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๑. บทนํา

กลุมคนยากจนกลุมหนึ่งในประเทศไทยคือผูที่มีอาชีพทําการเกษตร ซึ่งปจจัยหลักที่ใชในการ
ประกอบอาชีพของคนในกลุมนี้ก็คือที่ดินซึ่งเปนรากฐานของการผลิต การไรที่ดินทํากินจึงมีผลกระทบ
ตอความยากจนของคนในกลุมนี้ทั้งสิ้น โดยสาเหตุการสูญเสียที่ดินสวนหน่ึงพบวามาจากการท่ี
เกษตรกรไดนาํทีดิ่นไปเปนหลกัประกนัในการกูยมืเงนิเพือ่นํามาลงทนุทาํการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิง่
การทําสญัญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึง่มลีกัษณะเปนสญัญาซ้ือขายอยางหน่ึง
ที่กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ขายฝากไดโอนไปยังผู รับซื้อฝากแลวตั้งแตขณะเมื่อทําสัญญาขายฝาก 
เพยีงแตผูขายฝากอาจใชสิทธิไถทรัพยสนิท่ีขายฝากนัน้คืนไดภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวในสญัญานัน้
หรือโดยกฎหมาย ซึ่งหากผูขายฝากไมไถคืนทรัพยสินที่ขายฝากภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว
ทรพัยสินทีข่ายฝากนัน้ยอมตองตกเปนกรรมสทิธิข์องผูซือ้ฝากโดยเดด็ขาด โดยทีผู่ซือ้ฝากไมตองฟองรอง
ตอศาลเพื่อบังคับตามสัญญาขายฝากแตอยางใด 
 ทั้งนี้ จากขอมูลของกระทรวงยุติธรรมพบวา ในทุกปจะมีประชาชนไดสูญเสียที่ดินทํากิน
เนื่องมาจากการทําสัญญาขายฝากเปนจํานวนมากกวา ๑ แสนคน แมวาในป พ.ศ. ๒๕๔๑ จะไดมี
การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องการขายฝาก เพื่อแกไขปญหาการใชบังคับ
กฎหมายอันเกิดจากพฤติกรรมของผูซื้อฝากท่ีมักจะเอาเปรียบผูขายฝากในเร่ืองการกําหนดสินไถ
ที่สูงเกินควร เพื่อหลีกเล่ียงกฎหมายหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา และเพ่ือแกไขปญหากรณีที่ผูซื้อฝาก
มักจะหลีกเลี่ยงไมยอมใหมีการไถเมื่อถึงกําหนดเวลาไถ จนเปนเหตุใหผูขายฝากตองสูญเสียกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสินไปโดยไมชอบธรรม รวมท้ังการปรับปรุงระยะเวลาในการใชสิทธิไถในสัญญาขายฝาก
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น แตปญหาก็ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ยึดถือหลักความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหวางคูสัญญาซึ่งเปนเอกชนท่ีมีสถานะ
เทาเทียมกัน แตความเปนจริงในทางปฏิบัติแลวในการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย
ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชนจํานวนมากไดปรากฏวาผูขายฝากมีอํานาจ
ตอรองนอยกวาผูซื้อฝากอันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน และอาจไมมีความเขาใจ
เรื่องสัญญาจนทําใหถูกเอาเปรียบทางกฎหมาย หรือมีภาวะจํายอมท่ีตองทําสัญญาท้ังท่ีรู อยู วา
ตนเปนฝายเสียเปรียบและอาจไดรับความเดือดรอนจากการสูญเสียที่ดินทํากินหรือที่อยูอาศัยของตน๑  

 จากเหตุผลดังกลาว คณะรัฐมนตรี จึงไดเสนอ “รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการ
ทาํสญัญาขายฝากท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมหรือทีอ่ยูอาศัย พ.ศ. ....” ซึง่ตอมาท่ีประชุมสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ

๑ รายงานการประชุมสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิครัง้ที ่๘๙/๒๕๖๑ วนัพธุที ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑, หนา ๑๐๔ –๑๐๗.

