มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร
**************************************************************
1. ชื่อวิชา กม. 102

กฎหมายธุรกิจ
LA 102
BUSUNESS LAW
จํานวน 3 หนวยกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงลักษณะของเอกเทศสัญญาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับการประกอบธุรกิจที่วาดวยเรื่อง ทรัพยสินทางปญญา โดยทําการศึกษาลักษณะหลักเกณฑและผลทางกฎหมาย
ที่มีตอการประกอบธุรกิจ
2. อาจารยผูสอน
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC

01
02
03
04
05

อ.สุธาสินี สุภา
อ.โชติมา สุรพลชัย
อ.ชูพันธ ราชรักษา
อ.วันชัย เวชพาณิชยกิจกุล
อ.ชัยพฤกษ หิมพานต

เสาร
เสาร
เสาร
เสาร
เสาร

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

น.
น.
น.
น.
น.

FS 404
S 201
S 301
H 301
FS 412

3. วัตถุประสงค (Course Objective)
3.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ
3.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในลักษณะ หลักเกณฑตลอดจนผลของ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ประเภทตาง ๆ
3.3 เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3.4 เพื่อใหนักศึกษานําความรูดังกลาวไปใชและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และสามารถแนะนํา
บุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. หนังสือประกอบการสอน
4.1 กมล สนธิเกษตริน. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการยืม ฝากทรัพย. แสวงการพิมพ,
2523.
4.2 กุศล บุญยืน. คําอธิบายกฎหมายวาดวยตัวแทน - นายหนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ,
2536.
4.3 ชุมพล จันทราทิพย. คําอธิบายกฎหมายวาดวยการค้ําประกัน จํานองจํานํา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536.
4.4 ไชยยศ เหมะรัชตะ. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2539.
4.5 วิษณุ เครืองาม. กฎหมายวาดวย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ,
2536.
4.6 สหธน รัตนไพจิตร. ตั๋วเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2533.
4.7 สัญลักข ปญวัฒนลิขิต. กฎหมายธุรกิจ. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544.
4.8 โสภณ รัตนากร. คําอธิบายวาดวยกฎหมายหุนสวนและบริษัท. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ,
2537.

5. เคาโครงรายวิชาที่สอน (Course Proprosal)
สัปดาหที่ 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
ลักษณะและประเภทของเอกเทศสัญญา
สัปดาหที่ 2
ซื้อขาย
ลักษณะและประเภทของสัญญาซื้อขาย
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขาย
สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของผูซื้อและผูขาย
ขายฝาก
ลักษณะของสัญญาฝากขาย
การไถทรัพยสินคืน
สัปดาหที่ 3
เชาทรัพย
ลักษณะของสัญญาเชาทรัพย
หลักเกณฑในการทําสัญญาเชาทรัพยสิน
หนาที่ของผูใหเชาและผูเชา
ความระงับของสัญญาเชาทรัพย
เชาซื้อ
ลักษณะของสัญญาเชาซื้อ
การสิ้นสุดของสัญญาเชาซื้อ
ผลของการบอกเลิกสัญญาเชาซื้อ
สัปดาหที่ 4
ค้ําประกัน
ลักษณะของการค้ําประกัน
ผลของสัญญาค้ําประกัน
ขอตอสูของผูค้ําประกัน
การระงับของการค้ําประกัน
สัปดาหที่ 5
จํานอง
ลักษณะของการค้ําประกัน
ผลของสัญญาค้ําประกัน
ขอตอสูของผูค้ําประกัน
การระงับของการค้ําประกัน
สัปดาหที่ 6
จํานํา
ลักษณะของการจํานํา
ทรัพยสินที่สามารถจํานําได
สิทธิหนาที่ของผูจํานําและผูรับจํานํา
การระงับของสัญญาจํานํา
การจํานําตาม ป.พ.พ. และการจํานําของโรงรับจํานํา
ขอแตกตางของค้ําประกัน จํานอง และจํานํา

สัปดาหที่ 7
สัปดาหที่ 8

จางแรงงาน - จางทําของ
กูยืม และ ฝากทรัพย
ลักษณะของการยืม

-

สัปดาหที่ 9

ประเภทของการยืม
ลักษณะของการยืมใชคงรูป
ลักษณะของการยืมใชสิ้นเปลือง
สิทธิหนาที่ของผูยืม
การกูยืมเงิน
ลักษณะของการฝากทรัพย

ประกันภัย
-

ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

สัปดาหที่ 10 ตัวการ ตัวแทน และนายหนา
-

สัปดาหที่ 11-12

ตั๋วเงิน
-

สัปดาหที่ 13-14

ลักษณะและประเภทของตัวการ - ตัวแทน
สิทธิหนาที่ของตัวแทน
การระงับของสัญญาตัวแทน
ลักษณะของนายหนา
ลักษณะและประเภทของตั๋วเงิน
การโอนตั๋วเงิน
อายุความตั๋วเงิน
ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย ตั๋วเงินถูกลัก
ลักษณะของเช็ค
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

หุนสวน บริษัท
-

ลักษณะและประเภทของหุนสวนและบริษัท
หางหุนสวนสามัญ
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด

บริษัทมหาชนจํากัด
-

ลักษณะและการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด
การเลิกบริษัทมหาชนจํากัด
การแปรบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

สัปดาหที่ 15 ทรัพยสินทางปญญา
-

ลักษณะและประเภทของทรัพยสินทางปญญา
ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา

สัปดาหที่ 16 กฎหมายแรงงาน
-

สัญญาจางแรงงาน
กฎหมายคุมครองแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

6. วัตถุประสงค (Course Objective)
การบรรยาย
วิเคราะหกรณีตัวอยาง
7. สัดสวนการใหคะแนน
-

-

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนอยางนอย 80 % จึงจะมีสิทธิสอบ
คะแนนทั้งหมด
100
คะแนน
คะแนนเก็บ
10
คะแนน
สอบกลางภาค
40
คะแนน
สอบปลายภาค
50
คะแนน
การประเมินผล (Evaluation Methods)
แบบอิงเกณฑเปนหลัก
80 - 100
= A
75 - 79
= B+
70 - 74
= B
65 - 69
= C+
60 - 64
= C
55 - 59
= D+
50 - 54
= D
0 - 49
= F

