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๑. บทนำ
		 	 ปจัจบุนัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยนัน้ไดช้ะลอตวัลง	

ตามภาวการณช์ะลอตวัของเศรษฐกจิโลก	เชน่	ปรมิาณการบรโิภคทีล่ดลง	อตัราเงนิเฟอ้	
อตัราการวา่งงาน	สถานการณท์างการเมอืงภายในประเทศ	ความผนัผวนของราคานำ้มนั	
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 เป็นต้น	อันส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจน	ปัญหาสังคม 
และอาชญากรรม	ประชาชนจำนวนมากมี	 “หนี้สิน”	 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประชาชน 
ในภาคเกษตรกรรม	ทัง้หนีจ้ากแหลง่เงนิทนุของสถาบนัการเงนิและหนีน้อกระบบและ 
นำไปสูป่ญัหาการสญูเสยีทีด่นิทำกนิของเกษตรกรเปน็จำนวนไมน่อ้ยทีต่อ้งอาศยัทีด่นิ
เพื่อใช้เป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าว	

		 	 เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจถงึหลกักฎหมายเกีย่วกบัหลกัประกนัแหง่หนี	้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง	 “การจำนอง”	 ซึ่งเป็นการประกันหนี้ด้วยทรัพย์สิน 
ประเภทหนึ่ง	และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายเรื่องการจำนองในอนาคต	 
คอลัมน์	 การปฏิรูปกฎหมาย	 LAW	 REFORM	 จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเรื่อง	
“สัญญาจำนอง”	อันประกอบด้วย	ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง	หลักเกณฑ์ของ 
สัญญาจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	และข้อควรพิจารณาที่สำคัญ 
เกี่ยวกับสัญญาจำนองดังกล่าว	ดังนี้	

๒. ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
   “หนี้”	 เป็นความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย	ฝ่ายหนึ่ง 

เรียกว่า	“เจ้าหน้ี”	และอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า	“ลูกหน้ี”	โดยเจ้าหน้ีมีสิทธิท่ีจะให้ชำระหน้ีของตน 
จากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง	รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่น	ๆ	ซึ่งบุคคลภายนอก 

ค้างชำระแก่ลูกหนี้ด้วย๑	อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็นจริงลูกหนี้อาจจะไม่มีทรัพย์สิน 
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  ๑ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๒๑๔	บัญญัติว่า	“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา	๗๓๓	เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะ
ให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง	รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่น	ๆ	ซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระแก่ลูกหนี้ด้วย”.
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เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้	ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการได้รับชำระหนี้เจ้าหนี้จึง 

เรียกร้องให้ลูกหนี้หาหลักประกันให้ไว้แก่ตนเพื่อเป็นการประกันหนี้ไม่ว่าจะเป็น	

ค้ำประกัน	จำนำ	หรือจำนอง	ซึ่งการประกันหนี้ด้วยบุคคลและทรัพย์สินดังกล่าวมี 

ลักษณะที่แตกต่างกัน	กล่าวคือ

   คำ้ประกนั๒	เปน็สญัญาทีบ่คุคลภายนอกเรยีกวา่	“ผูค้ำ้ประกนั”	เขา้ผกูพนั 

ตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ	สัญญาค้ำประกันต้องมีหลักฐานเป็น 

หนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญเจ้าหนี้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีเอากับ 

ผูค้ำ้ประกนัได	้ผูค้ำ้ประกนัอาจเปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลกไ็ด	้และในหนีร้ายหนึง่ 

อาจมีผู้ค้ำประกันเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้	การค้ำประกันนั้นเป็นการประกัน 

การชำระหนีด้ว้ยตวับคุคลมผีลใหเ้จา้หนีม้สีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้ค้ำ้ประกนัชำระหนีไ้ดท้นัท ี

ที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยบังคับเอาจากทรัพย์สินของผู้ค้ำประกัน

   จำนำ๓	เปน็สญัญาทีบ่คุคลคนหนึง่เรยีกวา่	“ผูจ้ำนำ”	อาจเปน็ตวัลกูหนีเ้อง 

หรือบุคคลที่สาม	 ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้อยู่ในความครอบครองแก่บุคคล 

อีกคนหนึ่งเรียกว่า	“ผู้รับจำนำ”	เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้	สัญญาจำนำไม่มีแบบ 

และไมต่อ้งมหีลกัฐานเปน็หนงัสอื	แตผู่จ้ำนำตอ้งเปน็เจา้ของทรพัยส์นิทีจ่ำนำ	การจำนำ 

เปน็การประกนัการชำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิ	โดยเจา้หนีม้สีทิธบิงัคบัจำนำเอาทรพัยอ์อก 

ขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล	แต่เจ้าหน้ีจำนำไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สิน 

ที่จำนำหลุดเป็นสิทธิได้	เว้นแต่เป็นการบังคับจำนำโดยโรงรับจำนำ

   จำนอง๔	หรอื	Mortgages	เปน็สญัญาซึง่บคุคลคนหนึง่เรยีกวา่	“ผูจ้ำนอง”	

อาจเปน็ตวัลกูหนีห้รอืบคุคลภายนอกกไ็ด้	เอาทรพัยส์นิอนัไดแ้ก	่อสงัหารมิทรพัย	์และ 

สงัหารมิทรพัยบ์างประเภทตราไวแ้กบ่คุคลอกีคนหนึง่เรยีกวา่	“ผูร้บัจำนอง”	เพือ่เปน็ 

ประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง	 โดยผู้รับจำนอง 

มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนบรรดาเจ้าหนี้สามัญ๕	 วิธีการ 

