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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาปั ญหากฎหมายขายฝากในปั จจุบนั โดยศึกษาถึง
ที่ มาของการบัญญัติกฎหมายขายฝากในอดี ตถึ ง ปั จจุ บ นั วิเคราะห์ ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญ ญัติ
กฎหมายขายฝาก และศึกษาการนากฎหมายขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 มาใช้ เพื่อให้สามารถนาบทสรุ ปไปใช้แก้ไขปั ญหา
กฎหมายขายฝากที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
จากการศึกษาลักษณะของกฎหมายขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทา
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 มีลกั ษณะที่มุ่งเน้นคุม้ ครองผูข้ ายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและที่ อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็ นธรรมจากการทาสัญญาขายฝาก เป็ นการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ความไม่ชดั เจนของกฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยกาหนดให้ผขู ้ ายฝากที่ ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยได้รับความเป็ นธรรมมากขึ้น กาหนดสิ ทธิ หน้าที่ของผูข้ ายฝากและผูซ้ ้ื อฝาก
ไว้อย่างชัดเจน มีการให้ความช่ วยเหลื อจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบความถู กต้องของสัญญา
การอานวยความสะดวกและให้ความเป็ นธรรมแก่ผขู ้ ายฝากในขั้นตอนการวางทรัพย์ รวมทั้งการกาหนดให้
ข้อพิพาทอันเนื่ องมาจากการขายฝากนี้ เป็ นคดีผบู ้ ริ โภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค เพื่อให้ผู ้
ที่ได้รับความเสี ยหายได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ ว ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะเป็ นการขจัด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริ มความเป็ นธรรมขึ้นในสังคม โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้
เฉพาะการท าสั ญ ญาฝากที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมและที่ อ ยู่อ าศัย เท่ า นั้น ไม่ ไ ด้ใ ช้ บ ัง คับ กับ การขายฝาก
สังหาริ มทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ทาเกษตรกรรมหรื อไม่ได้เป็ นที่อยู่อาศัย ทาให้ปัญหาของ
ผูข้ ายฝากที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจึงยังคงมีอยู่เช่ นเดิม และยังมีปัญหาเรื่ องค่าฤชาธรรมเนี ยม และปั ญหา
เรื่ องแบบของสัญญาในการขยายระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์สินที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้บญั ญัติไว้
ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชน
ในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้กบั การขาย
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ฝากอสังหาริ มทรั พย์และสังหาริ มทรั พย์ทุกประเภท เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมกับผูข้ ายฝากทุ กคน และ
เพิ่มเติ มบทบัญญัติเกี่ ยวกับหน้าที่ การชาระค่าธรรมเนี ยมการขายฝาก โดยบัญญัติ “ค่าฤชาธรรมเนี ยมทา
สัญญาขายฝากนั้น ผูซ้ ้ื อฝากผูข้ ายฝากพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ าย” และเพิ่มเติมบทบัญญัติการทานิ ติกรรม
ขยายระยะเวลาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก โดยต้องทาเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะ
ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายขายฝากมีความเป็ นธรรมกับผูข้ ายฝากมากที่สุดและสามารถบังคับใช้
กฎหมายขายฝากได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

Abstract
The objective of study is to explore the current problems on the law of redemption. It researched
the origin of the redemption law from past to the present and analyzed the problem of unclear provisions of
redemption law. It also studied the implementation of People Protection Act in the redemption of
agricultural land or residence contracts, B.E. 2562 (2019) in order to use the summary to solve the current
problems on redemption law effectively and further efficiency.
The People Protection Act in the Redemption of Agricultural Land or Residence Contract,
B.E.2562(2019) emphasize on the seller protection due to the contract of agricultural land or residence in
order to receive justice from such contract, correct the shortcoming and ambiguous the redemption law of
Thailand Civil and Commercial Code. The People Protection Act in the Redemption of Agricultural Land
or Residence Contract, B.E.2562(2019) not only provide the improved contractual terms, with explicit
justice, for seller of agricultural land or residence in which clarify the rights and duties of both parties but
also provide the duty of government officials in determining and investigating the validity of the redemption
agreement with proper facilitation, for instances; the process on placing property, as well as ruling the
dispute of such sale with right of redemption as the case under the Consumer Protection Law so that the
party who suffer by such contract could receive compensation as the remedy with swiftness, economy and
efficiency in which lead to equality reducing and justice improvement for the society. However, the People
Protection Act in the Redemption of Agricultural Land or Residence Contract, B.E.2562(2019) provide the
enforcement merely for the case of agricultural land or residence contract which does not include the sale
with right of redemption of movable property nor the movable property without for agricultural land and
residential purpose in which caused injustice for the seller as before. Adversely, the issue of the redemption
cost and the period or the extension term of the redemption still exist since the aforementioned Act does not
prescribe such tern and condition.
Therefore, the researcher suggest that it is necessary to correct and enact the scope of
enforcement on the People Protection Act in the Redemption of Agricultural Land or Residence Contract,
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B.E.2562(2019) by providing the case of the sale with right of redemption of all kinds and purposes of
movable property in order to improve justice particularly for the seller. Moreover, it is essential to prescribe
the term and condition of redemption cost that the costs of redemption shall borne by both parties and also
the juristic act on the period or the extension term of the redemption that, for the validity of the contract,
shall be made in writing and registered by the competent official in order to maintain justice and provide
the efficient redemption law as well.

1. บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในกฎหมายขายฝากยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะการทาสัญญาขายฝาก
ของเกษตรกรถื อว่าเป็ นปั ญหาที่ สะสมมานาน เนื่ องจากการไม่สามารถเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุ นในระบบด้วย
เพราะติดเรื่ องเงื่อนไขเอกสาร หรื อระยะเวลาการทาสัญญา จึงทาให้เกษตรกรที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินหัน
ไปกูย้ มื เงินจากนายทุนแทนการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเพราะสะดวก รวดเร็ ว การทาสัญญาขายฝากจึงเป็ นที่
นิยมใช้ เพราะสัญญาขายฝากเป็ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินไปยังผูซ้ ้ื อฝากทันทีนบั ตั้งแต่วนั ทาสัญญา
สัญญาขายฝากจึงกลายเป็ นเครื่ องมือทางกฎหมายที่สาคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่ งผลให้ที่ดินที่ขายฝาก
เปลี่ยนมือจากเกษตรกรไปเป็ นของนายทุน ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้เกษตรกรสู ญเสี ยที่ดินทามาหากิน ปัญหาของ
กฎหมายขายฝากที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูข้ ายฝาก มีประเด็นพิจารณา คือ ประการแรก ปั ญหาเรื่ องการกาหนดสิ น
ไถ่ ซึ่ งผูซ้ ้ื อฝากมักกาหนดสิ นไถ่ ในจานวนค่ อนข้างสู ง เพราะย่อมหวังกาไรที่ จะได้จากการซื้ อฝาก โดย
ในทางปฏิบตั ิราคาขายฝากที่แท้จริ งจะไม่ถูกระบุไว้ในสัญญา เป็ นแต่เพียงราคาตามที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น
โดยผูข้ ายฝากจะได้รับเงินไปน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อถึงกาหนดไถ่ ผูข้ ายฝากต้องไถ่ตามราคาที่ขาย
ฝาก ซึ่ งก็คือราคาที่จดทะเบียนขายฝากไว้ กรณี ที่เกิดขึ้นนี้ จึงเป็ นการการเอารัดเอาเปรี ยบ และไม่เป็ นธรรม
กับผูข้ ายฝากอย่างยิ่ง ประการต่อมา ตามบทบัญญัติมาตรา 499 วรรคสอง มีความไม่ชดั เจนของกฎหมาย คา
ว่า “ราคาขายฝากที่แท้จริ ง ” ทาให้เกิ ดปั ญหาในการตีความกฎหมาย1 ปั ญหาที่สาม คือ สิ ทธิ ของผูซ้ ้ื อฝากที่
กฎหมายขายฝากได้ให้สิทธิ ประโยชน์กบั ผูซ้ ้ื อฝากมากเกินสมควร นอกจากผูซ้ ้ื อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบ
แทนจากการกาหนดสิ นไถ่ไว้ล่วงหน้าแล้ว ผูซ้ ้ื อฝากยังมีสิทธิ ใช้สอยและจาหน่ายทรัพย์สินกับสิ ทธิ ที่จะได้
ดอกผลจากทรัพย์สินขายฝาก เมื่อผูซ้ ้ื อฝากหาประโยชน์จากที่ดินได้แล้ว ก็ไม่ควรคิดประโยชน์จากตอบแทน
(ดอกเบี้ย)กับผูข้ ายฝากอีก ปั ญหาที่สี่ คือ ปั ญหาเรื่ องค่าฤชาธรรมเนี ยมที่ขายฝาก ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 500 กาหนดให้ผขู ้ ายฝากเป็ นผูช้ าระค่าฤชาธรรมเนียมการทาสัญญาขายฝากและการไถ่ทรัพย์
ที่ ข ายฝาก ซึ่ ง ไม่ เป็ นธรรม 2กับ ผูข้ ายฝาก ปั ญหาที่ ห้า คื อ ปั ญหาเรื่ องการขยายก าหนดเวลาไถ่ ประมวล
ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุ งเทพมหานคร:
วิญญูชน 2560), น.324-326
2
ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1, น.331-332
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กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 496 กฎหมายกาหนดให้คู่สัญญาทาสัญญาขยายกาหนดระยะเวลาไถ่ได้ แต่
กฎหมายไม่ได้กาหนดว่า การทาสั ญญาขยายระยะเวลาไถ่ ทรัพย์สิน ต้องทาหลักฐานเป็ นหนังสื อ และจด
ทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน จึงเป็ นบทกฎหมายที่มีความบกพร่ อง3
แม้ว่าสัญญาขายฝากจะมี ปัญหาทาให้ผูข้ ายฝากไม่ได้รับความเป็ นธรรม แต่กฎหมายขายฝาก
ยังคงมีความจาเป็ นโดยถือเป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่ งมี
อานาจต่ อรองน้อยกว่า และอาจได้รับ ความเดื อดร้ อนจากการที่ ต้องสู ญเสี ย ที่ ดินท ากิ น รั ฐจึ ง ได้บ ญ
ั ญัติ
กฎหมายขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อ
ที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อการขายฝากที่อยูอ่ าศัยซึ่ งผูข้ ายฝาก
เป็ นบุคคลธรรมดา โดยมีสาระสาคัญในเรื่ องแบบและเนื้ อหาของสัญญาขายฝาก จานวนสิ นไถ่ กาหนดเวลา
ไถ่ ระบบพิจารณาคดี สิ ทธิ และหน้าที่ของผูข้ ายฝากและผูซ้ ้ื อฝาก โดยมุ่งหวังที่จะขจัดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างเสริ มความเป็ นธรรมในสังคม

2. ประวัติความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ของสั ญญาขายฝาก
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ของกฎหมายขายฝากของประเทศไทยนั้น มี
ใช้บงั คับตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาโดยมีลกั ษณะคล้ายกับสัญญาจานา โดยเป็ นสัญญาประกันหนี้ อย่างหนึ่ ง
ต่อมาได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์กฎหมายขายฝากจึงนาไปบัญญัติไว้ในหมวด
การซื้ อขาย โดยกฎหมายขายฝากของไทยได้รับแนวคิดมาจากกฎหมายต่างประเทศให้มีลกั ษณะเป็ นการทา
สัญญาซื้ อขายอย่างชัดแจ้ง แต่ก็ไม่ได้เปลี่ ยนแนวความคิ ดโดยยังคงมีลกั ษณะเป็ นสัญญาประกันหนี้ เงิ นกู้
ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิหลายเรื่ อง เช่น ปั ญหาเรื่ องกาหนดจานวนสิ นไถ่ ตามมาตรา
499 ปั ญหาการกาหนดเวลาการใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สินซึ่ งขายฝาก ตามมาตรา 496 และปั ญหาเรื่ องการใช้สิทธิ
