
แผนการสอน 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

LW012206    เอกเทศสัญญา 1 

LW012206    Specific Contracts I 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร วิชาบังคับ 

4. อาจารยผูสอน 

 อาจารยกัญญารัตน  โคตรภูเขียว 

5. คําอธิบายรายวิชา 

หลักกฎหมายเก่ียวกับลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซ้ือ ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 3 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

Legal principles on Sale, Purchase, Exchange, Gift, Hire of Property, Hire of purchase 

according to Civil and Commercial Code Book 3 and other related laws. 

6.วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาทราบหลักกฎหมายเก่ียวกับลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซ้ือ 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาทราบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับหลักกฎหมายเก่ียวกับลักษณะซ้ือขาย 

แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซ้ือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 

      7.วิธีการศึกษา 

1. เขาฟงบรรยายในชั้นเรียน 

2. หนังสือเอกสารหรือสิ่งพิมพใด ท่ีมีเนื้อหาตามเคาโครงรายวิชา 

      8. รูปแบบการสอน 

         แบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Learning) รวมกับรูปแบบการสอนแบบเนน  

         กรณีปญหา (Problem-Based Learning) 

      9. การประเมินวัดผล 

คะแนนรวม 100 คะแนน 

- สอบปลายภาค 80 คะแนน 



- คะแนนเก็บ (ชิ้นงาน/ใบงาน/การนําเสนอ/รายงาน)  20 คะแนน 

     10. ตารางสอน 

3 ชั่วโมง/สัปดาห รวม 15 สัปดาห 

    11. วัน/เวลา/สถานท่ีเรียน 

          วันอังคาร      เวลา 09.00 – 12.00 น. หองบรรยาย 1  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

          วันอังคาร     เวลา 13.00-16.00 น.    หองบรรยาย 1  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  12. เคาโครงรายวิชา 

สัปดาหท่ี/

ครั้งท่ี 
หัวขอท่ีสอน 

จํานวน 

ช.ม. 

อาจารยผูสอน 

1 1.บทนํา : การนําเขาสูบทเรียน 

2. หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับสัญญา  

3.หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับเอกเทศสัญญา  

4. นิยามคําวา “สัญญาซ้ือขาย” 

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

2-3 กฎหมายลักษณะ:ซ้ือขาย 

1. สาระสําคัญเก่ียวกับสัญญาซ้ือขาย  

2. ประเภทสัญญาซ้ือขายและคําม่ันวาจะซ้ือหรือขาย  

3. แบบและหลักฐานในการฟองรองบังคับคดี 

4. หลักฐานอิเล็กทรอนิกสในการฟองรองบังคับคดี 

5. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

 กฎหมายลักษณะ: ซ้ือขาย(ตอ) 

1. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูขาย 

   -การสงมอบทรัพยสินท่ีขาย 

   -ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของ   

    ทรัพยสินท่ีขาย 

   -ความรับผิดชอบในการท่ีผูซ้ือถูกรอนสิทธิใน   

    ทรัพยสินท่ีขาย 

3. หนาท่ีของผูซ้ือ   

   -หนาท่ีตองรับมอบทรัพยสิน 

 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 



   -หนาท่ีตองชําระราคา 

 

4-5 เอกเทศสัญญาวาดวยขายฝาก  

1.นิยามคําวา “ขายฝาก”  

2. สาระสําคัญเก่ียวกับการขายฝาก 

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

6 เอกเทศสัญญาวาดวยขายฝาก (ตอ) 

1. ผลของการขายฝาก  

2. การไถ  

3. ผลของการไถ : กรรมสิทธิ์ ตัวทรัพยท่ีไถ สิทธิตางๆ 

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

7 เอกเทศสัญญาวาดวยการขายทอดตลาด 

1.สาระสําคัญเก่ียวกับการขายทอดตลาด 

-ความหมาย 

-บุคคลในการขายทอดตลาด 

-ความบริบูรณของการขายทอดตลาด 

2.วิธีการขายทอดตลาด 

3.หนาท่ีและความรับผิดของผูขายทอดตลาด 

4.การขายทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส 

 

 นายเฉลิมชัย  

บัวจันอัด   

ผูอํานวยการ

สํานักงานบังคับ

คดีจังหวัด

ขอนแกน 

8 เอกเทศสัญญาวาดวยการแลกเปล่ียน   

1.สาระสําคัญเก่ียวกับการแลกเปลี่ยน   

-ความหมาย 

-การนํากฎหมายลักษณะซ้ือขายมาใช ในกฎหมายลักษณะ

แลกเปลี่ยน 

-ประเภทของสัญญาแลกเปลี่ยน 

 

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

9 เอกเทศสัญญาวาดวยการให 

1.สาระสําคัญเก่ียวกับการให 

-ความหมาย 

-ลักษณะของสัญญาให 

-วิธีให 

-คําม่ันวาจะใหทรัพยสิน 

-สัญญาวาจะให 

-การใหโดยมีคาภาระติดพัน 

3 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 



-การถอนคืนการให 

10-11  เอกเทศสัญญาวาดวยการเชาทรัพย  

1. สาระสําคัญเก่ียวกับการเชาทรัพย  

2. ลักษณะสําคัญของสัญญาเชาทรัพย 

3. หลักเกณฑการทําสัญญาเชา  

4. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดของผูเชา ผูใหเชา 

5. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินซ่ึงใหเชา 

6. การโอนสิทธิการเชาและการเชาชวง 

7. ความระงับแหงสัญญาเชา 

8. กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

12-13 เอกเทศสัญญาวาดวยเชาซ้ือ  

1. สาระสําคัญเก่ียวกับทําสัญญาเชาซ้ือ  

2. ลักษณะสําคัญของสัญญาเชาซ้ือ 

3. หลักเกณฑการทําสัญญาเชาซ้ือ  

4. สิทธิหนาท่ีของผูใหเชาซ้ือ และผูเชาซ้ือ 

5. ความระงับแหงสัญญาเชาซ้ือ 

6. กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

14-15 1. ทบทวน / สรุปเนื้อหา 6 อ.กัญญารัตน  

โคตรภูเขียว 

16 สอบปลายภาค  - 

 

13. ตําราและเอกสารหลัก 

1. กัญญารัตน  โคตรภูเขียว. เอกสารประกอบการสอนเอกเทศสัญญา 1  (ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  ให  เชาทรัพย  

เชาซ้ือ). ฉบับปรับปรุงใหม 2561. 

2. ไผทชิต  เอกจริยกร. คําอธิบาย ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  ให. พิมพครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2561.  

3. ศนันทกรณ  โสตถิพันธุ. คําอธิบาย เชาทรัพย- เชาซ้ือ. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2561. 