มาตรการทางกฎหมายในการคุ�มครองผู�ขายฝาก
ตามพระราชบญัญติัคุ�มครองประชาชนในการทาํสญัญา
ขายฝากท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรมหรอืท่ีอยู�อาศยั พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ�มครองผู�ขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐๘จุ ล นิิ ติ

ู

ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว แลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ โดยไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที ่๕๐ ก หนา ๑๑๑ เมือ่วนัท่ี ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ และมผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๒ หรอืวนัที ่๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๒ ทีผ่านมา

ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรผลงานในดานนิติบัญญัติและเพื่อประโยชน
ในการศึกษาคนควาของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คอลัมน “มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงใครขอเสนอบทความเร่ือง “มาตรการทางกฎหมาย 
ในการคุมครองผูขายฝากตามพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒” ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักการสําคัญ ๆ
ของพระราชบัญญัติดังกลาว โดยเปรียบเทียบกับการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

๒. หลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุ�มครองประชาชนในการ
ทําสัญญาขายฝากฯ

๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
   กําหนดใหใชบังคับกับการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม๓ หรือการขายฝากท่ีอยูอาศัย๔

ซ่ึงผูขายฝากเปนบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงในขณะขายฝาก กลาวคือ หากท่ีดินหรือ
ส่ิงปลูกสรางท่ีทําการขายฝากเปนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย การขายฝาก
น้ันยอมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติน้ี เวนแตการใดไมไดบัญญัติไวโดยเฉพาะก็ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม นอกจากน้ี หากมีขอตกลงใดท่ีขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัติน้ีไมวาจะมีอยูในสัญญาขายฝากหรือทําเปนขอตกลงตางหากใหขอตกลงน้ันตกเปนโมฆะ
 ๒) แบบและเน้ือหาของสัญญาขายฝาก 
   กําหนดใหสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอาศัยตองทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีระบุในสารบัญสําหรับจดทะเบียนใหชัดเจน
วาเปนการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเปนการขายฝากท่ีอยูอาศัย โดยสัญญาตองมีเน้ือหา
อยางนอยตามรายการตามท่ีกฎหมายกําหนด กลาวคือ ช่ือและท่ีอยูของคูสัญญา รายการและลักษณะ
แหงทรัพยสินท่ีขายฝาก ราคาท่ีขายฝาก จํานวนสินไถ และวันท่ีขายฝากและกําหนดวันท่ีครบกําหนดไถ
เพ่ือใหคูสัญญาไดรับทราบเง่ือนไขไดชัดเจนกอนจะตัดสินใจทําสัญญาขายฝาก๕  นอกจากน้ีกฎหมายยังได
กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของหนังสือสัญญาขายฝาก เพ่ือใหการ

๒เวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ในสวนท่ีกําหนดใหวางทรัพยอันเปนสินไถตอสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือ
สํานักงานท่ีดินท่ีรับจดทะเบียนการขายฝาก ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
  ๓ “เกษตรกรรม” หมายความวา เกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (มาตรา ๔).
  ๔ “ท่ีอยูอาศัย” หมายความวา อาคารหรือส่ิงปลูกสรางและหรือท่ีดินท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การอยูอาศัยหรือเพ่ือประโยชนในการอยูอาศัย ไมวาจะไดใชเปนสถานท่ีในการประกอบกิจการงานดวยหรือไมก็ตาม (มาตรา ๔)
  ๕ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญา
ขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอาศัย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๗ มกราคม
๒๕๖๒, หนา ๖.
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๑๐๙