ไถ่ ตามมาตรา 492 เป็ นต้น แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในปี พ.ศ.2541 แต่
บทบัญญัติของกฎหมายก็ยงั คงขาดความชัดเจนและไม่อาจแก้ไขประเด็นปั ญหาที่สาคัญของกฎหมายขาย
ฝากซึ่ งเป็ นปั ญหาที่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั มาเป็ นระยะเวลายาวนานได้เสี ยทั้งหมด

3. ลักษณะของลักษณะสั ญญาขายฝาก เปรียบเทียบกับสั ญญาจานอง จานา ปัญหากฎหมายขาย
ฝากในปั จจุบัน และลักษณะสั ญญาขายฝากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทา
สั ญญาขายฝากทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมหรื อทีอ่ ยู่อาศัย พ.ศ.2562
เนื่องจากสัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มีขอ้ บกพร่ อง ขาดความชัดเจน
ทาให้ผูซ้ ้ื อฝากอาศัยช่ องว่างของกฎหมายเอาเปรี ยบผูข้ ายฝาก นักวิชาการหลายท่านจึงมีความเห็ นว่าควร
ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1, น.322-324 ; ไพจิตร ปุญญพันธ์, บทบัญญัติลกั ษณะขายฝาก
ตามกฎหมายใหม่ที่ผิดพลาด, วารสารนิติศาสตร์, ปี ที่29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2542, น.306-309
3
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ยกเลิกระบบสัญญาขายฝากเสี ย แต่ปรากฏว่าสัญญาขายฝากยังคงได้รับความนิยมเพราะผูท้ ี่ทาสัญญาขายฝาก
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และบุคคลทัว่ ไปที่มีรายได้นอ้ ยแต่มีทรัพย์สินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เมื่อบุคคลดังกล่าวประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินหรื อต้องการเงินลงทุนเร่ งด่วน บุคคลเหล่านี้มกั
หาวิธีการกูย้ มื เงินโดยนาทรัพย์สินไปเป็ นหลักประกันการกูย้ มื เงิน แต่การกูย้ มื เงินจากธนาคารในระบบมักมี
เงื่อนไขเรื่ องการจัดเตรี ยมเอกสาร ความล่าช้าในการที่ธนาคารอนุมตั ิวงเงินกู้ จึงไม่อาจเยียวยาสภาพคล่องได้
ทาให้บุคคลเหล่านี้ หันมาใช้วิธีการกูย้ ืมเงิ นจากเจ้าหนี้ นอกระบบ เจ้าหนี้ เงิ นกูถ้ ื อเป็ นผูม้ ีอานาจต่อรองทาง
เศรษฐกิ จที่เหนื อกว่าย่อมมีสิทธิ เลือกว่าจะใช้นิติกรรมใดในการทาสัญญา สัญญาขายฝากจึงเป็ นเครื่ องมือ
ของเจ้าหนี้ ในการหาประโยชน์จากผูท้ ี่มีความเดือดร้อนทางการเงิ น โดยสัญญาขายฝากเป็ นการประกันการ
ชาระหนี้เงินกูท้ ี่เป็ นประโยชน์กบั เจ้าหนี้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการทาสัญญาจานอง หรื อจานา โดยเฉพาะการ
นาที่ดินไปเป็ นหลักประกันการขายฝาก เพราะหากผูข้ ายฝากไม่ไถ่ทรัพย์สินภายในระยะเวลาขายฝากแล้ว
ทรั พย์สินที่ ขายฝากนั้นย่อมตกเป็ นสิ ทธิ เด็ดขาดของผูซ้ ้ื อฝาก อี กทั้งผูซ้ ้ื อฝากที่ เป็ นนายทุนเงิ นกูม้ กั อาศัย
ช่องว่างของกฎหมายขายฝากเพื่อเอาเปรี ยบผูข้ ายฝาก จนทาให้ผขู ้ ายฝากต้องสู ญเสี ยที่ดินไปในที่สุด
สาหรับกฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ที่ได้มีการแก้ไขเมื่อปี พ.ศ.2541
แต่ก็เป็ นการแก้ไขเพียงบางมาตรา ในความเป็ นจริ งแล้ว ยังมีบทบัญญัติที่ยงั คลุมเครื อและขาดความชัดเจน
โดยปั จจุบนั ยังคงเป็ นปั ญหาอยู่ เช่น การกาหนดสิ นไถ่ที่สูงเกินควร หรื อกรณี ผซู ้ ้ื อฝากหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มี
การไถ่จนเป็ นเหตุให้ผูข้ ายฝากต้องสู ญเสี ยกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม รวมถึงการกาหนด
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ไถ่ในสัญญาขายฝากในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ งทาให้ผขู ้ ายฝากไม่สามารถใช้สิทธิ ไถ่ได้
ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยเป็ นปัญหาที่ทาให้ผขู ้ ายฝากไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการทาสัญญาขาย
ฝาก
รัฐบาลได้ตระหนักถึงปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปั ญหาการสู ญเสี ยที่อยูอ่ าศัยและ
ที่ดินทากิ นอันเนื่ องมาจากการทาสัญญาขายฝาก การไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญาขายฝาก จน
กลายเป็ นปั ญหาสังคมในปั จจุบนั จึงได้มีการร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
(ประกาศวันที่ 16 เมษายน 2562) เป็ นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ มุ่งเน้น
ให้ความคุ ม้ ครองแก่ผูข้ ายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัยซึ่ งเป็ นเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่
จาเป็ นต้องใช้การขายฝากที่ ดินเป็ นเครื่ องมื อในการเข้าถึ งแหล่ งเงิ นทุ น โดยพระราชบัญญัติน้ ี ได้กาหนด
มาตรการควบคุมการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยไว้เป็ นการเฉพาะ ได้กาหนดสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูข้ ายฝากและผูซ้ ้ื อฝากไว้อย่างชัดเจน มีการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้า
ตรวจสอบความถู กต้องของสัญญา การอานวยความสะดวกและให้ความเป็ นธรรมแก่ผขู ้ ายฝากในขั้นตอน
การวางทรัพย์ รวมทั้งการกาหนดให้ขอ้ พิพาทอันเนื่ องมาจากการขายฝากนี้ เป็ นคดีผบู ้ ริ โภคตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้รับความเสี ยหายได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ ว ประหยัด และ
