มุมสะทอนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ : Legal Reflection
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ  ม ครองผู  ข ายฝาก
ตามพระราชบัญญัตค
ิ มุ ครองประชาชนในการทําสัญญา
ขายฝากทีด
่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. บทนํา
กลุมคนยากจนกลุมหนึ่งในประเทศไทยคือผูที่มีอาชีพทําการเกษตร ซึ่งปจจัยหลักที่ใชในการ
ประกอบอาชีพของคนในกลุมนี้ก็คือที่ดินซึ่งเปนรากฐานของการผลิต การไรที่ดินทํากินจึงมีผลกระทบ
ตอความยากจนของคนในกลุมนี้ทั้งสิ้น โดยสาเหตุการสูญเสียที่ดินสวนหนึ่งพบวามาจากการที่
เกษตรกรไดนาํ ทีด่ นิ ไปเปนหลักประกันในการกูย มื เงินเพือ่ นํามาลงทุนทําการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิง่
การทําสัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซงึ่ มีลกั ษณะเปนสัญญาซือ้ ขายอยางหนึง่
ที่กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ขายฝากไดโอนไปยังผูรับซื้อฝากแลวตั้งแตขณะเมื่อทําสัญญาขายฝาก
เพียงแตผขู ายฝากอาจใชสทิ ธิไถทรัพยสนิ ทีข่ ายฝากนัน้ คืนไดภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในสัญญานัน้
หรือโดยกฎหมาย ซึ่งหากผูขายฝากไมไถคืนทรัพยสินที่ขายฝากภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว
ทรัพยสนิ ทีข่ ายฝากนัน้ ยอมตองตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูซ อื้ ฝากโดยเด็ดขาด โดยทีผ่ ซู อื้ ฝากไมตอ งฟองรอง
ตอศาลเพื่อบังคับตามสัญญาขายฝากแตอยางใด
ทั้งนี้ จากขอมูลของกระทรวงยุติธรรมพบวา ในทุกปจะมีประชาชนไดสูญเสียที่ดินทํากิน
เนื่องมาจากการทําสัญญาขายฝากเปนจํานวนมากกวา ๑ แสนคน แมวาในป พ.ศ. ๒๕๔๑ จะไดมี
การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องการขายฝาก เพื่อแกไขปญหาการใชบังคับ
กฎหมายอันเกิดจากพฤติกรรมของผูซื้อฝากที่มักจะเอาเปรียบผูขายฝากในเรื่องการกําหนดสินไถ
ที่สูงเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และเพื่อแกไขปญหากรณีที่ผูซื้อฝาก
มักจะหลีกเลี่ยงไมยอมใหมีการไถเมื่อถึงกําหนดเวลาไถ จนเปนเหตุใหผขู ายฝากตองสูญเสียกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินไปโดยไมชอบธรรม รวมทั้งการปรับปรุงระยะเวลาในการใชสิทธิไถในสัญญาขายฝาก
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น แตปญหาก็ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ยึดถือหลักความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหวางคูสัญญาซึ่งเปนเอกชนที่มีสถานะ
เทาเทียมกัน แตความเปนจริงในทางปฏิบัติแลวในการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย
ซึ่งเปนเครื่องมือในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชนจํานวนมากไดปรากฏวาผูขายฝากมีอํานาจ
ตอรองนอยกวาผูซื้อฝากอันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน และอาจไมมีความเขาใจ
เรื่องสัญญาจนทําใหถูกเอาเปรียบทางกฎหมาย หรือมีภาวะจํายอมที่ตองทําสัญญาทั้งที่รูอยูวา
ตนเปนฝายเสียเปรียบและอาจไดรับความเดือดรอนจากการสูญเสียที่ดินทํากินหรือที่อยูอาศัยของตน๑
จากเหตุผลดังกลาว คณะรัฐมนตรี จึงไดเสนอ “รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการ
ทําสัญญาขายฝากทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ าศัย พ.ศ. ....” ซึง่ ตอมาทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
๑

รายงานการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๘๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑, หนา ๑๐๔ –๑๐๗.

