
หน่วย 13
การเกิดสญัญา 



ค าเสนอ

ความหมายของค าเสนอ

ลักษณะของค าเสนอ

1. เป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง / สาธารณะชนเป็นการ
ทั่วไป

2. ค าเสนอจะท าเป็นลายลักษณอ์ักษร วาจา หรือกริยาท่าทางกไ็ด้

3. ค าเสนอต้องมีความชัดเจนแน่นอน



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 927/2498

ขอ้ความท่ีกล่าววา่ 

“ขา้พเจา้จึงขอความกรุณารบัซือ้ไมส้ักนีต้อ่ไป ส่วนราคานั้นทางการจะขาย
เท่าใดแลว้แตจ่ะเห็นสมควร”

เป็นค าแสดงความประสงคใ์ครจ่ะขอซือ้โดยขอใหอี้กฝ่ายหนึ่งก าหนดราคา
มากอ่น หามีลักษณะเป็นค าเสนอไม่



ผลผูกพนัและการส้ินผลของค าเสนอ

ผลของค าเสนอ

มาตรา 168 การแสดงเจตนาทีก่ระท าตอ่บุคคลซึง่อยูเ่ฉพาะหน้าใหถ้อืวา่มีผลนับแตผู่้รับการแสดงเจตนาได้
ทราบการแสดงเจตนานัน้ ความขอ้นีใ้หใ้ชต้ลอดถงึการทีบุ่คคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยงับุคคลอีกคนหนึ่งโดย
ทางโทรศัพท ์หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอยา่งอื่น หรือโดยวธิีอื่นซึง่สามารถตดิตอ่ถงึกนัไดท้ านองเดยีวกัน

มาตรา 169  การแสดงเจตนาทีก่ระท าตอ่บุคคลซึง่มิไดอ้ยูเ่ฉพาะหน้าใหถ้อืวา่มีผลนับแตเ่วลาที่การแสดง
เจตนานัน้ไปถงึผู้รบัการแสดงเจตนา แตถ่า้ไดบ้อกถอนไปถงึผูร้ับการแสดงเจตนานัน้ ก่อนหรอืพร้อมกันกับ
ทีก่ารแสดงเจตนานัน้ไปถงึผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานัน้ตกเป็นอันไร้ผล

การแสดงเจตนาทีไ่ดส้่งออกไปแล้วยอ่มไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดง
เจตนาจะถงึแก่ความตาย หรือถกูศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ



ผลของค าเสนอ

ค าเสนอที่ไม่บ่งระยะเวลาให้ท าค าสนอง
กรณีที่ 1 เฉพาะหน้า
มาตรา 356  ค าเสนอท าแก่บุคคลผูอ้ยู่เฉพาะหนา้ โดยมิไดบ้่งระยะเวลาใหท้ าค าสนองนัน้ เสนอ ณ ที่ใดเวลา
ใดก็ย่อมจะสนองรบัไดแ้ต่ ณ ที่นัน้เวลานัน้ ความขอ้นีท้่านใหใ้ชต้ลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งท าค าเสนอไปยัง
บุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศพัทด์ว้ย

กรณีที่ 2 ห่างโดยระยะทาง
มาตรา 355  บุคคลท าค าเสนอไปยงัผูอ้ื่นซึง่อยู่ห่างกนัโดยระยะทาง และมิไดบ้่งระยะเวลาให้ท าค าสนอง จะ
ถอนค าเสนอของตนเสียภายในเวลาอนัควรคาดหมายว่าจะไดร้บัค าบอกกล่าวสนองนัน้ ท่านว่าหาอาจจะถอน
ไดไ้ม่



ผลผูกพนัของค าเสนอ

มาตรา 354 ค าเสนอจะท าสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภาย ใน
ระยะเวลาที่บ่งไว้

มาตรา 169  การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดง
เจตนานัน้ไปถึงผูร้บัการแสดงเจตนา แต่ถา้ไดบ้อกถอนไปถึงผูร้บัการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่
การแสดงเจตนานัน้ไปถึงผูร้บัการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานัน้ตกเป็นอนัไรผ้ล

การแสดงเจตนาที่ไดส่้งออกไปแลว้ย่อมไม่เส่ือมเสียไป แมภ้ายหลงัการแสดงเจตนานัน้ผู้แสดงเจตนา
จะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ



การส้ินผลของค าเสนอ

1. เมื่อผูร้ับค าเสนอได้บอกปัดไป

มาตรา 357  ค าเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับภายในเวลาก าหนด
ดงักล่าวมาในมาตราทัง้สามก่อนนีก้็ดี ค าเสนอนัน้ท่านว่าเป็นอนัสิน้ความผูกพนัแต่นัน้ไป

