
คำมั่น
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คำมั่น
คำมั่นมี 2 ประเภท  
 1. คำมั่นจะทำสัญญา 
 2. คำมั่นจะให้รางวัล 
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คำมั่นจะทำสัญญา
  เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่ผูกพันผู้ให้
คำมั่นว่าจะทำตามสัญญาตามที่ให้
คำมั่นไว้
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คำมั่น
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คำมั่นจะทำสัญญา
  มีลักษณะเป็นคำขอให้ทำสัญญา 
เช่น เกี่ยวกับคำเสนอ เมื่อมีคำสนอง
ถูกต้องตรงกัน สัญญาเกิดขึ้น
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สัญญา

สัญญา

คำเสนอ

คำมั่น คำสนอง

คำสนอง
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คำมั่นจะทำสัญญา
  คำมั่นจะทำสัญญา แตกต่างจากคำ
เสนอ ตรงที่มีความหนักแน่นมากกว่า 

  
  ตาม ม.454 วรรค 2 
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  มาตรา 454 วรรค 2 บัญญัติว่า 
  “ถ้าในคำมั่นมิได้กำหนดเวลาเพื่อการบอก
กล่าวเช่นนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้ให้คำมั่นจะ
กำหนดเวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังคู่
กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอน
ภายในเวลากำหนดนั้นก็ได้ ว่าจะทำการซื้อ
ขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ ถ้าและไม่ตอบ
เป็นแน่นอนภายในกำหนดเวลานั้นไซร้  
คำมั่นซึ่งได้ให้ไว้ก่อนนั้นก็เป็นอันไร้ผล”
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คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1004/2485
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ปัญหา
  คำมั่นในเรื่องอื่นๆ นอกจากคำมั่น
จะซื้อจะขาย (ม.456) คำมั่นจะให้ (ม.
526) มีได้หรือไม่ 

  คำมั่นจะเช่า / คำมั่นจะจ้าง
แรงงาน ??
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คำมั่นจะให้รางวัล
 คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้กระทำการอัน
ใดอันหนึ่ง  

  (ม.362 – 364) 
 คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้ชนะการ
ประกวด (ม.365)
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ความหมายของคำมั่นจะให้รางวัล 
(มาตรา 362)

1. ได้มีการแสดงเจตนาโดยการโฆษณาให้
คำมั่น 

2. เป็นคำมั่นที่จะให้รางวัลแก่ผู้กระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. โดยพื้นฐานไม่ใช่เรื่องสัญญา จึงไม่ต้อง
อาศัยการแสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกัน
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ได้มีการแสดงเจตนาโดยการโฆษณาให้คำมั่น

การแสดงเจตนาของผู้ให้คำมั่น – ต้องกระทำด้วย
การโฆษณา 

โฆษณา หมายถึง เผยแพร่ข้อความออกไปยัง
สาธารณะชน ป่าวร้อง ป่าวประกาศ เช่น โฆษณา
สินค้า  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้า ๒๗๓ ) 

  โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ พูดผ่านไมโครโฟน แผ่นปลิว แผ่น
พับ การแสดงเจตนาต่อชุมชน สาธารณะ ฯลฯ
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  ก. บอก ข. เฉพาะเจาะจงว่า ถ้าตามหาสุนัข
ชื่อ ไอ้ตูบ แล้วนำมาคืน จะให้เงินหนึ่งหมื่นบาท  

  ไม่เป็นคำมั่นจะให้รางวัลตามมาตรา ๓๖๒ 
(เพราะไม่ได้โฆษณา) 

  แต่การแสดงเจตนานี้ผูกพัน ก. หาก ข. 
สนองรับ ไปตาม ไอ้ตูบมาคืนได้ ก็มีสิทธิได้รับ
เงินหนึ่งหมื่นบาท
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เป็นคำมั่นที่จะให้รางวัลแก่  
ผู้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

  คำมั่นต้องระบุจะให้รางวัลแก่ผู้กระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ 

  ใครตามหาสุนัขชื่อ ไอ้ตูบ พบ นำมาคืน จะ
ให้รางวัล หนึ่งหมื่นบาท 

  นักศึกษาผู้ใด สอบได้คะแนนในวิชานิติกรรม
ถึง ๙๐ คะแนน อาจารย์จะมอบหนังสือให้
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โดยพื้นฐานไม่ใช่เรื่องสัญญา 
 จึงไม่ต้องอาศัยการแสดงเจตนา
ที่ถูกต้องตรงกัน 
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  คำมั่นจะให้รางวัล ไม่ใช่เรื่อง
สัญญา แม้ผู้ทำตามคำมั่น ไม่มีเจตนา
จะได้รับรางวัล ก็มีสิทธิได้รับรางวัล
ตามกฎหมาย (ม.362 ตอนท้าย)
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 จะให้
หนังสือคู่มือ
นิติกรรม 1 เล่ม 
กับผู้สอบ
นิติกรรม ได้ 90 
คะแนน
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  ผู้ที่สอบได้ 90 คะแนน แม้จะได้ทำ
ข้อสอบไปโดยไม่มีเจตนาหรือความ
ประสงค์จะได้หนังสือคู่มือนิติกรรม คือ 
ไม่ได้แสดงเจตนาสนองรับเลย 