๑๐๗
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มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุมครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอ
ู าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว แลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๒ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๑๑๑ เมือ่ วันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๒ หรือวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๖๒ ทีผ่ า นมา
ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรผลงานในดานนิติบัญญัติและเพื่อประโยชน
ในการศึกษาคนควาของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คอลัมน “มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงใครขอเสนอบทความเรื่อง “มาตรการทางกฎหมาย
ในการคุมครองผูขายฝากตามพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒” ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักการสําคัญ ๆ
ของพระราชบัญญัติดังกลาว โดยเปรียบเทียบกับการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๒. หลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการ
ทําสัญญาขายฝากฯ
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
กําหนดใหใชบังคับกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม๓ หรือการขายฝากที่อยูอาศัย๔
ซึ่งผูขายฝากเปนบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงในขณะขายฝาก กลาวคือ หากที่ดินหรือ
สิง่ ปลูกสรางทีท่ าํ การขายฝากเปนทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมหรือมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนทีอ่ ยูอ าศัย การขายฝาก
นั้นยอมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการใดไมไดบัญญัติไวโดยเฉพาะก็ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบงั คับโดยอนุโลม นอกจากนี้ หากมีขอ ตกลงใดทีข่ ดั หรือแยง
กับพระราชบัญญัตนิ ไี้ มวา จะมีอยูใ นสัญญาขายฝากหรือทําเปนขอตกลงตางหากใหขอ ตกลงนัน้ ตกเปนโมฆะ
๒) แบบและเนื้อหาของสัญญาขายฝาก
กําหนดใหสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยตองทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ โดยใหพนักงานเจาหนาทีร่ ะบุในสารบัญสําหรับจดทะเบียนใหชดั เจน
วาเปนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเปนการขายฝากที่อยูอาศัย โดยสัญญาตองมีเนื้อหา
อยางนอยตามรายการตามทีก่ ฎหมายกําหนด กลาวคือ ชือ่ และทีอ่ ยูข องคูส ญ
ั ญา รายการและลักษณะ
แหงทรัพยสนิ ทีข่ ายฝาก ราคาทีข่ ายฝาก จํานวนสินไถ และวันทีข่ ายฝากและกําหนดวันทีค่ รบกําหนดไถ
เพือ่ ใหคสู ญ
ั ญาไดรบั ทราบเงือ่ นไขไดชดั เจนกอนจะตัดสินใจทําสัญญาขายฝาก๕ นอกจากนีก้ ฎหมายยังได
กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ หี นาทีต่ รวจสอบความครบถวนของหนังสือสัญญาขายฝาก เพือ่ ใหการ
๒

เวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ในสวนที่กําหนดใหวางทรัพยอันเปนสินไถตอสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สํานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
๓
“เกษตรกรรม” หมายความวา เกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา ๔).
๔
“ที่อยูอาศัย” หมายความวา อาคารหรือสิ่งปลูกสรางและหรือที่ดินที่ใชเปนที่อยูอาศัยหรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอยูอ าศัยหรือเพือ่ ประโยชนในการอยูอ าศัย ไมวา จะไดใชเปนสถานทีใ่ นการประกอบกิจการงานดวยหรือไมกต็ าม (มาตรา ๔)
๕
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองประชาชนในการทําสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๒, หนา ๖.
จุ ล นิิ ติ
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ทําสัญญาเกิดความเปนธรรมและปองกันการเอารัดเอาเปรียบกันระหวางคูส ญ
ั ญา๖ แตทงั้ นี้ ผูใ ดจะอางวา
สัญญาเปนโมฆะเพราะเหตุมีรายการไมครบถวนไมได
ในสวนจํานวนสินไถนนั้ จะกําหนดไวสงู กวาราคาขายฝากก็ได แตเมือ่ คํานวณเปนดอกเบีย้ แลว
ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ตอป คํานวณนับแตวนั ทีข่ ายฝากจนถึงวันครบกําหนดเวลาไถ และหากผูซ อื้ ฝาก
ไดรบั เงิน ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากผูข ายฝากอันเนือ่ งมาจากการซือ้ ฝาก
รวมทัง้ คาตอบแทนทีผ่ ซู อื้ ฝากไดรบั จากการใหบคุ คลอืน่ ใชประโยชนในทรัพยสนิ ทีข่ ายฝาก ใหถอื วาเปน
สวนหนึ่งของสินไถที่ไดชําระแลว
สําหรับกําหนดเวลาไถนนั้ กฎหมายไดกาํ หนดใหจะกําหนดเวลาไถตาํ่ กวา ๑ ปหรือเกิน ๑๐ ป ไมได
หากสัญญาขายฝากกําหนดระยะเวลาไถไวตาํ่ กวา ๑ ป หรือเกิน ๑๐ ป ใหถอื วามีกาํ หนดเวลา ๑ ป หรือ ๑๐ ป
แล ว แต ก รณี เพื่ อ ป อ งกั น ผู  ซื้ อ ฝากกํ า หนดเวลาไถ คื น ทรั พ ย สิ น ที่ ข ายฝากเป น ระยะเวลาสั้ น
จนทําใหผูขายฝากไมสามารถไถทรัพยสินที่ขายฝากไดทันกําหนดเวลาไถ และเพื่อปองกันผูซื้อฝาก
กําหนดเวลาไถคืนทรัพยสินที่ขายฝากเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกิน ๑๐ ป๗ นอกจากนี้หากมีการขยาย
กําหนดเวลาไถ ระยะเวลาทีร่ วมกันตองไมเกิน ๑๐ ป เพือ่ ปองกันไมใหมขี อ ตกลงขยายระยะเวลาในการ
ไถทรัพยสนิ ทีข่ ายฝากทีไ่ มเปนธรรมตอคูส ญ
ั ญาฝายใดฝายหนึง่ ได ๘ แตทงั้ นี้ กฎหมายไดกาํ หนดใหผขู ายฝาก
มีสทิ ธิไถทรัพยสนิ กอนครบกําหนดเวลาไถ ซึง่ หากเปนกรณีทจี่ าํ นวนสินไถทกี่ าํ หนดไวสงู กวาราคาขายฝาก
ใหลดสินไถในสวนทีส่ งู กวานัน้ ลงตามอัตราสวนของระยะเวลาไถจริงทีล่ ดลง และใหสทิ ธิผซู อื้ ฝากทีอ่ าจ
เรียกคาเสียโอกาสตามที่กําหนดไวในสัญญาขายฝากได แตตองไมเกินรอยละ ๒ ตอปของจํานวนราคา
ที่ขายฝากคํานวณตามระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบกําหนดเวลาไถ อยางไรก็ดี
หากเปนการวางทรัพยกอ นครบกําหนดเวลาไถ ผูว างทรัพยยงั คงตองวางทรัพย
ตามจํานวนสินไถทกี่ าํ หนดในสัญญา แตไมตัดสิทธิคูสัญญาที่จะเรียกรองสวนลด
หรือคาเสียโอกาสในภายหลัง
๓) สิทธิและหนาที่ของผูขายฝากและผูซื้อฝาก
(๓.๑) สิทธิครอบครอง ใชสอย และถือเอาประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝาก
กําหนดใหผขู ายฝากมีสทิ ธิครอบครอง ใชสอย และถือเอาประโยชนจากทรัพยสนิ
ที่ขายฝากจนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ โดยไมตองชําระคาตอบแทนใหแกผูซื้อฝาก โดยผูขายฝาก
มีหนาที่รักษาและสงวนทรัพยสินที่ขายฝากอยางวิญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพยสินของตนเอง และ
หากเปนกรณีที่ผูขายฝากไดใหบุคคลอื่นใชประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝากอยูแลวในวันที่ขายฝาก
การขายฝากยอมไมกระทบตอสิทธิของผูใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาว และใหคาตอบแทนที่ไดรับ
เปนของผูข ายฝาก เพือ่ ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงของการขายฝากทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ าศัย
ที่ผูขายฝากยังคงครอบครองและใชประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝากตอเนื่องไป๙
๖

รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ....
พรอมดวยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา ๗๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, หนา ๑๘.
๗
อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๘ - ๑๙.
๘
อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๘ - ๑๙.
๙
อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๙.

๑๐๙
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ก.ย. - ต.ค. ๖๒

3/16/20 11:54 AM

มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุมครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอ
ู าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓.๒) หนาที่แจงกําหนดเวลาไถและจํานวนสินไถ
กําหนดใหผซู อื้ ฝากมีหนาทีต่ อ งแจงเปนหนังสือสงทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ
ไปยังผูข ายฝากทราบกําหนดเวลาไถและจํานวนสินไถ โดยตองแจงกอนครบกําหนดเวลาไถไมนอ ยกวา
๓ เดือนแตไมมากกวา ๖ เดือน หากผูซื้อฝากไมดําเนินการดังกลาว ใหผูขายฝากมีสิทธิไถทรัพยสิน
ทีข่ ายฝากไดภายใน ๖ เดือนนับแตวนั ครบกําหนดเวลาไถ โดยผูข ายฝากมีหนาทีช่ าํ ระสินไถตามจํานวน
ที่กําหนดในสัญญา
(๓.๓) หนาที่สงมอบทรัพยสินที่ขายฝากเมื่อไมไดใชสิทธิไถ
ในกรณีทผี่ ขู ายฝากไมไดใชสทิ ธิไถทรัพยสนิ ภายในเวลาทีก่ าํ หนด ใหผขู ายฝากมีหนาที่
สงมอบการครอบครองทรัพยสนิ นัน้ ใหแกผซู อื้ ฝากตามสภาพทีเ่ ปนอยูใ นเวลานัน้ และผูซ อื้ ฝากยอม
ไดรบั ทรัพยสนิ ไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ ซึง่ ผูข ายฝากกอใหเกิดขึน้ ในระหวางการขายฝาก แตในสวนผลิตผล
เกษตรกรรมที่ มิ ไ ด มี ลั ก ษณะเป น ส ว นควบของที่ ดิ น ให เ ป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู  ข ายฝากหรื อ ผู  มี สิ ท ธิ
ใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น
๔) การอํานวยความสะดวกและใหความเปนธรรมแกผูขายฝาก
(๔.๑) การวางทรัพยอันเปนสินไถ
ในกรณีทผี่ ขู ายฝากไมอาจใชสทิ ธิไถกบั ผูซ อื้ ฝากไดไมวา ดวยเหตุใดอันมิใชเปนความผิด
ของผูข ายฝาก ใหผขู ายฝากมีสทิ ธิวางทรัพยอนั เปนสินไถตอ สํานักงานวางทรัพยหรือสํานักงานทีด่ นิ
จังหวัดหรือสํานักงานทีด่ นิ ทีร่ บั จดทะเบียนการขายฝากนัน้ ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ถึงกําหนดเวลาไถ
หรือนับแตวนั ทีเ่ หตุทที่ าํ ใหไมอาจใชสทิ ธิไถดงั กลาวไดสนิ้ สุดลง และใหถอื วาผูข ายฝากไดไถทรัพยสนิ
ที่ขายฝากตามกําหนดเวลาไถแลว รวมทั้งใหทรัพยสินที่ขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูขายฝากตั้งแต
เวลาที่ผูขายฝากไดชําระสินไถหรือวางทรัพยอันเปนสินไถ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขายฝาก
สามารถใชสทิ ธิวางทรัพยอนั เปนสินไถตอ สวนราชการซึง่ มีสถานทีต่ งั้ ไมหา งไกลจากทรัพยสนิ ทีข่ ายฝาก
และมีพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีประสบการณดานการทํานิติกรรมการขายฝากและมีความนาเชื่อถือ๑๐
(๔.๒) การพิจารณาคดีที่มีขอพิพาทจากการขายฝาก
กําหนดใหคดีที่มีขอพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากตามกฎหมายนี้เปนคดี
ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค โดยถือวาผูขายฝากเปนผูบริโภค เนื่องจาก
การพิจารณาคดีภายใตหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีผบู ริโภคนัน้ จะใชกระบวนพิจารณา
ทีค่ อ นขางไปในระบบไตสวนซึง่ จะมีผพู พิ ากษาและเจาพนักงานคดีเขามาใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพือ่ จะอํานวยความยุตธิ รรมใหแกประชาชน
ทําใหผขู ายฝากซึง่ ตามกฎหมายนีถ้ อื เปนผูบ ริโภคมีโอกาสทีจ่ ะไดรบั ความคุม ครองตามกฎหมายไดมากกวา
กระบวนพิจารณาคดีแพงโดยทั่วไปภายใตหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
อันเปนระบบกลาวหาซึ่งผูฟองรองคดีมีภาระพิสูจนขอเท็จจริงตามคํากลาวอาง๑๑
๑๐
๑๑
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อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๒๑.
อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, หนา ๙.