บงัคบัจำนองนัน้ม	ี๒	วธิ	ีคอื	การเอาทรพัยส์นิทีจ่ำนองออกขายทอดตลาดและการเอา 

  ๒ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๖๘๐	 บัญญัติว่า	 “อันว่าค้ำประกันน้ัน	 คือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคนหน่ึง	 เรียกว่า	
ผู้ค้ำประกัน	ผูกพันตนต่อเจ้าหน้ีคนหน่ึง	เพ่ือชำระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไม่ชำระหน้ีน้ัน
	 	 อน่ึง	 สัญญาค้ำประกันน้ัน	 ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ	 ท่านว่าจะฟ้องร้องให้ 
บังคับคดีหาได้ไม่”.
  ๓ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๗๔๗	 บัญญัติว่า	 “อันว่าจำนำน้ัน	 คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง	 เรียกว่าผู้จำนำส่งมอบ 
สังหาริมทรัพย์ส่ิงหน่ึงให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง	เรียกว่าผู้รับจำนำ	เพ่ือเป็นประกันการชำระหน้ี”.
  ๔ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๗๐๒	 บัญญัติว่า	 “อันว่าจำนองน้ัน	 คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง	 เรียกว่าผู้จำนองเอา 
ทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง	เรียกว่าผู้รับจำนอง	เป็นประกันการชำระหน้ี	โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้รับจำนอง
	 	 ผู้รับจำนองชอบท่ีจะได้รับชำระหน้ีจากทรัพย์สินท่ีจำนองก่อนเจ้าหน้ีสามัญมิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินจะได้โอนไป
ยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่”.
 ๕ความหมายของเจ้าหน้ีสามัญ	โปรดดูในหัวข้อ	๔.๑	ต่อไป.
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ทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจำนอง	 ทั้งนี้	 การจำนองไม่มีการโอน 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนอง	 ผู้จำนองจึงมีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินนั้นไปจำหน่าย	 

จา่ย			โอน			หรอืจำนองตอ่ไดแ้มจ้ะมขีอ้ตกลงในสญัญาหา้มไว	้เปน็การเปดิโอกาสใหเ้จา้ของ 

ทรพัยส์นิใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิทีจ่ำนองซึง่มมีลูคา่สงูไดอ้ยา่งเตม็ทีโ่ดยผูร้บัจำนอง 

ไม่เสียประโยชน์	

		 	 จะพิจารณาเห็นได้ว่าลักษณะของสัญญาจำนอง	 และความแตกต่าง 

ระหว่างสัญญาจำนองกับสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนำนั้นมีความแตกต่างกัน 

อย่างไร	ดังนั้น	ลำดับต่อไปจะขอกล่าวถึงสาระสำคัญของสัญญาจำนองตามประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการเฉพาะ	ดังนี้

๓. หลักเกณฑ์ของสัญญาจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

		 	 หลักกฎหมายเก่ียวกับสัญญาจำนองน้ันได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณชิย	์บรรพ	๓	เอกเทศสญัญา	ลกัษณะ	๑๒	จำนอง	มาตรา	๗๐๒	–	มาตรา	๗๔๖	 

ประกอบด้วย	 บททั่วไป	 สิทธิจำนอง	 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง	 

การบงัคบัจำนอง	สทิธแิละหนา้ทีข่องผูร้บัโอนทรพัยส์นิซึง่จำนอง	และความระงบัสิน้ไป 

แห่งสัญญาจำนอง	มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

   ๓.๑ บททัว่ไป	“สญัญาจำนองเปน็สญัญาอปุกรณ”์	ทีม่ขีึน้เพือ่เปน็ประกนั 

หนีป้ระธานทีส่มบรูณร์ะหวา่งเจา้หนีก้บัลกูหนี	้โดยผูจ้ำนองอาจเปน็ตวัลกูหนีห้รอืบคุคล 

ที่สามก็ได้	 หนี้ประธานนั้นอาจเกิดจากสัญญาหรือละเมิดก็ได้	 และอาจเป็นหนี้ที่มี 

อยู่แล้วในขณะทำสัญญาจำนองหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตก็ได้	 เช่น	การจำนองประกัน 

สญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัช	ีหรอืการจำนองประกนัหนีอ้นัเกดิจากการกระทำของลกูจา้ง	

เปน็ตน้	หากลกูหนีน้ำทรพัยส์นิไปจำนองจะเปน็การจำนองประกนัหนีต้นเอง	หากบคุคล 

ภายนอกนำทรัพย์สินไปจำนองจะเป็นการจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ 

ซึง่สามารถทำไดเ้ชน่กนั	ประเภทของทรพัยส์นิทีจ่ำนองไดน้ัน้ไดแ้ก	่อสงัหารมิทรพัย	์และ 

สงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ตามกฎหมาย	คอื	เรอืมรีะวางตัง้แต	่๕	ตนัขึน้ไป	แพ	 

สัตว์พาหนะ	หรือสังหาริมทรัพย์อ่ืน	ๆ	ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ๖ 

	 	 “ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนอง”	 ในกรณีที่ผู้จำนองไม่ใช่ 

เจ้าของทรัพย์สินที่จำนองหรือไม่ใช่ผู้ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากเจ้าของทรัพย์สิน	 

สัญญาจำนองย่อมไม่ผูกพันเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง	แม้ผู้รับจำนองจะรับจำนองไว ้

โดยสจุรติ	เสยีคา่ตอบแทนและไดจ้ดทะเบยีนไวโ้ดยสจุรติกต็าม	เวน้แต	่เจา้ของทรพัยส์นิ 

  ๖ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๗๐๓.
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ทีแ่ทจ้รงิประมาทเลนิเลอ่ปลอ่ยใหบ้คุคลอืน่เอาทรพัยส์นิของตนไปจำนอง	เชน่	การลง 

ลายมือชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความ	หรือในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมี 

ส่วนรู้เห็นในการจำนอง๗

	 	 	 	 	 “สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่มิฉะนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ”	นอกจากนี้	 สัญญาจำนองต้องระบุทรัพย์สินที่ 

จำนอง		วงเงินจำนองเป็นเงินไทยมีจำนวนแน่นอน	หรือจำนวนเงินข้ันสูงสุดท่ีใช้ทรัพย์สินน้ัน 

จำนองเปน็ประกนั	และหากไมม่ขีอ้ตกลงหา้มไวใ้นสญัญา	ผูจ้ำนองมสีทิธชิำระหนีล้า้ง 

จำนองเป็นงวด	ๆ	อย่างไรก็ดี	ข้อความในสัญญาจำนองดังต่อไปนี้ไม่มีผลบังคับตาม 

กฎหมาย	คือ	ข้อตกลงซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระว่า	ถ้าไม่ชำระหนี้ให้ 

ผู้รับจำนองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งจำนอง	หรือให้จัดการทรัพย์สินที่จำนองเป็น 

ประการอื่นแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 และข้อความในสัญญาจำนองซึ่ง 

ระบุห้ามมิให้นำทรัพย์สินที่จำนองไปจำนองแก่บุคคลอื่นอีก	

	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 หนี้ประธานรายหนึ่งนั้นอาจจะมีทรัพย์สินหลายสิ่ง 

ของเจ้าของคนเดียวหรือหลายคนจำนองเป็นประกันหนี้ก็ได้	โดยอาจมีการระบุลำดับ 

ในการบังคับจำนอง	หรือระบุให้ทรัพย์สินแต่ละส่ิงจำนองเป็นประกันหน้ีเฉพาะส่วนหน่ึง 

ส่วนใดก็ได้	

   ๓.๒ สิทธิจำนอง	ทรัพย์สินที่จำนองนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระ 

หนีป้ระธานและหนีอ้ปุกรณ	์อนัไดแ้ก	่ดอกเบีย้	คา่สนิไหมทดแทนในการไมช่ำระหนี	้และ 

ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง	และสิทธิจำนองย่อมครอบไปถึงทรัพย์สินซึ่ง 

จำนองไว้	ดังนี้

     กรณทีีม่ทีรพัยส์นิหลายสิง่จำนองประกนัหนีร้ายเดยีว	ผูร้บัจำนอง 

ย่อมมีสิทธิจำนองเหนือทรัพย์สินทุกสิ่ง	 ไม่ว่าจะได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้วหรือไม ่

ก็ตาม	กล่าวคือ	ทรัพย์สินที่จำนองทุกสิ่งยังคงเป็นหลักประกันแห่งหนี้อยู่เช่นเดิม

     กรณีทรัพย์สินสิ่งเดียวแต่อาจแบ่งได้เป็นหลายส่วนจำนอง 

ประกันหนี้รายเดียว	 สิทธิจำนองย่อมครอบไปถึงทรัพย์สินที่จำนองหมดทุกส่วน	 

เว้นแต่ผู้รับจำนองจะยินยอมให้โอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดไปปลอดจากจำนอง	

     กรณีทรัพย์สินที่จำนองมีทรัพย์ติดพันอยู่ในลักษณะส่วนควบ 

เชน่	โรงเรอืนทีป่ลกูสรา้งอยูบ่นทีด่นิทีต่ดิจำนอง	หรอืทีง่อกรมิตลิง่ทีเ่กดิจากทีด่นิทีต่ดิ 

จำนอง	จำนองย่อมครอบไปถึงทรัพย์อันติดพันเหล่านั้นด้วย	เว้นแต่เป็นการปลูกสร้าง 

  ๗สุดา	(วัชรวัฒนากุล)	วิศรุตพิชญ์,	หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ,	พิมพ์ครั้งที่	๕,	(กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์วิญญูชน,	
๒๕๔๙),	หน้า	๘๑	-	๘๒.
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โรงเรอืนลงในทีด่นิภายหลงัวนัจำนอง	การจำนองโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอืน่ใดในทีด่นิ 

ของผู้อื่น	และดอกผลแห่งทรัพย์สินที่จำนองไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผล 

นิตินัยก็ตาม

  ๓.๓ สทิธแิละหนา้ทีข่องผูร้บัจำนองและผูจ้ำนอง	สญัญาจำนองซึง่ได้

ทำเปน็หนงัสอืและจดทะเบยีนตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีน่ัน้ยอ่มกอ่ใหเ้กดิสทิธแิละหนา้ที่

ระหว่างผู้รับจำนองกับผู้จำนอง	กล่าวคือ

     สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง	ภายหลังการจดทะเบียนจำนอง

หากมกีารจดทะเบยีนภาระจำยอมหรอืทรพัยสทิธอิยา่งอืน่๘	โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม 

จากผูร้บัจำนอง	เปน็ทีเ่สือ่มเสยีแกส่ทิธขิองผูร้บัจำนองในเวลาบงัคบัจำนอง	ผูร้บัจำนอง 

อาจขอให้ลบสิทธิดังกล่าวออกจากทะเบียนได้	หากทรัพย์สินซึ่งจำนองบุบสลาย	หรือ 

ทรัพย์สินซึ่งจำนองสิ่งหนึ่งสิ่งใดสูญหายหรือบุบสลายไม่เพียงพอแก่การประกันหนี้	 

ผู้รับจำนองจะบังคับจำนองในทันทีก็ได้	 เว้นแต่เหตุดังกล่าวมิได้เป็นความผิดของ 

ผูจ้ำนองและผูจ้ำนองไดเ้สนอวา่จะจำนองทรพัยส์นิอืน่แทนใหห้รอืเสนอจะรบัซอ่มแซม 

แก้ไขความบุบสลายนั้น	

     สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง	ผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตน 

เพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระมีสิทธิที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้เมื่อได้เข้า 

ชำระหนีใ้หแ้กเ่จา้หนีแ้ทนลกูหนีห้รอืถกูเจา้หนีบ้งัคบัจำนอง	ผูจ้ำนองตัง้แต	่๒	คนขึน้ไป	

ซึ่งจำนองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระโดยมิได้ระบุลำดับไว้	ผู้จำนอง

ซึ่งได้เข้าชำระหนี้หรือถูกเจ้าหนี้บังคับจำนองไม่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำนองอื่น	ๆ	 

เว้นแต่กรณีที่มีการระบุลำดับไว้และผู้รับจำนองได้ปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองคนก่อน	 

ผู้จำนองคนหลังย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเท่าที่ต้องรับความเสียหายจากการนั้น	

นอกจากนี้	ผู้จำนองคนเดียวซึ่งจำนองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระ 

มีสิทธิที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดได้เช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน	 ในกรณีที่เจ้าหนี้ 

กระทำการอยา่งหนึง่อยา่งใดเปน็เหตใุหผู้จ้ำนองไมอ่าจรบัชว่งสทิธไิดต้ามมาตรา	๖๙๗	 

กรณทีีเ่จา้หนีผ้อ่นเวลาใหล้กูหนีโ้ดยผูจ้ำนองไมย่นิยอมตามมาตรา	๗๐๐	กรณทีีเ่จา้หนี ้

ไม่ยอมรับชำระหนี้เมื่อผู้จำนองขอชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามมาตรา	๗๐๑

   ๓.๔ การบังคับจำนอง	 เมื่อหนี้ประธานถึงกำหนดชำระและลูกหนี้ 

ไมช่ำระหนี	้เจา้หนีผู้ร้บัจำนองยอ่มมสีทิธทิีจ่ะบงัคบัจำนองได	้โดยมวีธิกีารบงัคบัจำนอง	

๒	วิธี	คือ

  ๘ภาระจำยอม	เป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ต้องยอมรับกรรมบางอย่าง	หรือต้อง 
งดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างที่มีอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น	เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น	เช่น	ยอมให้มีการสัญจรผ่านหรือ 
ปักเสาไฟฟ้าในที่ดิน	กรณีทรัพยสิทธิอื่น	หมายถึง	ทรัพย์สิทธิตามบรรพ	๔	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ที่ก่อให้เกิดภาระ 
บางประการในลักษณะเช่นเดียวกับภาระจำยอม	เช่น	สิทธิอาศัย	สิทธิเหนือพื้นดิน	สิทธิเก็บกิน	เป็นต้น.
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       ๑) การฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือยึดทรัพย์สินท่ีจำนองออกขายทอดตลาด 

นำเงนิมาชำระหนี	้กอ่นการบงัคบัจำนองโดยวธินีีผู้ร้บัจำนองจะตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าว 

ไปยังลูกหน้ีให้ชำระหน้ีภายในเวลาอันสมควรก่อน	 หากลูกหน้ีละเลยไม่ชำระหน้ี 

ตามคำบอกกลา่ว	ผูร้บัจำนองจงึจะฟอ้งคดตีอ่ศาลได	้และในกรณทีีท่รพัยส์นิซึง่จำนอง 

ถูกโอนไปยังบุคคลที่สาม	 หากผู้รับจำนองประสงค์จะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอน	 

ผู้รับจำนองจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย	๑	เดือน	

      ๒) การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ 

ของผูร้บัจำนอง หากลกูหนีไ้ดข้าดสง่ดอกเบีย้เปน็เวลา	๕	ป	ีผูจ้ำนองไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ 

วา่ราคาทรพัยส์นิทีจ่ำนองเปน็ประกนันัน้ทว่มจำนวนหนีค้า้งชำระ	และไมม่กีารจำนอง 

รายอ่ืนหรือบุริมสิทธิอ่ืนจดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินท่ีจำนอง	ผู้รับจำนองสามารถฟ้องคดี 

ต่อศาลเอาทรัพย์สินท่ีจำนองหลุดเป็นสิทธิได้	แต่ก่อนการบังคับจำนองดังกล่าวผู้รับจำนอง 

จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนเช่นกัน

     การบังคับจำนองในทรัพย์สินซึ่งติดจำนองหลายราย	สิทธิของ 

ผู้รับจำนองแต่ละรายเหนือทรัพย์ที่ติดจำนองต้องถือตามวันและเวลาจดทะเบียน	 

ผูร้บัจำนองทีจ่ดทะเบยีนกอ่นยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการชำระหนีก้อ่นผูร้บัจำนองคนหลงั	 

และผู้รับจำนองคนหลังจะบังคับตามสิทธิเป็นเหตุให้ผู้รับจำนองคนก่อนตนเสียหายไม่ได้	

     การบงัคบัจำนองกรณทีรพัยส์นิหลายสิง่ประกนัหนีร้ายเดยีวและ 

มิได้ระบุลำดับไว้	ผู้รับจำนองจะใช้สิทธิบังคับแก่ทรัพย์สินทั้งหมดหรือแต่เพียงบางสิ่ง 

ก็ได้	แต่จะบังคับเอากับทรัพย์สินมากสิ่งกว่าที่จำเป็นไม่ได้	ถ้าผู้รับจำนองจะใช้สิทธิ 

บงัคบัแกท่รพัยส์นิทัง้หมดใหแ้บง่ภาระแหง่หนีก้ระจายไปตามสว่นแหง่ราคาทรพัยส์นิ 

ถ้าผู้รับจำนองจะใช้สิทธิบังคับแก่ทรัพย์สินเพียงบางส่ิง	ผู้รับจำนองจะให้ชำระหน้ีท้ังหมด 