มีประสิ ทธิ ภาพ อันจะเป็ นการขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริ มความเป็ นธรรมขึ้นในสังคม
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4. วิเคราะห์ ปัญหากฎหมายขายฝากโดยการนาพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทา
สั ญญาขายฝากทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมหรื อทีอ่ ยู่อาศัย พ.ศ.2562 มาใช้
ปั ญหาแรก คือ เรื่ องการกาหนดสิ นไถ่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 499 สิ นไถ่
นี้ผซู ้ ้ื อฝากและผูข้ ายฝากอาจตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าต้องไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากนั้นด้วยเงินจานวนเท่าใด ซึ่ งผู ้
ซื้ อฝากมักกาหนดสิ นไถ่ในจานวนค่อนข้างสู งเพราะย่อมหวังกาไรที่จะได้จากการซื้ อฝาก ในทางปฏิบตั ิ ผู ้
ซื้ อฝากจะหลีกเลี่ ยงกฎหมายโดยใส่ จานวนเงิ นที่คานวณประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ แล้วมักเกินกว่าร้ อยละ
สิ บห้าต่อปี ราคาขายฝากที่แท้จริ งจะไม่ถูกระบุไว้ในสัญญา เป็ นแต่เพียงราคาตามที่จดทะเบียนไว้เท่ านั้น
โดยผูข้ ายฝากจะได้รับเงินไปน้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญา กรณี ที่เกิดขึ้นนี้ จึงก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบ
และไม่เป็ นธรรมอย่างยิง่ กับผูข้ ายฝาก ในบางกรณี ที่ผซู ้ ้ื อฝากกาหนดสิ นไถ่ในจานวนค่อนข้างสู ง ทาให้ผขู ้ าย
ฝากไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในกาหนดระยะเวลา และสู ญเสี ยที่ดินไปอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะ
ผูข้ ายฝากที่ มีฐานะยากจนหรื อมี ความอ่ อนแอในทางเศรษฐกิ จ ยากที่ จะหาเงิ นมาไถ่ ถอนได้ และปั ญหา
บทบัญญัติมีความไม่ชดั เจน โดยมาตรา 499 วรรคสอง กาหนดว่า “สิ นไถ่ ......ให้ ไถ่ ได้ ตามราคาขายฝากที่
แท้ จริ งรวมประโยชน์ ตอบแทนร้ อยละสิ บห้ าต่ อปี ” ซึ่ งแสดงว่ายังจะต้องฟั งข้อเท็จจริ งให้ได้ความว่า ราคา
ขายฝากที่แท้จริ งตามสัญญาขายฝากที่ ทากันนั้นมี จานวนเท่าใดกันแน่ จึ งทาให้เกิ ดปั ญหาในการตี ความ
กฎหมาย
เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ มาตรา 8 วรรคสอง กฎหมายได้ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสื อสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วนตามเนื้ อหาของสัญญาหรื อไม่ดว้ ย โดยเฉพาะ
ราคาที่ขายฝาก จานวนสิ นไถ่ วันที่ขายฝากและกาหนดวันที่ครบกาหนดไถ่ การตรวจสอบเนื้ อหาสัญญาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เช่นนี้ ถือได้วา่ เป็ นการช่วยเหลือผูข้ ายฝาก สามารถตรวจสอบได้วา่ ผูข้ ายฝากจะได้รับเงิน
ตามราคาที่ขายฝากที่ระบุไว้ในสัญญาหรื อไม่ หรื อจานวนสิ นไถ่ที่กาหนดไว้ในสัญญาเมื่อคานวณแล้วต้อง
ไม่เกิ นร้ อยละสิ บห้าต่อปี การกาหนดหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาเช่ นนี้ จึงถื อว่า
เป็ นการช่วยเหลือผูข้ ายฝากและเป็ นประโยชน์กบั ผูข้ ายฝากอย่างมาก และมาตรา 8 วรรคสาม พระราชบัญญัติ
นี้ บัญญัติวา่ “จานวนสิ นไถ่ จะกาหนดไว้ สูงกว่ า ราคาขายฝากก็ได้ เมื่อคานวณเป็ นดอกเบีย้ แล้ วต้ องไม่ เกิ น
ร้ อยละสิ บห้ าต่ อปี ” “ราคาขายฝาก”ตามพระราชบัญญัติน้ ี จึงหมายถึงราคาขายฝากตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
เท่านั้น ต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่ตอ้ งหาให้ได้ก่อนว่า ราคาขายฝากที่แท้จริ ง คือจานวน
เท่าใด ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็ นบทบัญญัติมาตรา 8 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็ นบทบัญญัติที่มี
ความชัดเจนขึ้น ทาให้ผใู ้ ช้กฎหมายเข้าใจ และสามารถใช้กฎหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ปั ญหาที่ สอง คื อ การกาหนดระยะเวลาสาหรั บ การไถ่ ท รั พ ย์สิน ประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์มาตรา 494 กฎหมายกาหนดกรอบแห่ งระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์สินไว้วา่ กรณี ทรัพย์สินที่ขายฝาก
เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผูข้ ายฝากต้องไถ่ ท รั พ ย์สิ นภายในก าหนด 10 ปี แต่ ถ้า เป็ นสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้องไถ่
ทรั พย์สินภายในกาหนด 3 ปี ซึ่ งตามหลักเสรี ภาพในการทาสัญญาและหลักความศักดิ์ สิ ทธิ์ ในการแสดง
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เจตนา คู่สัญญาย่อมสามารถกาหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินไว้ในสัญญาเท่าใดก็ได้ การตกลงเรื่ องระยะเวลา
ขายฝากของคูส่ ัญญา แม้วา่ พื้นฐานของหลักการนี้คู่สัญญาควรมีอานาจต่อรองเท่าเทียมกันก็ตาม แต่ในความ
เป็ นจริ งผูซ้ ้ื อฝากเป็ นผูม้ ีอานาจต่อรองทางเศรฐกิจที่เหนื อกว่าผูข้ ายฝาก มักเอาเปรี ยบในการทาสัญญา โดย
กาหนดระยะเวลาขายฝากสั้นๆ ทาให้ผขู ้ ายฝากไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากได้ทนั ภายใน
กาหนดระยะเวลาอันสั้นและต้องสู ญเสี ยทรัพย์สินที่ขายฝากไปในที่สุด
เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ มาตรา 10 วรรคแรก กฎหมายกาหนดว่าสัญญาขายฝากจะ