มาตรา 357 วรรคสอง ค าสนองอันมีข้อความเพ่ิมเติม มีข้อจ ากัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่น
ประกอบดว้ยนัน้ ท่านใหถ้ือว่าเป็นค าบอกปัดไม่รบั ทัง้เป็นค าเสนอขึน้ใหม่ดว้ยในตวั



การส้ินผลของค าเสนอ

2. เมื่อผู้รับค าเสนอไม่สนองภายในเวลาทีก่ าหนด

มาตรา 357  ค าเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผูเ้สนอแลว้ก็ดี หรอืมไิดส้นองรบัภายในเวลาก าหนดดังกลา่วมาใน
มาตราทัง้สามก่อนนีก็้ดี ค าเสนอนัน้ท่านวา่เป็นอันสิน้ความผกูพนัแต่นัน้ไป

มาตรา 354 ค าเสนอจะท าสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภาย ใน
ระยะเวลาท่ีบ่งไว ้

มาตรา 355  บุคคลท าค าเสนอไปยังผูอ้ื่นซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง และมไิดบ้่งระยะเวลาใหท้ าค าสนอง จะ
ถอนค าเสนอของตนเสยีภายในเวลาอันควรคาดหมายวา่จะไดร้บัค าบอกกลา่วสนองนัน้ ท่านวา่หาอาจจะถอนไดไ้ม่

มาตรา 356  ค าเสนอท าแก่บุคคลผูอ้ยู่เฉพาะหนา้ โดยมไิด้บ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น เ สนอ ณ ท่ีใด
เวลาใดก็ย่อมจะสนองรบัไดแ้ต่ ณ ท่ีนัน้เวลานัน้ ความขอ้นีท่้านให้ใช้ตลอดถึงการท่ีบุคคลคนหน่ึงท าค าเสนอไปยัง
บุคคลอีกคนหน่ึงทางโทรศัพทด์ว้ย



การส้ินผลของค าเสนอ

3. สิน้ผลเมื่อผูเ้สนอตายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ

มาตรา 360  บทบญัญตัิแห่งมาตรา 169 วรรคสอง นัน้ ท่านมิใหใ้ชบ้งัคบั ถา้หากว่าขดักบัเจตนาอัน
ผูเ้สนอไดแ้สดง หรือหากว่าก่อนจะสนองรบันัน้ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู ้อยู่แล้วว่าผูเ้สนอตายหรือตกเป็นผู้ไร ้
ความสามารถ

มาตรา 169 วรรคสองการแสดงเจตนาที่ไดส่้งออกไปแลว้ย่อมไม่เส่ือมเสียไป แม้ภายหลังการแสดง
เจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ



ค าสนอง

ความหมายของค าสนอง

ลักษณะของค าสนอง

1. เป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือปริยายกไ็ด้

2. ค าสนองจะท าเป็นลายลักษณอ์ักษร วาจา หรือกริยาท่าทางกไ็ด้

3. โดยทั่วไปการนิ่งไม่ถอืว่าเป็นค าสนอง เว้นแต่ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพเิศษว่าการนิ่ง
ถอืเป็นการแสดงเจตนา



ผลของค าสนอง

1. ค าสนองที่ตรงกบัค าเสนอ

2. ค าสนองที่ไม่ตรงกบัค าเสนอ
มาตรา 359 วรรคสอง ค าสนองอันมีข้อความเพ่ิมเติม มีข้อจ ากัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่น

ประกอบดว้ยนัน้ ท่านใหถ้ือว่าเป็นค าบอกปัดไม่รบั ทัง้เป็นค าเสนอขึน้ใหม่ดว้ยในตวั

3. ค าสนองมาถึงล่วงเวลา

มาตรา 359 วรรคหนึ่ง ถา้ค าสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านใหถ้ือว่าค าสนองนัน้กลายเป็นค าเสนอขึน้ใหม่



เวลาท่ีเกิดสญัญา

1. การเกดิสัญญาระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทาง

มาตรา 361 อนัสญัญาระหว่างบุคคลซึง่อยู่ห่างกนัโดยระยะทางนัน้ ย่อมเกิดเป็นสญัญาขึน้แต่เวลา
เม่ือค าบอกกล่าวสนองไปถึงผูเ้สนอ

2. การเกดิสัญญาระหว่างบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้า

มาตรา 356  ค าเสนอท าแก่บุคคลผูอ้ยู่เฉพาะหนา้ โดยมิไดบ้่งระยะเวลาใหท้ าค าสนองนัน้ เสนอ ณ 
ที่ใดเวลาใดก็ย่อมจะสนองรบัไดแ้ต่ ณ ที่นัน้เวลานัน้ ความขอ้นีท้่านใหใ้ชต้ลอดถึงการทีบุ่คคลคนหนึ่งท าค า
เสนอไปยงับุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศพัทด์ว้ย



ค ามัน่

ค ามั่น หมายถึง ??