๑๑๐

3/12/20 3:04 PM

มุมสะทอนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ : Legal Reflection

๓. ตารางเปรียบเทียบกฎหมายขายฝาก ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กับพระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากทีด
่ น
ิ
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
đøČęĂÜ

ðøąöüúÖãĀöć÷ĒóŠÜĒúąóćèĉß÷Ť
ïøøó Ĥ đĂÖđìýÿĆ ââć Āöüé ĥ
ÿŠüîìĊę Ģ ×ć÷òćÖ (öćêøć ĥĪĢ ëċÜ
öćêøć Ħġģ)
×Ăïđ×êÖćøĔßšïĆÜÙĆï Ĕßš ïĆ ÜÙĆ ïÖĆ ïÖćø×ć÷òćÖìøĆ ó÷Ť ÿĉ î
ÖãĀöć÷
ìĆĚ ÜìĊę đðŨ îĂÿĆ ÜĀćøĉ öìøĆ ó÷Ť Ēúą
ÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤìčÖðøąđõì
ĒïïĒúąđîČĚĂĀć×ĂÜ Öćø×ć÷òćÖĂÿĆ ÜĀćøĉ öìøĆ ó÷Ť êš ĂÜ
ÿĆââć×ć÷òćÖ ìĞ ćđðŨ îĀîĆ ÜÿČ ĂĒúąÝéìąđïĊ ÷îêŠ Ă
óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę ÿŠüîÖćø×ć÷òćÖ
ÿĆ ÜĀćøĉ öìøĆ ó÷Ť êš ĂÜöĊ ĀúĆ ÖåćîđðŨ î
ĀîĆÜÿČĂúÜúć÷öČĂßČęĂñĎšøĆïĕëŠ

ÝĞćîüîÿĉîĕëŠ

ÝĞćîüîÿĉîĕëŠ ëšćĕöŠĕéšÖĞćĀîéÖĆîĕüš
ĔĀšĕëŠêćöøćÙćìĊę×ć÷òćÖ ëšćðøćÖä
ĔîđüúćĕëŠüŠćÿĉîĕëŠĀøČĂøćÙć×ć÷òćÖ
ìĊę ÖĞ ć Āîéĕüš ÿĎ Ü ÖüŠ ć øćÙć×ć÷òćÖ
ìĊęĒìšÝøĉÜđÖĉîĂĆêøćøšĂ÷úą ĢĦ êŠĂðŘ
ĔĀšĕëŠĕéšêćöøćÙć×ć÷òćÖìĊęĒìšÝøĉÜ
øüöðøąē÷ßîŤêĂïĒìîøšĂ÷úą ĢĦ
êŠĂðŘ