ทาํสัญญาเกิดความเปนธรรมและปองกนัการเอารดัเอาเปรียบกันระหวางคูสญัญา๖  แตทัง้นี ้ผูใดจะอางวา
สัญญาเปนโมฆะเพราะเหตุมีรายการไมครบถวนไมได
 ในสวนจาํนวนสนิไถนัน้จะกาํหนดไวสงูกวาราคาขายฝากกไ็ด แตเมือ่คํานวณเปนดอกเบีย้แลว
ตองไมเกนิรอยละ ๑๕ ตอป คาํนวณนบัแตวนัทีข่ายฝากจนถงึวนัครบกาํหนดเวลาไถ และหากผูซือ้ฝาก
ไดรบัเงนิ ทรพัยสนิ หรอืประโยชนอืน่ใดอันอาจคาํนวณเปนเงนิไดจากผูขายฝากอนัเน่ืองมาจากการซือ้ฝาก
รวมท้ังคาตอบแทนท่ีผูซือ้ฝากไดรบัจากการใหบคุคลอ่ืนใชประโยชนในทรัพยสนิท่ีขายฝาก ใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของสินไถที่ไดชําระแลว
 สําหรับกาํหนดเวลาไถนัน้กฎหมายไดกาํหนดใหจะกาํหนดเวลาไถตํา่กวา ๑ ปหรอืเกนิ ๑๐ ป ไมได
หากสญัญาขายฝากกาํหนดระยะเวลาไถไวต่ํากวา ๑ ป หรอืเกิน ๑๐ ป ใหถอืวามกํีาหนดเวลา ๑ ป  หรอื ๑๐ ป 
แลวแตกรณี เพื่อปองกันผู ซื้อฝากกําหนดเวลาไถคืนทรัพยสินที่ขายฝากเปนระยะเวลาสั้น
จนทําใหผูขายฝากไมสามารถไถทรัพยสินที่ขายฝากไดทันกําหนดเวลาไถ และเพื่อปองกันผูซื้อฝาก
กําหนดเวลาไถคืนทรัพยสินที่ขายฝากเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกิน ๑๐ ป๗ นอกจากนี้หากมีการขยาย
กาํหนดเวลาไถ ระยะเวลาท่ีรวมกันตองไมเกิน ๑๐ ป เพ่ือปองกันไมใหมขีอตกลงขยายระยะเวลาในการ
ไถทรพัยสนิทีข่ายฝากท่ีไมเปนธรรมตอคูสญัญาฝายใดฝายหน่ึงได ๘ แตทัง้น้ี กฎหมายไดกาํหนดใหผูขายฝาก
มสีทิธไิถทรพัยสนิกอนครบกาํหนดเวลาไถ ซึง่หากเปนกรณทีีจ่าํนวนสนิไถทีก่าํหนดไวสงูกวาราคาขายฝาก
ใหลดสนิไถในสวนทีส่งูกวานัน้ลงตามอัตราสวนของระยะเวลาไถจรงิทีล่ดลง และใหสทิธิผูซือ้ฝากทีอ่าจ
เรียกคาเสียโอกาสตามท่ีกําหนดไวในสัญญาขายฝากได แตตองไมเกินรอยละ ๒ ตอปของจํานวนราคา
ที่ขายฝากคํานวณตามระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบกําหนดเวลาไถ อยางไรก็ดี
หากเปนการวางทรัพยกอนครบกาํหนดเวลาไถ ผูวางทรพัยยงัคงตองวางทรพัย
ตามจํานวนสินไถทีก่าํหนดในสัญญา แตไมตัดสิทธิคูสัญญาท่ีจะเรียกรองสวนลด
หรอืคาเสยีโอกาสในภายหลัง

๓) สิทธิและหนาที่ของผูขายฝากและผูซื้อฝาก
   (๓.๑) สิทธิครอบครอง ใชสอย และถือเอาประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝาก
       กาํหนดใหผูขายฝากมีสทิธิครอบครอง ใชสอย และถือเอาประโยชนจากทรัพยสนิ
ที่ขายฝากจนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ โดยไมตองชําระคาตอบแทนใหแกผูซื้อฝาก โดยผูขายฝาก
มีหนาที่รักษาและสงวนทรัพยสินที่ขายฝากอยางวิญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพยสินของตนเอง และ
หากเปนกรณีที่ผูขายฝากไดใหบุคคลอ่ืนใชประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝากอยูแลวในวันที่ขายฝาก 
การขายฝากยอมไมกระทบตอสิทธิของผูใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาว และใหคาตอบแทนท่ีไดรับ
เปนของผูขายฝาก เพือ่ใหสอดคลองกับขอเทจ็จรงิของการขายฝากท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรมหรือทีอ่ยูอาศัย 
ที่ผูขายฝากยังคงครอบครองและใชประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝากตอเนื่องไป๙ 

๖รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอาศัย พ.ศ. ....
พรอมดวยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ และเอกสารเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรา ๗๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, หนา ๑๘.
 ๗อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๘ - ๑๙.
 ๘อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๘ - ๑๙.

