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 กฎหมายธุรกิจ (3) 

บทนํา 
 
 กฎหมาย ถือเปนกฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม เน่ืองจาก
หากไมมีกฎหมายเพ่ือควบคุมการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมแลว สังคมยอมเกิดความวุนวายเนื่องจากไมมีอะไร
มาควบคุมมนุษยและไมมีบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนกฎ ระเบียบของสังคม ในการดําเนินชีวิตประจําวันกฎหมายจึง
เขาไปมีสวนเกี่ยวพันกับผูคนในสังคมตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึงแกความตาย การประกอบธุรกิจก็เชนกันกฎหมาย
ยอมเขามาเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ ต้ังแตการเร่ิมตนประกอบธุรกิจ
จนกระทั่งการเลิกประกอบกิจการ   
  ในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดเล็ก ผูประกอบการควรจะตองมี
ความรูในเร่ืองของกฎหมายพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ แต
ผูประกอบการสวนใหญมักจะละเลยและไมใหความสําคัญในเรื่องของกฎหมาย มักจะคิดวาเปนเร่ืองไกลตัว โดย
ผูประกอบการมักจะสนใจเพียงแตความรูในเรื่องของการประกอบธุรกิจเพียงอยางเดียว แตแทจริงแลว กฎหมายถือวา
เปนส่ิงสําคัญในลําดับตนๆ ที่ผูประกอบธุรกิจทุกคนจะตองรู เพราะกฎหมายเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการประกอบ
ธุรกิจต้ังแตเร่ิมตนประกอบธุรกิจ จนถึงขั้นตอนสุดทายในการเลิกประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ปญหาและขอพิพาท
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินกิจการก็มักจะเกิดจากความไมเขาใจหรือการขาดความรูในเร่ืองกฎหมายของ
ตัวผูประกอบการทั้งสิ้น เพ่ือใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางราบร่ืน และเพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นจากการไมรูกฎหมาย ดังน้ัน กอนที่จะประกอบธุรกิจไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม นอกจากผูประกอบการ
จะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับธุรกิจ อันไดแก การลงทุน ตัวสินคาและบริการ กระบวนการผลิต การตลาด การ
แขงขันทางการคาแลว ผูประกอบการควรจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายควบคูกันไปดวย  

อยางไรก็ดี กฎหมายที่เขามาเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจน้ันมีอยูเปนจํานวนมากขึ้นอยูกับ
ความซับซอนของรูปแบบในการประกอบธุรกิจและความยากงายของการเขาทําธุรกรรมตางๆ การที่ผูประกอบการ
จะทําการศึกษากฎหมายทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในระยะเวลาอันจํากัดน้ันคงไมสามารถจะทําได 
หนังสือประกอบการเรียนวิชา LA 102: กฎหมายธุรกิจ เลมนี้ จึงไดจัดทําขึ้นโดยเนนเฉพาะเนื้อหากฎหมายที่
มีความสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงผูประกอบการจําเปนตองรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับใช
เปนขอมูลเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ หนังสือเลมน้ีแบงเน้ือหาออกเปน 4 สวน รวมทั้งหมด 10 บท ดังน้ี   

สวนที่ 1 บททั่วไป การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจน้ัน ผูประกอบธุรกิจ
จะตองเร่ิมศึกษาจาก กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา เพราะไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล
หรือการดําเนินธุรกิจ ยอมตองมีการติดตอสัมพันธกันและมีการแสดงเจตนาที่กอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ
หนาที่ของบุคคลตลอดเวลา และในการประกอบธุรกิจก็จะตองมีการทํานิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอกอยูเสมอ 
หลักกฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญาจึงเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูประกอบการจะตองศึกษา เพ่ือที่จะได
นําไปใชในการศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของตนตอไป โดยใน
สวนที่ 1 น้ี จะประกอบดวยเน้ือหา 2 บท ไดแก บทท่ี 1 นิติกรรม และบทที่ 2 สัญญา 

 
 



(4)  กฎหมายธุรกจิ 

สวนท่ี 2 องคกรธุรกิจ ในการเริ่มตนประกอบธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดก็ตาม ส่ิงแรกที่
ผูประกอบการจะตองทําการพิจารณาก็คือ การเลือกรูปแบบองคกรธุรกิจที่ตนประสงคจะใชในการประกอบกิจการ 
การศึกษาถึงกฎหมายวาดวยรูปแบบองคกรธุรกิจ จะทําใหผูประกอบการทราบถึงรูปแบบตางๆ ขององคกรธุรกิจ
ตามกฎหมายไทยซึ่งในปจจุบันน้ันมีอยูหลายรูปแบบ โดยที่แตละรูปแบบก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกันออกไป 
ซ่ึงหากผูประกอบการมีความรูในเร่ืองน้ียอมทําใหผูประกอบการสามารถที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบองคกรธุรกิจ     
ที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกตนเองมากที่สุดได โดยในสวนท่ี 2 น้ี จะประกอบดวยเน้ือหา 1 บท คือ บทที่ 3 
รูปแบบองคกรธุรกิจ 

สวนที่ 3 สัญญาท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนการศึกษาถึง
กฎหมายในสวนของเอกเทศสัญญาตางๆ ท่ีมีความสําคัญและมีความเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดแก 
สัญญาซ้ือขาย สัญญากูยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน จํานอง จํานํา สัญญาเชาทรัพย และเช็ค โดยในสวนท่ี 3 น้ี จะ
ประกอบดวยเน้ือหาทั้งหมด 5 บท ไดแก บทที่ 4 สัญญาซ้ือขาย บทที่ 5 สัญญากูยืมเงิน บทที่ 6 สัญญาค้ําประกัน 
จํานอง จํานํา บทท่ี 7 สัญญาเชาทรัพย และบทท่ี 8 เช็ค 

สวนท่ี 4 กฎหมายอื่นๆ ท่ีนาสนใจทางธุรกิจ เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนเน้ือหาในสวนสุดทาย โดย
จะเปนการศึกษากฎหมายฉบับอื่นๆ ซ่ึงผูประกอบธุรกิจทุกประเภทควรที่จะใหความสนใจและใหความสําคัญ ซ่ึง
ไดแก กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และกฎหมายแรงงาน โดยในสวนที่ 4 
น้ี จะประกอบดวยเน้ือหา 3 บท คือ บทที่ 9 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา และบทท่ี 10 กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภค และบทที่ 11 กฎหมายแรงงาน  

ทายน้ี คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือกฎหมายธุรกิจเลมน้ี จะเปนประโยชนทั้งตอผูเรียน
วิชา LA 102: กฎหมายธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษากฎหมายธุรกิจ และหากหนังสือเลมน้ีมีความ
ผิดพลาดประการใด ไมวาจะเปนในสวนของเน้ือหาหรือถอยคําภาษา คณะผูจัดทําตองขออภัยไว ณ ที่น้ี 
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