  ผู้ที่สอบได้ 90 คะแนน ก็มีสิทธิได้
รับหนังสือ ตามกฎหมาย ม.362
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การถอนคำมั่น (มาตรา ๓๖๓)
1. กรณีที่แสดงเจตนาในโฆษณาว่าจะไม่บอกถอนคำมั่น 

– ก็ห้ามถอนคำมั่น 
2. กรณีที่ไม่ได้แสดงเจนาในโฆษณาว่าจะไม่บอกถอน

คำมั่น  
 2.1 กรณีที่คำมั่นไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้กระทำ

การไว้ – ก็สามารถถอนคำมั่นได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีผู้
กระทำการสำเร็จตามคำมั่น 

 2.2 กรณีคำมั่นได้กำหนดระยะเวลาให้กระทำการไว้ 
– ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะบอกถอนคำมั่นไม่ได้
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  กฎหมาย มาตรา ๓๖๓ ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า – จึงอาจบอกถอน
คำมั่นได้ในบางกรณี อาทิ โฆษณาให้
คำมั่นว่าใครปรุงยามารักษาโรค A 
ของบุตรชายได้ ภายในเวลา ๑ ปี จะ
มอบเงิน ๑ ล้านบาท ตามปกติ ก็บอก
ถอนคำมั่นนี้ไม่ได้ แต่ถ้า บุตรชายตาย
เสียแล้ว เช่นนี้ก็สามารถบอกถอนได้
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วิธีการถอนคำมั่น (เมื่อมีสิทธิถอนคำมั่นแล้ว)

 หลัก โฆษณาด้วยวิธีใด ก็ให้บอกถอน
คำมั่นด้วยวิธีนั้น 

 ขอยกเว้น  หากไม่สามารถถอนคำมั่นด้วย
วิธีเดียวกันได้ ก็ให้ใช้วิธีอื่น แต่การถอน
คำมั่นด้วยวิธีอื่น จะมีผลเฉพาะผู้ที่ได้รู้การ
ถอนคำมั่นเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่รู้ก็ต้องถือว่า 
คำมั่นนั้นยังมีอยู่
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บุคคลหลายคนทำการสำเร็จตามคำมั่น (มาตรา ๓๖๔)

 - ทำการสำเร็จหลายคน คนทำสำเร็จคน
แรก มีสิทธิ 

 - ทำการสำเร็จหลายคน และสำเร็จพร้อม
กัน 

  -ให้แบ่งรางวัลเท่า ๆ กัน 
  -ถ้ารางวัลแบ่งไม่ได้หรือตามคำมั่นคน
เดียวต้องได้ ให้จับสลาก
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ทั้งหมดนี้ยกเว้น หากคำมั่นได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  อาทิ สอบได้คะแนนสูงสุด ๓ คน 
คำมั่นอาจระบุให้ได้รางวัลทั้ง ๓ คน
ก็ได้ 

        หรือทำสำเร็จหลายคน ให้คนที่
อายุน้อยที่สุด ก็ได้
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  คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 
(มาตรา ๓๖๕) 

  ความหมาย- คำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้ชนะ
การประกวด ก็เป็นคำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่
เพิ่มข้อกำหนดว่า ผู้ที่กระทำการสำเร็จที่ดีที่สุด
เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล มิใช่แค่กระทำ
สำเร็จ และต้องมีการกำหนดระยะเวลาไว้ด้วย
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1. ได้มีการแสดงเจตนาโดยการโฆษณาให้
คำมั่น (โดยมีกำหนดระยะเวลาไว้) 

2. .เป็นคำมั่นที่จะให้รางวัลแก่ผู้กระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง(ที่ดีที่สุด) 

3.โดยพื้นฐานไม่ใช่เรื่องสัญญา จึงไม่ต้อง
อาศัยการแสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกัน
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การตัดสิน
- ให้ผู้ชี้ขาด ที่ระบุไว้ในคำมั่นเป็นผู้ตัดสินว่า
ใครทำสำเร็จดีที่สุด 

- หากไม่ได้ระบุผู้ชี้ขาดไว้ ให้ผู้ให้คำมั่นเป็น
ผู้ตัดสินว่าใครทำสำเร็จดีที่สุด 

 (คำตัดสินเป็นที่สุด)
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ดีที่สุดเสมอกันหลายคน –  
ให้นำหลักตามมาตรา ๓๖๔ วรรค
สอง มาใช้บังคับ
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การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ทำขึ้นประกวด

  - จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ต่อเมื่อได้ระบุไว้
ในคำมั่นว่าให้โอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น
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The End
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