จากทรัพย์สินนั้นก็ได้	

     ผลของการบงัคบัจำนอง	การบงัคบัจำนองเอาทรพัยส์นิจำนองหลดุ 

หรือเอาทรัพย์สินซ่ึงจำนองออกขายทอดตลาด	ถ้าปรากฏว่าราคาทรัพย์สินหรือจำนวนเงิน 

จำนวนสทุธทิีไ่ดร้บัตำ่กวา่จำนวนหนีท้ีค่า้งชำระ	ไมว่า่หนีย้งัขาดอยูเ่ทา่ใดลกูหนีไ้มต่อ้ง 

รับผิดในหนี้นั้น	

   ๓.๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอน	ผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนองซึ่งไม่ใช ่

ตัวลูกหนี้	หรือผู้ค้ำประกัน	หรือเป็นทายาทของลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน	มีสิทธิไถ่ถอน 

จำนองได้และจะไถ่ถอนจำนองเมื่อใดก็ได้	 แต่ถ้าผู้รับจำนองมีการบอกกล่าวบังคับ 

จำนอง	ผูร้บัโอนตอ้งไถถ่อนจำนองภายใน	๑	เดอืนนบัแตว่นัรบัคำบอกกลา่ว			โดยผูร้บัโอน 

จะต้องบอกกล่าวความประสงค์ไถ่ถอนจำนองไปยังลูกหนี้	และต้องส่งคำเสนอไปยัง 
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เจ้าหนี้ที่จดทะเบียนไม่ว่าในทางจำนองหรือประการอื่นว่าจะรับใช้เงินให้เป็นจำนวน 

อนัสมควรกบัราคาทรพัยส์นิ	ถา้ปรากฏวา่มเีจา้หนีค้นใดไมย่อมรบัคำเสนอ	เจา้หนีค้นนัน้ 

จะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน	๑	 เดือนนับแต่วันมีคำเสนอ	 เพื่อให้ศาลพิพากษาสั่ง 

ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้น	 และเจ้าหนี้คนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ออกเงิน 

ทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด	ต้องเข้าสู้ราคาเป็นจำนวนเงินสูงกว่าท่ีผู้รับโอน 

เสนอจะใช้	 อีกทั้งต้องบอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมรับคำเสนอให้ผู้รับโอนและเจ้าหนี้ 

คนอื่น	ๆ	ที่ได้จดทะเบียน	 เจ้าของทรัพย์คนก่อน	และลูกหนี้ชั้นต้นทราบด้วย	แต่ถ้า 

ปรากฏว่าเจ้าหนี้ทุกคนได้สนองรับคำเสนอแล้วไม่ว่าโดยแสดงออกชัดหรือโดย 

ปรยิายยอ่มถอืวา่จำนองหรอืบรุมิสทิธเิปน็อนัไถถ่อนไดด้ว้ยผูร้บัโอนใชเ้งนิหรอืวางเงนิ 

ตามจำนวนที่เสนอจะใช้แทนการชำระหนี้

   ๓.๖ ความระงบัสิน้ไปแหง่สญัญาจำนอง	สญัญาจำนองยอ่มระงบัสิน้ไป 

โดยอาศัยเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้

       ๑) หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอื่นใดที่มิใช่เหตุอายุความ  

สัญญาจำนองนั้นเป็นเพียงสัญญาอุปกรณ์ที่มีขึ้นเพื่อประกันหนี	้ดังนั้น	“เมื่อมีเหตุให ้

หนี้ประธานระงับสิ้นไปหนี้ตามสัญญาจำนองก็ย่อมระงับตามไปด้วย”	 เหตุที่ทำให้ 

หนี้ประธานระงับสิ้นไป	 ได้แก่	 การชำระหนี้	 การปลดหนี้	 การหักกลบลบหนี้	 

การแปลงหนี้ใหม่	 และหนี้เกลื่อนกลืนกัน	 สำหรับหนี้ประธานที่ขาดอายุความนั้น 

โดยหลักไม่ได้ทำให้หน้ีระงับแต่อย่างใด	เพียงแต่ลูกหน้ีมีสิทธิท่ีจะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้เจ้าหน้ี 

ได้เท่านั้น	 ดังนั้น	 ในกรณีที่หนี้ประธานขาดอายุความผู้รับจำนองจึงสามารถบังคับ 

จำนองได้	แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า	๕	ปี	ไม่ได้

       ๒) ผู้รับจำนองได้ปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองหนังสือ

       ๓) ผู้จำนองหลุดพ้น	เป็นกรณีท่ีผู้จำนองรายเดียวซ่ึงจำนองทรัพย์สิน 

ของตนเพื่อประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้องชำระหลุดพ้นจากความรับผิดโดยอาศัยเหตุ 

เช่นเดียวกับที่ผู้ค้ำประกัน		

       ๔) ผู้รับโอนถอนจำนอง

       ๕) ขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่อง 

มาแต่การบังคับจำนองหรือถอนจำนอง

       ๖) ผู้รับจำนองฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับจำนองเอาทรัพย์สิน 

ซึง่จำนองหลดุเปน็สทิธ	ิทัง้นี	้การชำระหนีจ้ำนองไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น	การระงบัหนี	้

การตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงจำนองหรอืหนีป้ระธานทีจ่ำนองเปน็ประกนั	ตอ้งดำเนนิการ 

จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิฉะน้ันจะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้
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  ๙ธารทพิย	์	เทยีมทอง,	คำอธบิายประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์คำ้ประกนั จำนอง จำนำ,	(กรงุเทพฯ	:	สำนกัพมิพว์ญิญชูน,	

๒๕๔๙),	หน้า	๑๓๙.

