ทบทวน
Business law
Law-abiding citizen
Rule of law
Jurist
Juristic act
Juristic relation

กฎหมายธุรกิจ
พลเมืองทีเคารพต่อกฎหมาย
หลักนิตธิ รรม
นักนิติศาสตร์ ปรมาจารย์ทางกฎหมาย
นิตกิ รรม
นิตสิ มั พันธ์
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ทบทวน (ต่ อ)
Legal
เกียวกับกฎหมาย ถูกกฎหมาย ตามกฎหมาย
legal entity, legal person นิติบคุ คล
Hierarchy of law
ลําดับศักดิของกฎหมาย
Act (n.)
พระราชบัญญัติ
Bill
ร่ าง พ.ร.บ. ตัวเงิน ธนบัตร ใบเสร็ จเก็บเงิน

ทบทวน (ต่ อ)
The Civil and Commercial Code Section 149 provides that
juristic acts are voluntary lawful acts, the immediate purpose of
which is to establish between persons’ juristic relations, to create,
modify, transfer, preserve or extinguish rights.
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา ๑๔๙ บัญ ญั ติ ว่ า
นิตกิ รรม หมายความว่า การใดๆ อันทําลงโดยชอบด้ วยกฎหมายและด้ วย
ใจสมัค รมุ่ง โดยตรงต่อ การผูก นิ ติสั ม พั น ธ์ ขึนระหว่า งบุคคล เพื อจะก่ อ
เปลียนแปลง โอน สงวน หรื อระงับซึงสิทธิ
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เนือหาการบรรยายครังที ๒
๑. ภาษาอังกฤษว่าด้ วย “สัญญา”
๒. ภาษาอังกฤษว่าด้ วย “หลักกฎหมายสัญญาและการเกิดของสัญญา”
๓. ภาษาอังกฤษว่าด้ วย “องค์กรทางธุรกิจ”
๔. ภาษาอังกฤษว่าด้ วย “เอกเทศสัญญาใน ป.พ.พ.”

๑. ภาษาอังกฤษว่ าด้ วย “กฎหมายสัญญา”
Contract (n.) สัญญา (มาจากคําว่า Contractus = to draw together)
I will have my secretary send you a copy of the contract.
ฉันจะให้ เลขาส่งสําเนาของสัญญานีให้ กบั คุณ
Contract (v.) ทําสัญญา
I will contract with a company that can do this work.
ฉันจะทําสัญญากับบริษัททีสามารถทํางานนีได้
Agreement
Promise

สัญญา ข้ อตกลง ความตกลง
สัญญา คําสัญญา คํามัน ให้ คํามัน เช่น I Promise you.
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คําศัพท์ ในกลุ่มคํา “สัญญา”
Concession agreement
Covenant
Arrangement
Deal
Commitment

สัญญาสัมปทาน
สัญญา ข้ อตกลง
ข้ อตกลง ข้ อกําหนด
ทําความตกลง ข้ อตกลง
ข้ อผูกมัด การผูกมัด พันธกรณี

คําศัพท์ ในกลุ่มคํา “สัญญา” (สัญญาระหว่ างประเทศ)
Treaty
Pact
Protocol
Compact
Charter
Convention

สนธิสญ
ั ญา
กติกาสัญญา สนธิสญ
ั ญา
Pacta sunt servanda สัญญาเป็ นสิงทีต้ องปฏิบตั ติ าม
พิธีสาร
ความตกลงระหว่างประเทศ
กฎบัตร
อนุสญ
ั ญา
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เข้ าทําสัญญา
To enter into a contract
The seller agrees to enter into the contract with the buyer.
To conclude a contract
To execute a contract
ผิดสัญญา
Breach of contract
Loki sued Thor for breach of contract.