๙อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๙.
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ�มครองผู�ขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑๐จุ ล นิิ ติ

ู

  (๓.๒) หนาที่แจงกําหนดเวลาไถและจํานวนสินไถ
     กาํหนดใหผูซือ้ฝากมหีนาทีต่องแจงเปนหนงัสอืสงทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรบั
ไปยงัผูขายฝากทราบกาํหนดเวลาไถและจาํนวนสนิไถ โดยตองแจงกอนครบกาํหนดเวลาไถไมนอยกวา 
๓ เดือนแตไมมากกวา ๖ เดือน หากผูซื้อฝากไมดําเนินการดังกลาว ใหผูขายฝากมีสิทธิไถทรัพยสิน
ทีข่ายฝากไดภายใน ๖ เดอืนนบัแตวันครบกาํหนดเวลาไถ โดยผูขายฝากมหีนาทีช่าํระสนิไถตามจาํนวน
ที่กําหนดในสัญญา
  (๓.๓) หนาที่สงมอบทรัพยสินที่ขายฝากเมื่อไมไดใชสิทธิไถ
     ในกรณทีีผู่ขายฝากไมไดใชสทิธไิถทรพัยสนิภายในเวลาทีก่าํหนด ใหผูขายฝากมหีนาที่
สงมอบการครอบครองทรพัยสนินัน้ใหแกผูซือ้ฝากตามสภาพทีเ่ปนอยูในเวลานัน้ และผูซือ้ฝากยอม
ไดรบัทรัพยสินไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ  ซึง่ผูขายฝากกอใหเกิดขึน้ในระหวางการขายฝาก แตในสวนผลิตผล
เกษตรกรรมท่ีมิไดมีลักษณะเปนสวนควบของท่ีดินใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูขายฝากหรือผู มีสิทธิ
ใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน้ัน 

๔) การอํานวยความสะดวกและใหความเปนธรรมแกผูขายฝาก
    (๔.๑) การวางทรัพยอันเปนสินไถ
      ในกรณทีีผู่ขายฝากไมอาจใชสทิธไิถกบัผูซือ้ฝากไดไมวาดวยเหตใุดอนัมใิชเปนความผดิ
ของผูขายฝาก ใหผูขายฝากมสิีทธวิางทรพัยอนัเปนสนิไถตอสาํนกังานวางทรพัยหรอืสาํนกังานทีดิ่น
จงัหวดัหรอืสาํนกังานทีด่นิทีร่บัจดทะเบียนการขายฝากน้ันไดภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัถงึกาํหนดเวลาไถ
หรือนับแตวนัท่ีเหตทุีท่าํใหไมอาจใชสทิธไิถดงักลาวไดสิน้สุดลง และใหถอืวาผูขายฝากไดไถทรพัยสนิ
ที่ขายฝากตามกําหนดเวลาไถแลว รวมท้ังใหทรัพยสินที่ขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูขายฝากต้ังแต
เวลาที่ผูขายฝากไดชําระสินไถหรือวางทรัพยอันเปนสินไถ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขายฝาก
สามารถใชสทิธวิางทรพัยอนัเปนสนิไถตอสวนราชการซึง่มสีถานทีต่ัง้ไมหางไกลจากทรพัยสนิทีข่ายฝาก
และมีพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีประสบการณดานการทํานิติกรรมการขายฝากและมีความนาเช่ือถือ๑๐

  (๔.๒) การพิจารณาคดีที่มีขอพิพาทจากการขายฝาก
       กําหนดใหคดีที่มีขอพิพาทอันเน่ืองมาจากการขายฝากตามกฎหมายน้ีเปนคดี
ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค โดยถือวาผูขายฝากเปนผูบริโภค เน่ืองจาก
การพิจารณาคดีภายใตหลกัเกณฑตามกฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาคดีผูบรโิภคน้ันจะใชกระบวนพิจารณา
ทีค่อนขางไปในระบบไตสวนซึง่จะมผีูพพิากษาและเจาพนกังานคดเีขามาใหความชวยเหลอืและอาํนวย
ความสะดวกในการแสวงหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพือ่จะอาํนวยความยตุธิรรมใหแกประชาชน
ทาํใหผูขายฝากซ่ึงตามกฎหมายน้ีถอืเปนผูบรโิภคมีโอกาสท่ีจะไดรบัความคุมครองตามกฎหมายไดมากกวา
กระบวนพิจารณาคดีแพงโดยท่ัวไปภายใตหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
อันเปนระบบกลาวหาซึ่งผูฟองรองคดีมีภาระพิสูจนขอเท็จจริงตามคํากลาวอาง๑๑