กาหนดเวลาไถ่ต่ากว่าหนึ่งปี หรื อเกินสิ บปี ไม่ได้ กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดระยะเวลาในการไถ่ที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมหรื อที่ อยู่อาศัยไว้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้ น โดยกาหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการใช้สิทธิ ไถ่
ทรัพย์สินที่ขายฝากไว้ที่ 1 ปี เพื่อป้ องกันมิให้ผซู ้ ้ื อฝากกาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากใน
ระยะเวลาสั้นๆ และบีบให้ผขู ้ ายฝากนาเงินมาไถ่ทรัพย์สิน มาตรา 10 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติคุมครอง
ฯ จึงเป็ นการแก้ปัญหาการกาหนดระยะเวลาไถ่ทรัพย์สินในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และช่วยเหลือผูข้ ายฝากที่ไม่
มีอานาจต่อรองในการทาสัญญากับผูข้ ายฝากได้มากยิง่ ขึ้น
ปั ญหาที่สาม คือ การใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สินขายฝากก่ อนครบกาหนดไถ่ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ไม่ได้กาหนดว่าในกรณี ที่ผูข้ ายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดตามสัญญาขายฝาก
ผู ข้ ายฝากต้อ งช าระสิ น ไถ่ ใ ห้ ผู ซ้ ้ื อ ฝากเต็ ม จ านวนตามที่ ก าหนดในสั ญ ญา หรื อ ช าระสิ น ไถ่ ล ดลงตาม
อัตราส่ วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง กรณี น้ ี เพื่อให้ผขู ้ ายฝากได้รับ ความเป็ นธรรมแล้ว จานวนสิ นไถ่ควรจะ
ลดลงตามอัตราส่ วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง ในทางกลับกันผูซ้ ้ื อฝากก็มีสิทธิ เรี ยกค่าขาดประโยชน์จากการ
ไถ่ทรัพย์สินก่อนครบกาหนดสัญญาได้ดว้ ยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย
เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ มาตรา 10 วรรคสอง กฎหมายได้บญั ญัติให้สิทธิ ผูข้ ายฝาก
ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.) กรณี ที่จานวนสิ นไถ่ที่กาหนด
ตามสัญญาสู งกว่าราคาขายฝาก ให้ลดสิ นไถ่ในส่ วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่ วนของระยะเวลาไถ่ จริ งที่
ลดลง 2.) ผูซ้ ้ื อฝากมีสิทธิ เรี ยกค่าเสี ยโอกาสตามที่กาหนดไว้ในสัญญาขายฝากได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละสอง
ต่อปี ของจานวนราคาที่ขายฝากคานวณตามระยะเวลาที่เหลืออยูก่ ่อนครบกาหนดเวลาไถ่เดิม การที่กฎหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณสิ นไถ่ที่ผขู ้ ายฝากใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่ และ
กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณค่าเสี ยโอกาสให้กบั ผูซ้ ้ื อฝากเช่นนี้ แล้ว บทบัญญัติมาตรานี้ มีความชัดเจนได้
กาหนดถึงหลักเกณฑ์การคานวณสิ นไถ่และค่าเสี ยโอกาส ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั ทั้งผูข้ ายฝากและผูซ้ ้ื อฝาก
ปั ญหาที่สี่ คือ สิ ทธิ ของผูซ้ ้ื อฝาก นอกจากจะได้รับสิ นไถ่ตามสัญญาขายฝากแล้ว ผูซ้ ้ื อฝากยังมี
สิ ทธิ ใช้สอย สิ ทธิ ที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก หรื อมีสิทธิ ที่จะได้รับดอกผลจากทรัพย์สินที่
ขายฝากได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1336 ซึ่งกฎหมายขายฝากมี
ลักษณะเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั ผูซ้ ้ื อฝากมากเกินสมควร จึงเป็ นการตอกย้ าซ้ าเติมผูข้ ายฝากที่มกั จะเป็ น
ผูท้ ี่อานาจต่อรองน้อยให้ได้รับความลาบากมากขึ้นไปอีก
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เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ มาตรา 12 และมาตรา 13 กฎหมายได้กาหนดให้ผขู ้ ายฝากมี
สิ ทธิ ใช้ครอบครอง ใช้สอยและถื อเอาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากได้ ไม่ว่าผูข้ ายฝากจะใช้ สิ ทธิ เอง
หรื อ เอาให้ บุ ค คลอื่ น ใช้ส อยทรั พ ย์สิ น ก็ ไ ด้ และค่ า ตอบแทนที่ ผู ซ้ ้ื อ ฝากได้รั บ จากการให้ บุ ค คลอื่ น ใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น กฎหมายกาหนดให้ถือว่าเงิ น ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรื อค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นไถ่ที่ได้ชาระแล้ว(มาตรา 8 วรรคสี่ ) ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า การทาสัญญาขายฝาก
นอกจากผูข้ ายฝากจะได้รับ เงิ นจากราคาขายฝากแล้ว ผูข้ ายฝากยังคงมี สิ ทธิ ใ ช้สอย ได้ดอกผล หรื อได้
ประโยชน์ใด ๆ จากทรัพย์สินที่ขายฝากด้วยและไม่ตอ้ งชาระค่าตอบแทนให้ผูซ้ ้ื อฝาก ทาให้ผูข้ ายฝากมี
โอกาสในการที่จะรวบรวมเงิ นมาชาระสิ นไถ่และนาทรัพย์สินกลับไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองได้สูงขึ้น
การทาสัญญาขายฝากนี้ จึงไม่ใช่เรื่ องที่ผซู ้ ้ื อฝากจะได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวต่อไปหรื อเป็ นเรื่ องกฎหมาย
ขายฝากเอื้อประโยชน์กบั ผูซ้ ้ื อฝากเกินไป แต่เป็ นกฎหมายที่มีความเป็ นธรรมกับผูข้ ายฝากด้วย
ปั ญหาที่ห้า คือ เหตุขดั ขวางการใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก เพราะผูซ้ ้ื อฝากปฏิเสธรับการไถ่
มักหลบเลี่ยงไม่อยูร่ อรับการไถ่ เมื่อผูข้ ายฝากไปขอใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์ใกล้ครบกาหนดเวลา หรื อในวันสุ ดท้าย