A contract is an agreement between two or more persons intended to
create legal relation between them.
สัญ ญา คื อ ข้ อตกลงระหว่า งบุคคลสองคนหรื อ มากกว่า นันซึงประสงค์ จะ
ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ระหว่างกัน
In principle a contract is concluded when an offer made by one party is
met with corresponding acceptance of another party. As a result the
parties to the contract are bound to perform the obligation arising there
from.
โดยหลัก การแล้ ว สัญ ญาจะเกิ ด ขึ นเมื อคู่สัญ ญาฝ่ ายหนึงทํ า คํ า เสนอและ
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงทําคํา สนองต้ องตรงกันกับคําเสนอนัน ผลก็ คือคู่สัญญามี
ความผูกพันทีจะต้ องชําระหนีทีเกิดขึนจากสัญญานัน
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A contract among parties who were equal in power and knowledge
would leave no room for coercion or deception or other unfair
advantages.
สัญญาระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทีเท่าเทียมกันในอํานาจต่อรองและภูมิปัญญาจะไม่เปิ ด
ช่องให้ เกิดการบังคับหรื อการหลอกลวงหรื อการได้ เปรี ยบทีไม่เป็ นธรรมใดๆ

Subcontract
Adhesion contract

สัญญารับช่วง สัญญารับเหมาช่วง
สัญญาสําเร็จรูป สัญญาจํายอมตาม
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๒. ภาษาอังกฤษว่ าด้ วย “หลักกฎหมายสัญญาและการเกิดของสัญญา”
Freedom of Contract
เสรีภาพในการทําสัญญา
Principle of Freedom of Contract หลักเสรีภาพในการทําสัญญา
Public order or good morals
ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
This law is contrary to public order and good morals.
กฎหมายฉบับนีขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ประเภทของสัญญา
Unilateral contract
Bilateral contract
Multilateral contract
Reciprocal contract
Written contract
Oral contract
Principal contract
Accessory contract

สัญญาซึงมีผลผูกพันฝ่ ายเดียว
สัญญาสองฝ่ าย สัญญาทวิภาคี
สัญญาหลายฝ่ าย
สัญญาต่างตอบแทน
สัญญาทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สัญญาด้ วยวาจา
สัญญาประธาน
สัญญาอุปกรณ์
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Formation of a contract requires several important elements, including the
goal of creation of a legal relationship between two parties. Several elements
go into the formation of contract, but the initial step is one party making an
offer and the other party accepting. At least two parties are required for a
contract to be formed, as there must be both an offeror and an offeree.

การก่ อให้ เกิ ดสัญ ญากํ าหนดว่าต้ องมี องค์ ประกอบที สํ าคัญ หลายส่ วนซึงรวมถึ ง
วัตถุประสงค์ในการก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ระหว่างคู่สญ
ั ญาสองฝ่ าย องค์ประกอบที
สํา คัญ ในการก่ อ ให้ เกิ ด สัญ ญามี ห ลายอย่า งแต่ขันแรกคือ คู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ งทํ า
ข้ อเสนอและคู่สัญญาอีก ฝ่ ายหนึงสนอง อย่างน้ อยต้ องมี ค่สู ญ
ั ญาสองฝ่ ายในการ
ก่อให้ เกิดสัญญาด้ วยเหตุทีต้ องมีผ้ เู สนอและผู้สนอง

1. How many parties are at least required to form a contract?
2. The offeror is one who makes an offer to ________ to form a contract .
(a) Jurist
(c) Offeree

(b) Legal person
(d) Party
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Good faith (n.) ความสุจริ ต
There is a principle of good faith in contract law.
มีหลักในเรื องความสุจริตในกฎหมายว่าด้ วยสัญญา
When the contract law imposes obligations to the parties, contracting
parties owe a duty of good faith and fair dealing in its performance and
its enforcement.
เมือกฎหมายสัญญากําหนดภาระแก่คสู่ ญ
ั ญา คูส่ ญ
ั ญามีหน้ าทีในการชําระหนี
และบังคับให้ เป็ นไปตามนันโดยสุจริ ตและเป็ นธรรม

Bona fide (adj.)
Bona fide purchaser
Mala fide (Bad faith)
Mala in se
Mala prohibita