๑๑๑
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óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜðøąßćßî
ĔîÖćøìĞ ć ÿĆ â âć×ć÷òćÖìĊę éĉ î
đóČę Ă đÖþêøÖøøöĀøČ Ă ìĊę Ă ÷ĎŠ Ă ćýĆ ÷
ó.ý. ģĦħģ
ĔßšïĆÜÙĆïÖĆïđÞóćąÖćø×ć÷òćÖìĊęéĉî
đóČę ĂđÖþêøÖøøöĀøČ ĂÖćø×ć÷òćÖ
ìĊę Ă÷ĎŠ ĂćýĆ ÷àċę ÜñĎš ×ć÷òćÖđðŨ îïč ÙÙú
íøøöéć
Öćø×ć÷òćÖìĊę éĉ îđóČę ĂđÖþêøÖøøö
ĀøČ ĂìĊę Ă÷ĎŠ ĂćýĆ ÷êš ĂÜìĞ ćđðŨ îĀîĆ ÜÿČ Ă
ĒúąÝéìąđïĊ÷îêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę
ĒúąĀîĆÜÿČĂÿĆââć×ć÷òćÖ Ă÷ŠćÜîšĂ÷
êšĂÜöĊøć÷ÖćøÿĞ ćÙĆ âêćöìĊę ÖãĀöć÷
ÖĞ ćĀîé ĂĆ îĕéš ĒÖŠ ßČę ĂĒúąìĊę Ă÷ĎŠ ×ĂÜ
ÙĎ Š ÿ Ć â âć øć÷ÖćøĒúąúĆ Ö þèą
ĒĀŠ Ü ìøĆ ó ÷Ť ÿĉ î ìĊę × ć÷òćÖ øćÙćìĊę
×ć÷òćÖ ÝĞćîüîÿĉîĕëŠ üĆîìĊę×ć÷òćÖ
ĒúąÖĞ ć ĀîéüĆ î ìĊę Ù øïÖĞ ć ĀîéĕëŠ
øüöìĆĚÜĔĀšóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęöĊĀîšćìĊę
êøüÝÿĂïÙüćöÙøïëšüî×ĂÜĀîĆÜÿČĂ
ÿĆââć×ć÷òćÖ
ÝĞćîüîÿĉîĕëŠÝąÖĞćĀîéĕüšÿĎÜÖüŠćøćÙć
×ć÷òćÖÖĘ ĕ éš ĒêŠ đ öČę Ă ÙĞ ć îüèđðŨ î
éĂÖđïĊĚ ÷Ēúš üêš ĂÜĕöŠđÖĉ îøš Ă÷úą ĢĦ
êŠĂðŘ ĒúąĔîÖøèĊìĊęñĎšàČĚĂòćÖĕéšøĆïđÜĉî
ìøĆó÷Ťÿĉî ĀøČĂðøąē÷ßîŤĂČęîĔéĂĆîĂćÝ
ÙĞ ć îüèđðŨ î đÜĉ î ĕéš Ý ćÖñĎš × ć÷òćÖ
ĂĆ îđîČę ĂÜöćÝćÖÖćøàČĚ ĂòćÖ øüöìĆĚ Ü
ÙŠćêĂïĒìîìĊęñĎšàČĚĂòćÖĕéšøĆïÝćÖÖćø
ĔĀšïčÙÙúĂČęîĔßšðøąē÷ßîŤĔîìøĆó÷Ťÿĉî
ìĊę×ć÷òćÖ ĔĀšëČĂüŠćđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜ
ÿĉîĕëŠìĊęĕéšßĞćøąĒúšü
ก.ย. - ต.ค. ๖๒

3/12/20 3:04 PM

มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุมครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอ
ู าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

đøČęĂÜ

ðøąöüúÖãĀöć÷ĒóŠ ÜĒúąóćèĉ ß÷Ť
ïøøó Ĥ đĂÖđìýÿĆââć Āöüé ĥ
ÿŠüîìĊę Ģ ×ć÷òćÖ (öćêøć ĥĪĢ ëċÜ
öćêøć Ħġģ)
ÖĞćĀîéđüúćĕëŠ ĕöŠ öĊ ïĆ â âĆ êĉ ĕüš (ÙĎŠ ÿĆ ââćÝċ Üÿćöćøë
ÖĞćĀîéđüúćĕëŠìøĆó÷ŤÿĉîđìŠćĔéÖĘĕéš)

ÿĉìíĉÙøĂïÙøĂÜ
øĆÖþć Ēúą
ÙŠćêĂïĒìîÖćø
Ĕßšðøąē÷ßîŤ
ìøĆó÷ŤÿĉîìĊę×ć÷
òćÖ

ĕöŠ öĊ ïĆ â âĆ êĉ ĕ üš Ýċ Ü ìĞ ć ĔĀš ñĎš àČĚ Ă òćÖ
àċę Ü đðŨ î ñĎš öĊ Ö øøöÿĉ ì íĉĝ Ĕ îìøĆ ó ÷Ť ÿĉ î
ìĊę×ć÷òćÖ öĊÿĉìíĉÙøĂïÙøĂÜ øĆÖþć
Ēúąĕéš ÙŠ ćêĂïĒìîÖćøĔßš ðøąē÷ßîŤ
ìøĆó÷ŤÿĉîìĊę×ć÷òćÖ