	 	 	 จากหลักเกณฑ์ของสัญญาจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณชิยด์งักลา่วมาขา้งตน้นัน้	พบวา่มปีระเดน็ขอ้กฎหมายทีน่า่สนใจบางประการซึง่ควร 

ได้รับพิจารณา	ดังนี้

๔. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาจำนอง

		 	 โดยทีบ่ทบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบัการจำนองมหีลกัการเพือ่ประกนัความ 

เปน็ธรรมในสงัคม	การพจิารณาหลกักฎหมายจำนองจงึควรตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 

โดยคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ดังประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับจำนองซึ่งจะ 

กล่าวต่อไปนี้

   ๔.๑ ผูร้บัจำนองมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัชำระหนีก้อ่นเจา้หนีส้ามญั	ประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๗๐๒	 ได้บัญญัติให้ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับ 

ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ	ซึ่งเจ้าหนี้สามัญดังกล่าว	หมายถึง	 

เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันพิเศษหรือไม่มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น	 

โดยปกติแล้วเจ้าหนี้สามัญทุกคนจะต้องเฉลี่ยหนี้กัน	กล่าวคือ	เจ้าหนี้คนใดเป็นเจ้าหนี้ 

ในจำนวนที่มากกว่าย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้มากกว่า	แต่กรณีเจ้าหนี้จำนองนั้น 

กฎหมายบัญญัติให้มีสิทธิได้รับชำระหน้ีเต็มจำนวนก่อนหากมีเงินเหลือจึงจะจัดชำระหน้ี 

ให้กับเจ้าหนี้สามัญที่ยื่นขอรับชำระหนี้๙	 สำหรับสิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธินั้นต้อง 

พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๒๘๗	ท่ีบัญญัติให้เจ้าหน้ีบุริมสิทธิ 

ในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าหนี้บุริมสิทธิในมูลจ้างทำของเป็นการงานขึ้น 

บนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วตามมาตรา	 ๒๘๕	 และมาตรา	 ๒๘๖	

ใช้ได้ก่อนสิทธิจำนอง	คือ	 เจ้าหนี้บุริมสิทธิทั้งสองประเภทขอรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ 

จำนองได้เพราะหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนทำให้ทรัพย์สินที่จำนองมีสภาพหรือราคาที่ดีขึ้น

   ๔.๒ ประเภทของทรัพย์สินที่จดจำนอง ประมวลกฎหมายแพ่งและ 

พาณชิย	์มาตรา	๗๐๓	บญัญตัใิหอ้สงัหารมิทรพัย	์และสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้

บางประเภทสามารถจำนองได้

		 	 	 	 	 อสงัหารมิทรพัยน์ัน้	ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์มาตรา	๑๓๙	 

บัญญัติว่า	หมายความถึง	ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร 

หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น	และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ 

ท่ีดิน	หรือทรัพย์อันติดอยู่กับท่ีดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินน้ันด้วย	กรณีทรัพยสิทธิ 

อันเกี่ยวกับที่ดินที่จะจำนองได้นั้น	ต้องเป็นทรัพยสิทธิที่สามารถโอนแก่กันได้เท่านั้น	 
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  ๑๐สุดา	(วัชรวัฒนากุล)	วิศรุตพิชญ์,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๗๙	-	๘๐.

เพราะผลของการบังคับจำนองไม่ว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองหรือเอา 

ทรัพย์สินจำนองหลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ล้วนมีผลให้ทรัพย์สินต้องเปลี่ยนมือ	ดังนั้น	

หากเป็นทรัพยสิทธิที่ไม่อาจเปลี่ยนมือได้ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการจำนอง	 

ทรัพยสิทธิเกี่ยวกับที่ดินที่สามารถโอนแก่กันได้	คือ	สิทธิเก็บกิน	และสิทธิเหนือพื้นดิน	

อย่างไรก็ดี	กรณีนี้มีนักกฎหมายบางท่านเห็นว่าถ้าเป็นทรัพยสิทธิแล้วไม่อาจจำนอง 

ได้เลย	เพราะทรัพย์สินที่จำนองผู้จำนองจะต้องเป็นเจ้าของ	แต่ทรัพยสิทธิต่าง	ๆ	นั้น	

แม้จะมีผู้ทรงสิทธิ	แต่ก็ไม่ใช่เจ้าของจึงไม่อาจจำนองได้๑๐

	 	 	 	 	 สังหาริมทรัพย์	ซึ่งหมายถึง	ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์	 

และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วยโดยหลักแล้วไม่อาจนำมา 

จำนองได้	เว้นแต่สังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย	ดังนี้	

      ๑) เรือมีระวางตั้งแต่ ๕ ตันขึ้นไป

      ๒) แพ	 เฉพาะแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างโรงเรือนที่อาจเรียกได ้

ว่าเรือนแพ

      ๓) สัตว์พาหนะ	ได้แก่	ช้าง	ม้า	วัว	ควาย	ล่อ	ลา	

      ๔) สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียน 

เฉพาะการ	สังหาริมทรัพย์ประเภทนี้	ได้แก่

      ๔.๑)  เครือ่งจกัร	พระราชบญัญตัจิดทะเบยีนเครือ่งจกัร	พ.ศ.	๒๕๑๔	 
บัญญัติ ให้ เครื่องจักรที่ ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็น 
สังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้	 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำ 
เครือ่งจกัรไปจำนองเพือ่ใหม้เีงนิทนุในการดำเนนิกจิการเพิม่มากขึน้	และเปน็ประโยชน ์
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม

      ๔.๒)  เรือ มีขนาดตั้งแต่	 ๖๐	 ตันกรอสขึ้นไป	 ที่เดินด้วย 
เครือ่งจกัรกล	และเปน็เรอืทีม่ลีกัษณะสำหรบัใชใ้นทะเล	พระราชบญัญตักิารจำนองเรอื 
และบุริมสิทธิทางทะเล	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 บัญญัติห้ามมิให้มีการจำนำเรือดังกล่าว	 
แต่ให้ใช้วิธีการจำนองเรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 เพื่อประโยชน์ในการ 
พัฒนาพาณิชย์นาวีของไทยและคุ้มครองบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับ 
เรือเดินทะเลที่เหมาะสม

      ๔.๓)  สทิธกิารเชา่	การเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่พาณชิยกรรมหรอื 
อุตสาหกรรมที่กำหนดเวลาเช่าไว้เกิน	๓๐	ปี	แต่ไม่เกิน	๕๐	ปี	พระราชบัญญัติการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 บัญญัติให้สิทธิ 
การเชา่ดงักลา่วสามารถนำไปใชเ้ปน็หลกัประกนัการชำระหนีโ้ดยการจำนองได	้เพือ่เปน็ 
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การส่งเสริมการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่นำไปประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 
ในระยะยาว	อันเป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม

      ๔.๔)  รถยนต	์พระราชบญัญตัริถยนต	์พ.ศ.	๒๕๒๒	บญัญตัใิหร้ถยนต	์

รถพ่วง	รถบดถนน	และรถแทรคเตอร์ที่จดทะเบียนแล้วเป็นทรัพย์สินที่จำนองเป็น 

ประกันหนี้ได้	 เดิมรถยนต์นั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อาจจำนองได้ตามกฎหมาย	

ตอ้งใชว้ธิกีารโอนขายแกเ่จา้หนี	้และทำเปน็สญัญาเชา่ซือ้ซึง่ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมและ 

คา่ดอกเบีย้ในอตัราทีส่งู	อนัเปน็ภาระแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบการ	ตอ่มาจงึไดม้กีาร 

แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริถยนต	์พ.ศ.	๒๕๒๒	โดยพระราชบญัญตัริถยนต	์(ฉบบัที	่๑๕)	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	บัญญัติให้รถยนต์เป็นทรัพย์สินที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ได้	

      ๔.๓ ข้อตกลงยกเว้นมาตรา ๗๓๓	แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า	 “การบังคับจำนองเอาทรัพย์จำนองหลุดก็ดีหรือเอา

ทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ก็ดี	 ถ้าราคาทรัพย์สิน 

หรือจำนวนเงินที่ได้รับไม่พอชำระหนี้	 ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในหนี้ส่วนที่ขาด”	

หลักการตามมาตรา	๗๓๓	นี้	ต้องเป็นกรณีที่มีการบังคับจำนอง	แต่ทรัพย์สินที่จำนอง

ไม่พอชำระหนี้	ลูกหนี้ชั้นต้นจึงจะหลุดพ้นจากความรับผิด	หากไม่มีการบังคับจำนอง 

แตเ่ปน็การเอาทรพัยท์ีจ่ำนองตใีชห้นีเ้มือ่หนีถ้งึกำหนดชำระ	ลกูหนีย้งัคงตอ้งรบัผดิใน 

หนี้ที่ขาดจะนำบทบัญญัติในมาตรา	๗๓๓	มาใช้บังคับไม่ได้	อย่างไรก็ดี	หากเจ้าหนี้ 

จำจองเกรงวา่จะไดร้บัชำระไมค่รบถว้นเพราะเหตลุกูหนีไ้มต่อ้งรบัผดิในหนีท้ีข่าดตาม

มาตรา	๗๓๓	เจา้หนีจ้ำนองอาจเลอืกใชส้ทิธเิรยีกรอ้งในมลูหนีเ้ดมิ	ฟอ้งบงัคบัคดอียา่ง 

เจ้าหนี้สามัญก็ได้	สำหรับความรับผิดในหนี้ส่วนที่ขาดของผู้จำนองนั้น	แม้บทบัญญัติ 

แหง่กฎหมายจะบญัญตัไิวอ้ยา่งชดัแจง้เฉพาะกรณลีกูหนีช้ัน้ตน้เทา่นัน้	แตโ่ดยหลกัการ 

แล้วการจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน	ผู้จำนองจึงมีความรับผิด 

เพียงทรัพย์สินที่จำนองเท่านั้น	

	 	 	 	 	 เมื่อลูกหนี้และผู้จำนองต่างหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้ 

สว่นทีข่าด	เจา้หนีจ้ำนองโดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาบนัการเงนิจงึนยิมจดัทำขอ้ตกลงยกเวน้ 

มาตรา	๗๓๓	โดยการระบไุวใ้นสญัญาจำนอง	ซึง่โดยมากจะทำเปน็แบบฟอรม์ขอ้ตกลง 

ต่อท้ายสัญญาจำนอง	ตัวอย่างเช่น	ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง	ระหว่าง	 ..........	