 ๑๐ อางแลว เชิงอรรถที่ ๖, หนา ๒๑.
 ๑๑ อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, หนา ๙.
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๑๑๑

๓. ตารางเปรียบเทียบกฎหมายขายฝาก ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณชิย� กบัพระราชบญัญตัคิุ�มครองประชาชนในการทาํสญัญาขายฝากทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ�มครองผู�ขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑๒จุ ล นิิ ติ
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ�มครองผู�ขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู�อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑๔จุ ล นิิ ติ

ู

๔. บทสรุป

เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการคุมครองผูขายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยใหไดรับความเปนธรรมจากการทําสัญญาขายฝากที่ไมมีอํานาจ
ตอรองกับผูซื้อฝาก โดยมีมาตรการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ๓ ประการ ดังนี้

ประการแรก การมีมาตรการควบคุมการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
ที่อยูอาศัยไวเปนการเฉพาะ ดวยการกําหนดใหสัญญาขายฝากฯ ตองมีรายการสําคัญอยางนอยตามที่
กฎหมายกาํหนด และใหพนกังานเจาหนาทีม่หีนาทีต่รวจสอบความครบถวนของหนงัสอืสญัญาขายฝาก
รวมทั้งจะกําหนดเวลาไถตํ่ากวา ๑ ปหรือเกิน ๑๐ ปไมได

ประการทีส่อง การกาํหนดสทิธิและหนาทีข่องผูซือ้ฝากและผูขายฝากใหชดัเจน ดวยการกาํหนด
ใหผูขายฝากมสีทิธคิรอบครอง ใชสอย และถอืเอาประโยชนจากทรพัยสนิทีข่ายฝากจนถงึวนัทีห่มดสทิธิ
ในการไถ โดยไมตองชําระคาตอบแทนใหแกผูซื้อฝาก และหากเปนกรณีที่ผูขายฝากไดใหบุคคลอื่นใช
ประโยชนในทรัพยสินที่ขายฝากอยูแลวในวันที่ขายฝาก การขายฝากยอมไมกระทบตอสิทธิของผูใช
ประโยชนในทรพัยสนิดงักลาว และใหคาตอบแทนทีไ่ดรบัเปนของผูขายฝาก และแมวาผูขายฝากจะไมได
ใชสิทธิไถภายในเวลาที่กําหนดและมีหนาที่ตองสงมอบการครอบครองแกผูซื้อฝาก แตในสวนผลิตผล
เกษตรกรรมนั้นก็ยังใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูขายฝากหรือผูมีสิทธิใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ประการท่ีสาม การอํานวยความสะดวกและใหความเปนธรรมแกผูขายฝาก อาท ิการอํานวย
ความสะดวกในขัน้ตอนการวางทรพัย ดวยการกาํหนดใหในกรณทีีผู่ขายฝากไมอาจใชสทิธไิถกบัผูซือ้ฝาก
ไดไมวาดวยเหตุใดอันมิใชเปนความผิดของผูขายฝาก ใหผู ขายฝากมีสิทธิวางทรัพยอันเปนสินไถ
ตอสาํนกังานวางทรพัยหรอืสาํนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืสาํนกังานทีด่นิทีร่บัจดทะเบยีนการขายฝากนัน้ได
ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัถงึกาํหนดเวลาไถหรอืนบัแตวนัทีเ่หตทุีท่าํใหไมอาจใชสทิธไิถดงักลาวไดสิน้สดุลง
และใหถือวาผูขายฝากไดไถทรัพยสินที่ขายฝากตามกําหนดเวลาไถ รวมท้ังการอํานวยความสะดวก
ในข้ันตอนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการขายฝาก ดวยการกําหนดใหขอพิพาทจากการขายฝากเปน
คดีผูบริโภค โดยถือวาผูขายฝากเปนผูบริโภค 
 สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับหลักการและเน้ือหาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูสนใจสามารถ
สืบคนไดที่เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการตรากฎหมายของ
วฒุสิภาไดจาก “ระบบประมวลผลขอมูลการพจิารณารางพระราชบัญญัตขิองวฒิุสภา” เว็บไซตวุฒสิภา 
(www.senate.go.th)
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