ĀîšćìĊęĒÝšÜ
ÖĞćĀîéĕëŠĒúą
ÝĞćîüîÿĉîĕëŠ

ĕöŠöĊïĆââĆêĉĕüš
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óøąøćßïĆ ââĆ êĉ Ùčš öÙøĂÜðøąßćßî
ĔîÖćøìĞ ćÿĆ ââć×ć÷òćÖìĊę éĉ î
đóČę Ă đÖþêøÖøøöĀøČ Ă ìĊę Ă ÷ĎŠ Ă ćýĆ ÷
ó.ý. ģĦħģ
ÿĆ â âć×ć÷òćÖÝąÖĞ ć ĀîéđüúćĕëŠ
êęĞć ÖüŠć Ģ ðŘ ĀøČĂ đÖĉî Ģġ ðŘĕ öŠĕ éš
ĒêŠ Ĕ Āš ñĎš × ć÷òćÖöĊ ÿĉ ì íĉ ĕ ëŠ ì øĆ ó ÷Ť ÿĉ î
ÖŠĂîÙøïÖĞćĀîéđüúćĕëŠĕéš
ĔĀšñĎš×ć÷òćÖöĊÿĉìíĉÙøĂïÙøĂÜ ĔßšÿĂ÷
ĒúąëČ ĂđĂćðøąē÷ßîŤ ÝćÖìøĆ ó÷Ť ÿĉ îìĊę
×ć÷òćÖÝîëċ ÜüĆîìĊę Āöéÿĉ ìíĉ ĔîÖćøĕëŠ
ēé÷ĕöŠ êš Ă ÜßĞ ćøąÙŠ ćêĂïĒìîĔĀš Ē ÖŠ
ñĎšàČĚ ĂòćÖ ēé÷ñĎš×ć÷òćÖöĊĀîš ćìĊęøĆ Öþć
ĒúąÿÜüîìøĆ ó÷Ť ÿĉ îìĊę ×ć÷òćÖĂ÷Š ćÜ
üĉ âťĎ ßîóċ ÜøĆ ÖþćĀøČ ĂÿÜüîìøĆ ó÷Ť ÿĉ î
×ĂÜêîđĂÜ ĒúąĀćÖđðŨîÖøèĊìĊęñĎš×ć÷òćÖ
ĕéšĔĀšïčÙÙúĂČęîĔßšðøąē÷ßîŤĔîìøĆó÷Ťÿĉî
ìĊę × ć÷òćÖĂ÷ĎŠ Ē úš ü ĔîüĆ î ìĊę × ć÷òćÖ
Öćø×ć÷òćÖ÷Š ĂöĕöŠ ÖøąìïêŠ Ăÿĉ ìíĉ
×ĂÜñĎšĔßšðøąē÷ßîŤĔîìøĆó÷ŤÿĉîéĆÜÖúŠćü
ĒúąĔĀš ÙŠ ćêĂïĒìîìĊę ĕéš øĆ ïđðŨ î×ĂÜ
ñĎš×ć÷òćÖ
ñĎš àČĚ ĂòćÖöĊ Āîš ćìĊę êš ĂÜĒÝš ÜđðŨ îĀîĆ ÜÿČ Ă
ÿŠ ÜìćÜĕðøþèĊ ÷Ť úÜìąđïĊ ÷îêĂïøĆ ï
ĕð÷Ć ÜñĎš ×ć÷òćÖìøćïÖĞ ćĀîéđüúćĕëŠ
ĒúąÝĞ ćîüîÿĉ îĕëŠ ēé÷êš ĂÜĒÝš ÜÖŠ Ăî
ÙøïÖĞ ćĀîéĕëŠ ĕöŠ îš Ă÷ÖüŠ ć Ĥ đéČ Ăî
ĒêŠ ĕöŠ öćÖÖüŠ ć ħ đéČ Ăî ĀćÖñĎš àČĚ ĂòćÖ
ĕöŠ éĞ ćđîĉ îÖćøéĆ ÜÖúŠ ćü ĔĀš ñĎš ×ć÷òćÖ
öĊÿĉìíĉĕëŠìøĆó÷ŤÿĉîìĊę×ć÷òćÖĕéšõć÷Ĕî
ħ đéČĂîîĆïĒêŠüĆîÙøïÖĞćĀîéđüúćĕëŠ
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ĔîÖøèìĊęñĎš×ć÷òćÖĕöĂćÝĔßßšÿĉìíĉĕë
ÖĆ ï ñĎš àČĚ Ă òćÖĕéš ĕ öüŠ ć éš ü ÷đĀêč Ĕ é
ĂĆ îöĉ ĔßđðŨð îÙüćöñĉ é×ĂÜñĎš ×ć÷òćÖ
ĔĀšñĎš×ć÷òćÖöĊÿĉìíĉüćÜìøĆó÷ŤĂĆîđððŨî
ÿĉ îĕëêŠ Ă ÿĞ ćîĆ ÖÜćîüćÜìøĆ ó ÷Ť ĀøČ Ă
ÿĞćîĆÖÜćîìĊęéĉîÝĆÜĀüĆéĀøČĂÿĞćîĆÖÜćî
ìĊę éĉ îìĊę øĆ ïÝéìąđïĊ ÷îÖćø××ć÷òćÖ
õć÷Ĕî Ĥġ üĆ îîĆ ïĒêŠ üĆ îëċ ÜÖĞ ćĀîé
đüúćĕëĀøČ ĂîĆ ïĒêŠ üĆ îìĊę đĀêč ìĊę ìĞ ćĔĀš
ĕöĂćÝĔßšÿĉìíĉĕëŠéĆÜÖúŠćüĕéšÿĉĚîÿčéúÜ
ĒúąĔĀšëČĂüŠćñĎš×ć÷òćÖĕéššĕëŠìøĆó÷Ťÿĉî
ìĊę ×ć÷òćÖêćöÖĞ ćĀîéđüúććĕëĒúš ü
øüöìĆĆĚÜĔĀšìøĆó÷ŤÿĉîìĊę×ć÷òćÖÖêÖđðŨðî
Öøøöÿĉìíĉĝ×ĂÜñĎš×ć÷òćÖêĆĚÜĒêêŠđüúćìĊę
ñĎš×ć÷òćÖĕéšßĞćøąÿĉîĕëŠĀøČĂüććÜìøĆó÷Ť
ĂĆ îđðŨð îÿĉ îĕë (ÖĞ ćĀîéđóĉę öÿëćîìĊę
üćÜìøĆó÷ŤĂĆîđððîÿĉ
Ũ îĕëŠđððŨî Ĥ ĒĀŠÜ)
ĉ
ĔîÖøèìĊę ñĎš ×ć÷òćÖĕöĕéšš Ĕßš ÿĉ ìíĉ ĕëŠ
ĀîšćìĊęĔîÖćøÿÜöĂï ĕöööĊïĆââĆĆêĕüš
ìøĆ ó ÷Ť ÿĉ î õć÷ĔîđüúćìĊę ÖĞ ć Āîé
ìøĆó÷ŤÿĉîìĊę×ć÷òćÖ
ĔĀšñĎš ×ć÷òćÖÿŠÜöĂïÖćøÙøĂĂïÙøĂÜ
đöČęĂĕöŠĕéššĔßšÿĉìííĉĕëŠ
ìøĆó÷ŤÿĉîîĆĆĚîĔĀšĒÖŠñĎšàČĚĂòćÖêććöÿõćó
ìĊę đððŨ îĂ÷ĎŠ ĒúąñĎš àČĚ ĂòćÖ÷Š Ă öĕéš øĆ ï
ìøĆ ó ÷Ť ÿĉ î ĕðēé÷ðúĂéÿìì íĉ Ĕ éė
àċęÜñĎš×ć÷òćÖÖŠĂĔĀšđÖĉé×ċĚîĔîøøąĀüŠćÜ
Öćø×ć÷òćÖ ĒêŠ Ĕ îÿüîññ úĉ ê ñú
đÖþêøÖøøöìĊę öĉ ĕ éš öĊ úĆ Ö þè
è ąđðŨð î
ÿŠüîÙüï×ĂÜìĊę éĉ îĔĀš đðŨðîÖøøöÿĉ ìíĉĝ
×ĂÜñĎš ×ć÷òćÖĀøČ ĂñĎš öĊ ÿĉ ìíĉ Ĕßš
ðøąē÷ßîŤìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøööîĆĚî
ÖćøóĉÝćøèćÙéĊ ĕöööĊ ïĆ â âĆ êĉ ĕ üš (ìĞ ć ĔĀš đ ðŨð îÙéĊ Ē óŠ Ü ĔĀšÙéĊìĊęöĊ×šĂóĉóćìĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖÖćø
ìĊęöĊ×šĂóĉóćì
ìĆę ü ĕ ð àċę Ü Öćøóĉ Ý ćøèćÙéĊ Ý ąĂ÷ĎŠ ×ć÷òćÖđðŨðîÙéĊñĎšïøøĉēõÙ êćöÖÖãĀöć÷
öćÝćÖÖćø×ć÷òćÖ õć÷÷ Ĕêš Ā úĆ Ö đÖèæŤ ê ćöðøąöüú üŠćéšü÷üĉíĊóĉÝćøèćÙéĊñĎšïøĉøēõÙÙ ēé÷ĔĀš
ÖãĀĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĒóŠÜ)
ëČĂüŠćñĎš×ć÷òćÖđððîñĎ
Ũ šïøøĉēõÙ
ÖćøüćÜìøĆó÷Ť
ĂĆĆîđððîÿĉ
Ũ îĕëŠ