ของก าหนดเวลาไถ่ ท าให้ผูข้ ายฝากไม่ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ไ ถ่ ท รั พ ย์ไ ด้ และกรณี เกิ ด เหตุ สุ ด วิสัย โดยเป็ น
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น น้ าท่วมฉับพลัน เส้นทางชารุ ดถนนตัดขาด เกิดแผ่นดินไหว หรื อผูข้ ายฝาก
อาจจะประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยกะทันหัน โดยเหตุที่ เกิดขึ้นไม่ได้เป็ นความผิดของผูข้ ายฝาก เนื่ องจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ไม่ได้มีบทบัญญัติให้ขยายระยะเวลาไถ่ออกไป หากผูข้ ายฝากต้องประสบ
เหตุขดั ขวางการใช้สิทธิ ไถ่ดงั กล่าว และมีผลทาให้สิทธิ ไถ่ของผูข้ ายฝากต้องสิ้ นสุ ดลงเพราะเหตุวา่ ผูข้ ายฝาก
ต้องประสบกับเหตุขดั ขวางการใช้สิทธิ ไถ่ดงั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ และไม่ใช่ความผิดของผูข้ ายฝาก ย่อม
ไม่เป็ นธรรมกับผูข้ ายฝาก และการที่ผซู ้ ้ื อฝากปฏิเสธการใช้สิทธิ ไถ่ของผูข้ ายฝากถือว่าเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้ผซู ้ ้ื อฝากอาศัยช่องว่างของกฎหมายนี้เอาเปรี ยบผูข้ ายฝากได้
เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ มาตรา 18 กรณี ที่ผขู ้ ายฝากไม่อาจใช้สิทธิ ไถ่กบั ผูซ้ ้ื อฝากได้
โดยไม่ใช่ความผิดของผูข้ ายฝาก กฎหมายกาหนดให้ผขู ้ ายฝากมีสิทธิ วางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่ ต่อสานักงาน
วางทรัพย์ หรื อสานักงานที่ดินจังหวัด หรื อสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากได้ภ ายใน 30 วันนับ
แต่วนั ถึงกาหนดเวลาไถ่หรื อนับแต่วนั ที่เหตุที่ทาให้ไม่อาจใช้สิทธิ ไถ่สิ้นสุ ดลง โดยให้ถือว่าเป็ นกรณี ที่ผขู ้ าย
ฝากได้ไถ่ทรัพย์สินภายในกาหนดเวลาไถ่แล้ว กฎหมายได้เพิ่มสถานที่วางทรัพย์นอกเหนือไปจากสานักงาน
วางทรัพย์ คือ สานักงานที่ดินจังหวัด หรื อสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้กบั ผูข้ ายฝาก และเพิ่มโอกาสให้ผูข้ ายฝากสามารถชาระสิ นไถ่ได้ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
กฎหมายมาตรานี้ ถือว่าช่วยลดปัญหาการสู ญเสี ยที่ดินที่ขายฝากเพราะผูข้ ายฝากต้องประสบเหตุขดั ขวางการ
ใช้สิทธิ ไถ่
ปั ญหาที่หก คือ ค่าฤชาธรรมเนี ยมในการทาสัญญาขายฝากซึ่ งผูซ้ ้ื อได้ออกไป และค่าฤชาธรรม
เนี ยมในการไถ่ทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์กาหนดให้ผขู ้ ายฝากต้องชาระค่าฤชาธรรมเนี ยมทั้ง
การขายฝากและการไถ่ ท รั พย์คืน โดยต้องเสี ย ค่ า ธรรมเนี ยมร้ อยละ 2 ของราคาประเมิ นทุ นทรั พย์ที่ดิน
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นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆด้วย เช่น ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่ งถ้าใช้หลักความเป็ นธรรม
แล้ว ผูข้ ายฝากควรจ่ายเฉพาะค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์เท่านั้น ปั ญหาการชาระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งการ
ขายฝากและการไถ่ทรัพย์คืนนี้ จึงไม่เป็ นธรรมกับผูข้ ายฝาก และเมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ แล้ว
กฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัติเรื่ องค่าฤชาธรรมเนี ยมไว้เป็ นการเฉพาะ ดังนั้นจึ งต้องนาบทบัญญัติแห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม (มาตรา 6 วรรคหนึ่ ง) ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าปั ญหาเรื่ องค่า
ฤชาธรรมเนียมนี้ผขู ้ ายฝากยังไม่ได้รับความเป็ นธรรม
ปั ญหาที่เจ็ด คือ แบบของสัญญาในการขยายระยะเวลาการไถ่ ท รั พย์สิ น บทบัญญัติเกี่ ย วกับ
วิธีการขยายกาหนดเวลาไถ่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 496 วรรคสอง โดยระยะเวลาใน
การไถ่ทรัพย์สินคืน ถือเป็ นสาระสาคัญของสัญญาขายฝากที่อาจส่ งผลกระทบไม่เพียงแต่ผซู ้ ้ื อฝากเท่านั้น แต่
รวมถึงบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับโอนทรัพย์สินหรื อรับโอนสิ ทธิ เหนื อทรัพย์สินที่ขายฝาก ดังนั้น การขยาย
ระยะเวลาไถ่จึงต้องทาเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนด้วยจึงจะถูกต้อง หากการขยายระยะเวลาไถ่ไม่นาไปจด
ทะเบี ย นหรื อ จดแจ้ง แก่ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ บุ ค คลภายนอกย่อ มไม่ ส ามารถจะทราบถึ ง เวลาที่ ข ยายได้
บทบัญญัติเกี่ ย วกับ วิธีการขยายก าหนดเวลาไถ่ ตามมาตรา 496 วรรคสอง จึ ง เป็ นการบัญญัติก ฎหมายที่
บกพร่ อง และเมื่อศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ แล้ว มาตรา 10 วรรคสาม กฎหมายให้ขยายกาหนดเวลา
ไถ่ได้ แต่ไม่ได้บญั ญัติเรื่ องแบบของสัญญาขยายกาหนดเวลาไถ่ไว้เป็ นการเฉพาะ แม้วา่ ระเบียบกรมที่ดินฯ4
จะได้วางหลักเกณฑ์การจดทะเบียนการขยายระยะเวลาไถ่ไว้แล้วก็ตาม แต่ผูเ้ ขียนมีความเห็ นว่า เพื่อให้มี
ความชัดเจนของกฎหมาย ควรบัญญัติ เรื่ องการขยายระยะเวลาไถ่ ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อและจดทะเบี ยนต่อ
พนัก งานเจ้า หน้า ที่ เพื่ อไม่ ใ ห้ก ฎหมายมี ค วามบกพร่ องเหมื อ นกับ มาตรา 496 วรรคสองแห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ปั ญหาที่แปด คือ ปั ญหาการขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายขายฝาก เนื่ องจากผูข้ ายฝากส่ วน
