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 คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คํานํา 
(พิมพครั้งที่ 3) 

 
  ในการจัดพิมพหนังสือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจฉบับน้ี ผูเขียนได
เพ่ิมเติมเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจที่สําคัญเพ่ือใหเน้ือหาในหนังสือเลมน้ีมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยการพิมพในครั้งนี้ ผูเขียนไดเพ่ิมเติมเน้ือหาในสวนของสัญญากูยืมเงิน 
สัญญาค้ําประกันดวยบุคคลและทรัพยอันประกอบดวย สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา 
อีกทั้งสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของ และไดจัดพิมพแทรกเนื้อหาเพื่อใหผูศึกษาและผูอาน
ไดมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทําความเขาใจและเชื่อมโยงแนวความคิดทางกฎหมาย เชน 
การศึกษาความรูในกฎหมายลักษณะสัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง และสัญญาจํานําตอทายจาก
การศึกษาความรูในกฎหมายลักษณะกูยืมเงิน เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะที่สําคัญของสัญญาที่มีผลเกี่ยว
เน่ืองกัน หรือที่เรียกวาสัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ 
  ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุรวุธ  กิจกุศล ที่ไดโปรดสละเวลา
อันมีคาของทานในการทบทวน ตรวจทานความสมบูรณของเน้ือหาเพื่อใหหนังสือเลมน้ีมีความ
สมบูรณและถูกตองที่สุด หากหนังสือเลมน้ีมีขอมูลที่บกพรอง หรือผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอ
นอมรับเพ่ือนําไปปรับปรุงตอไป 
 
 
      ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  มงคลเกียรติศรี 
         คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
            พฤศจิกายน  2547 
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