ĔîÖÖ øè ìĊę öĊ ÖćøĕëŠ ìøĆ ó÷Ť ÿĉ îàċę Ü
×ć÷÷òćÖõć÷ĔîđüúćìĊę ÖĞ ćĀîéĕüšš Ĕî
ÿĆ ââćĀøČ Ăõć÷ĔîđüúćìĊę ÖãĀöć÷
ÖĞćĀîé ĀøČĂñĎšĕëŠĕéšüćÜìøĆó÷ŤĂĆîđððŨî
ÿĉîĕëŠêŠĂÿĞćîĆÖÜćîüćÜìøĆó÷Ťõć÷Ĕî
ÖĞ ć Ā îéđüúćĕë ĔĀš ì øĆ ó ÷Ť ÿĉ î àċę Ü
×ć÷÷òćÖêÖđðŨð îÖøøöÿĉ ìíĉĝ ×ĂÜñĎš ĕëŠ
êĆĚ ÜĒêŠ đüúćìĊę ñšĎ ĕëŠ ĕéš ßĞ ćøąÿĉ îĕëŠ ĀøČ Ă
üćÜìøĆó÷ŤĂĆîđððŨîÿĉîĕëŠ ((ĔĀšÿĉ ìíĉĒÖŠ
ñĎš ×ć÷òćÖüćÜìøĆ ó÷Ť ĂĆ îđðŨð îÿĉ îĕëŠ
êŠĂÿĞćîĆÖÜćîüćÜìøĆó÷ŤŤĕéšĒĀŠÜđéĊ÷ü)
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ก.ย. - ต.ค. ๖๒

มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุมครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอ
ู าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. บทสรุป
เมือ่ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหการคุม ครองผูข ายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยใหไดรับความเปนธรรมจากการทําสัญญาขายฝากที่ไมมีอํานาจ
ตอรองกับผูซื้อฝาก โดยมีมาตรการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก การมีมาตรการควบคุมการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ที่อยูอาศัยไวเปนการเฉพาะ ดวยการกําหนดใหสัญญาขายฝากฯ ตองมีรายการสําคัญอยางนอยตามที่
กฎหมายกําหนด และใหพนักงานเจาหนาทีม่ หี นาทีต่ รวจสอบความครบถวนของหนังสือสัญญาขายฝาก
รวมทั้งจะกําหนดเวลาไถตํ่ากวา ๑ ปหรือเกิน ๑๐ ปไมได
ประการทีส่ อง การกําหนดสิทธิและหนาทีข่ องผูซ อื้ ฝากและผูข ายฝากใหชดั เจน ดวยการกําหนด
ใหผขู ายฝากมีสทิ ธิครอบครอง ใชสอย และถือเอาประโยชนจากทรัพยสนิ ทีข่ ายฝากจนถึงวันทีห่ มดสิทธิ
ในการไถ โดยไมตองชําระคาตอบแทนใหแกผูซื้อฝาก และหากเปนกรณีที่ผูขายฝากไดใหบุคคลอื่นใช
ประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝากอยูแลวในวันที่ขายฝาก การขายฝากยอมไมกระทบตอสิทธิของผูใช
ประโยชนในทรัพยสนิ ดังกลาว และใหคา ตอบแทนทีไ่ ดรบั เปนของผูข ายฝาก และแมวา ผูข ายฝากจะไมได
ใชสิทธิไถภายในเวลาที่กําหนดและมีหนาที่ตองสงมอบการครอบครองแกผูซื้อฝาก แตในสวนผลิตผล
เกษตรกรรมนั้นก็ยังใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูขายฝากหรือผูมีสิทธิใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประการทีส่ าม การอํานวยความสะดวกและใหความเปนธรรมแกผขู ายฝาก อาทิ การอํานวย
ความสะดวกในขัน้ ตอนการวางทรัพย ดวยการกําหนดใหในกรณีทผี่ ขู ายฝากไมอาจใชสทิ ธิไถกบั ผูซ อื้ ฝาก
ไดไมวาดวยเหตุใดอันมิใชเปนความผิดของผูขายฝาก ใหผูขายฝากมีสิทธิวางทรัพยอันเปนสินไถ
ตอสํานักงานวางทรัพยหรือสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดหรือสํานักงานทีด่ นิ ทีร่ บั จดทะเบียนการขายฝากนัน้ ได
ภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ถึงกําหนดเวลาไถหรือนับแตวนั ทีเ่ หตุทที่ าํ ใหไมอาจใชสทิ ธิไถดงั กลาวไดสนิ้ สุดลง
และใหถือวาผูขายฝากไดไถทรัพยสินที่ขายฝากตามกําหนดเวลาไถ รวมทั้งการอํานวยความสะดวก
ในขั้นตอนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการขายฝาก ดวยการกําหนดใหขอพิพาทจากการขายฝากเปน
คดีผูบริโภค โดยถือวาผูขายฝากเปนผูบริโภค
สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับหลักการและเนือ้ หาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูส นใจสามารถ
สืบคนไดที่เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการตรากฎหมายของ
วุฒสิ ภาไดจาก “ระบบประมวลผลขอมูลการพิจารณารางพระราชบัญญัตขิ องวุฒสิ ภา” เว็บไซตวฒ
ุ สิ ภา
(www.senate.go.th)
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