ใหญ่ ม กั เป็ นเกษตรกร หรื อเป็ นชาวบ้า นที่ ข าดความรู ้ ความเข้า ใจเรื่ องกฎหมายและกระบวนการทาง
กฎหมายขายฝาก โดยอาจไม่รู้ถึงผลของกฎหมายที่เกิดจากการไม่ใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนว่าจะมีผล
รุ นแรงถึงขนาดที่ตอ้ งสู ญเสี ยที่ดินของตนได้อย่างง่ายดาย ปั ญหาการขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายขาย
ฝากก็เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดปั ญหาการสู ญเสี ยที่ดินทากินของเกษตรกร
ประการสุ ดท้าย พระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ นอกจากจะแก้ไขปั ญหาข้อบกพร่ องของสัญญาขาย
ฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ยังได้บญั ญัติเรื่ องสิ ทธิ หน้าที่ของผูซ้ ้ื อฝากและผูข้ ายฝากไว้
ให้มีความชัดเจนด้วย ดังนี้

ระเบี ย บกรมที่ ดิน ว่า ด้วยการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ และนิ ติก รรมเกี่ ย วกับ การขายฝากที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ.2562
4
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1. หน้าที่ ของผูซ้ ้ื อฝากในการแจ้งกาหนดเวลาไถ่ และจานวนสิ นไถ่ (มาตรา 17) กฎหมายได้
ก าหนดให้ เ ป็ นหน้ า ที่ ข องผู ้ซ้ื อ ฝากที่ ต้อ งแจ้ง เป็ นหนัง สื อ ให้ ผู ้ข ายฝากทราบ โดยต้อ งแจ้ง ก่ อ นครบ
กาหนดเวลาไถ่ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนแต่ไม่มากกว่า 6 เดือน หากผูซ้ ้ื อฝากไม่มีหนังสื อแจ้งดังกล่าว กฎหมายให้
ขยายกาหนดระยะเวลาไถ่ทรัพย์สินออกไปอีก 6 เดือน และผูข้ ายฝากมีหน้าที่ชาระสิ นไถ่เพียงเท่าที่กาหนด
ไว้ในสัญญาเท่านั้น ผูเ้ ขี ยนมี ความเห็ นว่าบทบัญญัติน้ ี เป็ นประโยชน์กบั ผูข้ ายฝาก ช่ วยทาให้ผูข้ ายฝากมี
ระยะเวลาจัดเตรี ยมเงินที่จะนามาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ ทาให้ผขู ้ ายฝากทราบได้วา่ จะต้องชาระสิ นไถ่กบั
ใครและสถานที่ใด แม้ว่าการที่กฎหมายกาหนดบทลงโทษผูซ้ ้ื อฝากที่ไม่ส่งหนังสื อแจ้งให้ผขู ้ ายฝากทราบ
โดยให้ขยายเวลาไถ่ทรัพย์สินออกไปอีก 6 เดือนและได้รับสิ นไถ่เพียงเท่าที่กาหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น จึง
เป็ นการเพิม่ หน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั ผูซ้ ้ื อฝากและอาจส่ งผลเสี ยกับผูซ้ ้ื อฝากก็ตาม แต่ผเู ้ ขียนมีความเห็น
ว่าควรคานึงถึงผูข้ ายฝากมากกว่าเพราะถือว่าเป็ นผูท้ ี่อ่อนแอในทางเศรษฐกิจ
2. หน้าที่ของผูข้ ายฝากการส่ งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่ขายฝาก (มาตรา 19) เนื่องจากตาม
มาตรา 12 และมาตรา 13 กฎหมายได้ใ ห้สิทธิ ผูข้ ายฝากในการครอบครอง ใช้ส อย หรื อให้บุ คคลอื่ นใช้
ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรื อเพื่อใช้อยู่อาศัย หากผูข้ ายฝากไม่ได้ใช้สิทธิ ไถ่ทรัพย์สิน
ภายในเวลาที่กาหนด ผูข้ ายฝากต้องส่ งมอบทรัพย์สินที่ขายฝากตามสภาพที่เป็ นอยูใ่ นเวลานั้น โดยผูซ้ ้ื อฝาก
ต้องยินยอมให้ผขู ้ ายฝากหรื อบุคคลอื่นเข้าไปเก็บหรื อขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมภายในเวลา 6 เดือนนับแต่
วันครบกาหนดเวลาไถ่ เพื่อให้สิทธิ ในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตได้เสร็ จสิ้ น ผูเ้ ขียนเห็ นด้วยกับการที่กฎหมาย
บัญญัติให้สิทธิ ผขู ้ ายฝากเข้าเก็บหรื อขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมเช่นนี้ เพราะถือว่ากฎหมายให้ความเป็ นธรรม
กับผูข้ ายฝากซึ่ งมักมีอานาจต่อรองน้อยกว่าผูซ้ ้ื อฝาก แต่บทบัญญัติน้ ี ก็ทาให้ผซู ้ ้ื อฝากต้องเสี ยสิ ทธิ ในการเข้า
ครอบครอง ใช้สอย ที่ดินถึง 6 เดือน ซึ่ งอาจจะไม่เป็ นธรรมกับผูซ้ ้ื อฝาก
แม้วา่ กฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จะทาให้ผขู ้ ายฝากไม่ได้รับความ
เป็ นธรรมก็ ตาม แต่ ก ฎหมายขายฝากก็ ยงั เป็ นที่ นิย มเพราะเป็ นเครื่ องมื อในการเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ นทุ นของ
ประชาชนที่ มีความเดื อดร้ อนด้านการเงิ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ที่นาที่ดินไปเป็ น
หลักประกัน รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขาย
ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อการ
ขายฝากที่อยูอ่ าศัยซึ่ งผูข้ ายฝากเป็ นบุคคลธรรมดา โดยมุ่งคุม้ ครองผูข้ ายฝากที่เป็ นเกษตรกรหรื อประชาชนที่
มีอานาจต่อรองน้อย เมื่อผูเ้ ขียนได้วเิ คราะห์พระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ และนาไปเปรี ยบเทียบกับกฎหมายขาย
ฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว พบว่าพระราชบัญญัติน้ ี ให้ความเป็ นธรรมกับผูข้ ายฝากใน
การทาสัญญาขายฝากมากขึ้น ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั ผูข้ ายฝากอย่างมาก แต่พระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ บัญญัติ
ขึ้นมาเพื่อช่ วยเหลื อบรรดาผูข้ ายฝากที่เป็ นเกษตรกรหรื อประชาชนผูม้ ีรายได้น้อยและถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
โดยมีขอบเขตการบังคับใช้เฉพาะการทาสัญญาขายฝากที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อการขายฝากที่ อยู่อาศัย
