี

(3) ในกรณีท่ีมีการรอนสิทธิ ผูซ้ื้อตอ้งฟ้องร้องภายใน 3 เดือนนบัแต่คาํพิพากษาเดิมถึงท่ีสุด หรือนบัตั้งแต่

วนัท่ีมีขอ้ตกลงยอมความกนัหรือวนัท่ียอมตามบุคคลภายนอก

คาํวา่ “คดีเดิม” หมายถึงคดีท่ีเป็นความกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบับุคคลภายนอก โดยท่ีผูซ้ื้อไม่ไดเ้รียกผูข้ายเขา้

มาเป็นโจทยร่์วมกบัตนในคดีนั้นดว้ย ดงักล่าวมา