1. ค ามั่นจะใหร้างวลัแก่ผูท้ าการอนัใดอนัหนึ่ง

2. ค ามั่นว่าจะใหร้างวลัแก่ผูช้นะการประกวด



1. ค ามัน่จะให้รางวลัแก่ผูท้  าการอนัใดอนัหน่ึง
มาตรา 362 บุคคลออกโฆษณาให้ค าม่ันว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึง่กระท าการอันใด ท่านว่าจ าต้องให้รางวัลแก่

บุคคลใด ๆ ผู้ได้กระท าการอันน้ัน แม้ถงึมใิช่ว่าผู้น้ันจะได้กระท าเพราะเหน็แก่รางวัล

มาตรา 363  ในกรณีทีก่ล่าวมาในมาตราก่อนนี ้เมือ่ยังไม่มใีครท าการส าเร็จดังบ่งไว้น้ันอยู่ตราบใด ผู้ให้
ค าม่ันจะถอนค าม่ันของตนเสยีโดยวธิีเดียวกับทีโ่ฆษณาน้ันกไ็ด้ เว้นแต่จะได้แสดงไว้ในโฆษณาน้ันว่าจะไม่ถอน

ถ้าค าม่ันน้ันไม่อาจจะถอนโดยวธิีดังกล่าวมาก่อน จะถอนโดยวธิีอื่นกไ็ด้ แต่ถ้าเช่นน้ันการถอนจะเป็นอัน
สมบูรณใ์ช้ได้เพียงเฉพาะต่อบุคคลทีรู้่

ถ้าผู้ให้ค าม่ันได้ก าหนดระยะเวลาให้ด้วยเพื่อท าการอันบ่งน้ันไซร้ ท่านให้สันนษิฐานไว้ก่อนว่าผู้ให้ค าม่ันได้
สละสทิธิทีจ่ะถอนค าม่ันน้ันเสยีแล้ว

มาตรา 364 ถ้าบุคคลหลายคนกระท าการอันบ่งไว้ในโฆษณา ท่านว่าเฉพาะแต่คนที่ท าได้ก่อนใครหมด
เท่าน้ัน มสีทิธิจะได้รับรางวัล

ถ้าบุคคลหลายคนกระท าการอันน้ันได้พร้อมกัน ท่านว่าแต่ละคนมสีทิธิจะได้รับรางวัลเป็นส่วนแบ่งเท่า ๆ 
กัน แต่ถ้ารางวัลน้ันมสีภาพแบ่งไม่ได้กด็ี หรือถ้าตามข้อความแห่งค าม่ันน้ัน บุคคลแต่คนเดยีวจะพึงรับรางวัลก็ดี 
ท่านให้วนิจิฉัยด้วยวธิีจับสลาก

บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคท้ังสองข้างต้นน้ัน ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าในโฆษณาน้ันแสดงเจตนาไว้เป็น
อย่างอื่น



2. ค ามัน่วา่จะให้รางวลัแก่ผูช้นะการประกวด

มาตรา 365 ค ามั่นจะใหร้างวลัอนัมีความประสงคเ์ป็นการประกวดชิงรางวลันัน้ จะสมบูรณก์็ต่อเม่ือ
ไดก้ าหนดระยะเวลาไวใ้นค าโฆษณาดว้ย

การที่จะตดัสินว่าผูป้ระกวดคนไหนไดก้ระท าส าเร็จตามเงื่อนไขในค ามั่นภายในเวลาก าหนดหรือไม่ก็
ดี หรือตดัสินในระหว่างผูป้ระกวดหลายคนนั้นว่าคนไหนดีกว่ากันอย่างไรก็ดี ให้ผู้ชีข้าดซึ่งได้ระบุช่ือไว้ใน
โฆษณานัน้เป็นผูต้ดัสิน หรือถา้มิไดร้ะบุช่ือผูชี้ข้าดไว ้ก็ใหผู้ใ้หค้  ามั่นเป็นผูต้ดัสิน ค าตดัสินอันนีย้่อมผูกพันผู้ที่
เกี่ยวขอ้งดว้ยทุกฝ่าย

ถา้ไดค้ะแนนท าดีเสมอกนั ท่านใหน้ าบทบญัญตัิแห่งมาตรา ๓๖๔ วรรค ๒ มาใชบ้งัคบั แลว้แต่กรณี
การโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยท่ี์ท าขึน้ประกวดนัน้ ผูใ้หค้  ามั่นจะเรียกใหโ้อนแก่ตนไดต้่อเม่ือไดร้ะบุไว้ใน

โฆษณาว่าจะพึงโอนเช่นนัน้



END