หลักสุจริต
ผู้ซือโดยสุจริต
โดยทุจริต
การกระทําทีเป็ นความผิดในตัวเอง
การกระทําทีกฎหมายถือว่าเป็ นความผิด
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๓. ภาษาอังกฤษว่ าด้ วย “องค์ กรทางธุรกิจ”
Business organization องค์กรทางธุรกิจ
Legal entity, Juridical person, Juristic person นิตบิ คุ คล
Corporation (Corp.)
A corporation is a legal entity.
บริษัทเป็ นนิตบิ คุ คล
Company (Co.)
Leonardo works as a legal advisor for several companies.
ลีโอนาร์ โดทํางานเป็ นทีปรึกษากฎหมายให้ แก่หลายบริ ษัท

There are two types of limited companies: private limited
companies and public limited companies. The first is governed by
the Civil and Commercial Code and the second is governed by the
Public Limited Company Act.
บริ ษัทจํ ากัดแบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ บริ ษัทจํากัดและบริ ษัทมหาชน
จํากัด บริ ษัทประเภทแรกอยู่ภายใต้ บงั คับของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ บริ ษัทประเภททีสองอยู่ภายใต้ บงั คับของพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด
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เอกสารทางทะเบียนของบริษัท
Memorandum of association
หนังสือบริ คณห์สนธิ
Articles of association หรื อ by-laws (bylaws) ข้ อบังคับของบริ ษัท
Company affidavit หรื อ Corporate Affidavit หนังสือรับรองของบริ ษัท

คําศัพท์ ในการบริหารกิจการของบริษัท
Director
กรรมการ
Board of directors
คณะกรรมการ
Board of directors’ meeting การประชุมคณะกรรมการ
Minutes of the meeting
รายงานการประชุม
Minutes of the board of directors’ meeting
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
Logan is taking the meeting minutes.
โลแกนกําลังจดรายงานการประชุม

11

คําศัพท์ ในการบริ หารกิจการของบริษัท (ต่ อ)
Resolution
Authorized director
Good corporate governance
Conflict of interest
Share, Stock
Ordinary share
Preference share
Shareholder, Stockholder
Stakeholder
Share certificate
Dividend

มติทีประชุม
กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน
การกํากับดูแลกิจการทีดี
การขัดกันของผลประโยชน์
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ผู้ถือหุ้น
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ใบหุ้น
เงินปั นผล

๔. ภาษาอังกฤษว่ าด้ วย “เอกเทศสัญญาใน ป.พ.พ.”
Civil and Commercial Code, Book III, Specific Contract
สัญญาซือขาย
สัญญาเช่าทรัพย์
สัญญากู้ยืม
สัญญาตัวเงิน
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สัญญาซือขาย
Sale and purchase contract, Sale contract, Contract of sale
Contract to sell and to purchase
Buyer, Purchaser
Seller, Dealer, Vendor

สัญญาจะซือจะขาย
ผู้ซือ
ผู้ขาย

ประเภทของสัญญาซือขาย
Sale of goods
Sale with right of redemption
Sale by auction
Sale by description
Sale by sample
Sale on approval

การขายสินค้ า
การขายฝาก
การขายทอดตลาด
การขายตามคําพรรณนา
การขายตามตัวอย่าง
การขายเผือชอบ
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Sale is a contract whereby a person, called the seller,
transfers to another person, called the buyer, the ownership of
property, and the buyer agrees to pay to the seller a price for it.
The ownership of the property sold shall be transferred to the
buyer from the moment the contract of sale is entered into.
การซือขายคือสัญญาซึงบุคคลฝ่ ายหนึงเรี ยกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ
แห่ งทรั พย์ สิ น ให้ แก่บุคคลอี ก ฝ่ ายหนึงเรี ย กว่าผู้ซื อ และผู้ซื อตกลงว่ าจะใช้
ราคาทรัพย์สินนันให้ แก่ผ้ ขู าย
กรรมสิทธิในทรัพย์สินทีขายนัน ย่อมโอนไปยังผู้ซือตังแต่ขณะเมือได้
ทําสัญญาซือขายกัน
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