เท่านั้น ไม่รวมถึงการทาสัญญาขายฝากสังหาริ มทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่น ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าการร่ าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ข้ ึนมาอาจทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความไม่เป็ นธรรมจากการทาสัญญาขายฝาก
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ได้ท้ งั หมด คงมีเพียงเฉพาะกลุ่มเกษตรกร หรื อบุคคลทัว่ ไปที่ทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อ
การขายฝากที่อยูอ่ าศัยเท่านั้น ที่จะได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ เท่านั้น และยังคงมีปัญหาเรื่ องค่า
ฤชาธรรมเนี ย ม และปั ญ หาเรื่ องแบบของสั ญ ญาในการขยายระยะเวลาไถ่ ท รั พ ย์ สิ นที่ ข ายฝากที่
พระราชบัญญัติคุม้ ครองฯไม่ได้บญั ญัติไว้ ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการ
ทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้กบั ผูข้ าย
ฝากนั้น ก็ยงั คงมีขอ้ บกพร่ องอยู่

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความไม่เป็ นธรรมของผูข้ ายฝากในการทาสัญญาขายฝาก
ปั ญหาความไม่ชัดเจน ข้อบกพร่ องของกฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์น้ นั เมื่อ
วิเคราะห์การนาพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรื อที่
อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 มาใช้แก้ปัญหาแล้ว พบว่าพระราชบัญญัติคุม้ ครองฯ ยังมีความบกพร่ องอยู่ โดยผูเ้ ขียน
ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา ดังนี้
5.2.1 พระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรื อ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 บัญญัติข้ ึนมาเพื่อช่ วยเหลื อบรรดาผูข้ ายฝากที่เป็ นเกษตรกรหรื อประชาชนผูม้ ีรายได้
น้อยและถูกเอารัดเอาเปรี ยบ โดยมีขอบเขตการบังคับใช้เฉพาะการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อการขายฝากที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมถึงการทาสัญญาขายฝากสังหาริ มทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่น
ทาให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาผูข้ ายฝากไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการทาสัญญาขาย
ฝากได้ท้ งั หมด
ผูเ้ ขียนขอเสนอให้เพิ่มเติ มขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทา
สัญญาขายฝากที่ ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรื อที่ อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้กบั การขายฝาก
อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูข้ ายฝากทุกคน
5.2.2 เรื่ อ งค่ า ฤชาธรรมเนี ย ม ผูเ้ ขี ย นเสนอให้ เ พิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ หน้ า ที่ ก ารช าระ
ค่าธรรมเนี ยมการขายฝาก และค่าธรรมเนี ยมการไถ่ทรัพย์ โดยบัญญัติ “ค่าฤชาธรรมเนี ยมทาสัญญาขายฝาก
นั้น ผูซ้ ้ื อฝากผูข้ ายฝากพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ าย” ซึ่ งเป็ นธรรมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย
5.2.3 เพิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติ ก ารท านิ ติ ก รรมตามแบบ กรณี คู่ สั ญ ญาตกลงขยายระยะเวลาไถ่
ทรัพย์สินที่ขายฝาก โดยต้องทาเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะชอบด้วยกฎหมาย
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง ว่า “การขายฝาก และการขยายกาหนดเวลาไถ่ ถ้ามิได้ทาเป็ นหนังสื อและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นโมฆะ”
5.2.4 เรื่ องการขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายขายฝาก โดยเสนอให้หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่
ความรู ้ความเข้าใจของกฎหมายขายฝากให้ประชาชนได้รับทราบ กาหนดให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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การทานิ ติกรรมขายฝากแนะนา อธิ บายหลักเกณฑ์การทาสัญญาขายฝาก ซึ่ งจะเป็ นการช่วยเหลือประชาชน
ให้ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกฎหมายก่อนที่จะตกลงทาสัญญาต่อไป
การเสนอแนะให้เพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขาย
ฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ข้างต้นนั้น ก็เพื่อให้กฎหมายมีความเป็ นธรรมกับ
ผูข้ ายฝากมากที่สุด โดยกาหนดให้กฎหมายมีความชัดเจน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์กบั ผูข้ ายฝากและผูท้ ี่จะต้องใช้
กฎหมายขายฝากต่อไป
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562
ไพจิตร ปุญญพันธ์ และ ประพนธ์ ศาตะมาน, คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วย
ขายลักษณะซื้ อขาย. แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 15. สานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2551
ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์. คาอธิ บายกฎหมายลักษณะซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้. พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุ งเทพมหานคร
สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, กรกฎาคม 2560
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