ผูจ้ำนอง	กบั	..........	ผูร้บัจำนอง	ขอ้	...	“เมือ่ถงึเวลาบงัคบัจำนองเอาทรพัยซ์ึง่จำนองนี้ 

ขายทอดตลาด	ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 

ดังได้กล่าวแล้วน้ัน	เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดหรือเม่ือผู้รับจำนองเอาทรัพย์ท่ีจำนองหลุด	 

และราคาทรัพย์ที่จำนองนี้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ดังได้กล่าว 

แล้วนั้น	 เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด	ผู้จำนองและลูกหนี้ยอมรับผิดชอบรับใช้เงิน 
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ที่ขาดจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจำนองจนครบจำนวน”	 ข้อตกลงดังกล่าวนี้ไม่ขัดต่อ 

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสามารถใช้บังคับได้

	 	 	 	 	 มีข้อสังเกตว่า	หากเป็นสัญญาจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นต้อง 

ชำระซึ่งผู้จำนองเป็นบุคคลที่สาม	 และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองระบุเพียงให้ 

ผูจ้ำนองยอมรบัผดิชอบในหนีส้ว่นทีข่าด	ขอ้ตกลงดงักลา่วจะไมม่ผีลผกูพนัลกูหนี	้และ 

ลกูหนีย้อ่มหลดุพน้ความรบัผดิในหนีส้ว่นทีข่าดตามมาตรา	๗๓๓	อยูน่ัน่เอง	อยา่งไรกด็	ี

เกี่ยวกับข้อตกลงยกเว้นมาตรา	๗๓๓	นี้	นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าเป็นข้อตกลงที่ 

ขัดกับหลักการของกฎหมายจำนองอันมีวัตถุประประสงค์เพื่อประกันความเป็นธรรม 

ใหเ้กดิขึน้ในสงัคม	ปอ้งกนัไมใ่หเ้จา้หนีจ้ำนองใชอ้ำนาจตอ่รองทางเศรษฐกจิทีม่ากกวา่ 

แสวงหาประโยชน์จากลูกหนี้และผู้จำนองอย่างไม่เป็นธรรม	 สมควรปรับปรุงแก้ไข 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กำหนดให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์และ 

ใช้บังคับไม่ได้๑๑

     ๔.๔ การบอกกล่าวบังคับจำนอง	ก่อนการบังคับจำนองไม่ว่า 

จะเป็นการเอาทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดหรือเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุด 

เป็นสิทธิน้ัน	ผู้รับจำนองจะต้องมีจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังลูกหน้ีให้ชำระหน้ี 

ภายในเวลาอันสมควรก่อน	 หากลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนองจึงสามารถ

ฟ้องบังคับจำนองได้	 การบอกกล่าวบังคับจำนองนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก	

เปน็เงือ่นไขสำคญัในการฟอ้ง	หากไมม่กีารบอกกลา่วบงัคบัจำนองหรอืมกีารบอกกลา่ว 

บังคับจำนองไม่ถูกต้อง	 เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะไม่มีสิทธิฟ้องบังคับจำนอง	 กล่าวคือ	

ต้องมีจดหมาย	 (หนังสือ)	 บอกกล่าวบังคับจำนองไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายใน 

ระยะเวลาอนัสมควร	จะบอกกลา่วโดยวาจาไมไ่ด	้ขอ้ความในจดหมายบอกกลา่วจะตอ้งม ี

ข้อความให้ชำระหนี้และภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร	จะบอกกล่าวว่าให้ชำระ 

โดยเร็วที่สุดไม่ได้	และการบอกกล่าวบังคับจำนองนั้นจะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จำนอง 

ในกรณีที่ผู้จำนองเป็นบุคคลที่สามไม่ใช่ตัวลูกหนี้	ตลอดจนผู้รับโอนในกรณีทรัพย์สิน 

ซ่ึงจำนองถูกโอนไปยังผู้รับโอน	เพ่ือให้ผู้จำนองและผู้รับโอนได้รับความเป็นธรรม	มีโอกาส 

ไดเ้ขา้ชำระหนีแ้ทนลกูหนีป้อ้งกนัมใิหม้กีารบงัคบัจำนองหรอืเขา้ไถถ่อนจำนองได	้ทัง้นี	้

หากเปน็กรณทีีผู่จ้ำนองเสยีชวีติกอ่นไดร้บัหนงัสอืบอกกลา่ว	สทิธแิละหนา้ทีต่ามสญัญา 

จำนองย่อมตกทอดแก่ทายาท	ถ้ามีผู้รับโอนต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองแก่ผู้รับโอน 

ลว่งหนา้เปน็เวลาอยา่งนอ้ย	๑	เดอืน	ถา้ยงัไมม่ผีูร้บัโอนแตม่ทีายาทหรอืผูจ้ดัการมรดก 

   ๑๑ปกรณ์	 	นิลประพันธ์,	ข้อเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเพื่อ 
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน,	 สืบค้นจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
	:	www.lawreform.go.th.
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ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองแก่บุคคลดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 

๑	เดือน	เสมือนเป็นผู้รับโอนด้วย

๕. บทสรุป

   สัญญาจำนอง	 เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันแห่งหนี้	 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ในการขอรับสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือ 

ดำเนินธุรกิจ	 ซึ่งส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติในภาพรวมด้วย	 อย่างไรก็ดี	 

สัญญาจำนองก็เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งคู่สัญญาสามารถทำความตกลงกัน 

เปน็อยา่งอืน่แตกตา่งจากบทบญัญตัแิหง่กฎหมายได	้เทา่ทีไ่มข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ย 

หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	ผูจ้ำนองไมว่า่จะเปน็ลกูหนีห้รอืบคุคลทีส่ามซึง่เขา้เปน็ 

คู่สัญญาจำนอง	จึงควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับจำนองให้เข้าใจโดยถ่องแท	้ 

เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองต้องเสียเปรียบจากความไม่รู้กฎหมายและอำนาจต่อรอง 

ทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าของเจ้าหนี้จำนอง	 เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินที่ใช้ในการ 

จำนองซึง่อาจเปน็ทีด่นิทำกนิโดยไมม่เีหตสุมควร	สดุทา้ยนี	้หวงัวา่บทความเรือ่งนีจ้ะเปน็ 

ประโยชน์ต่อประชาชน	และประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายจำนองในภายหน้าต่อไป
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