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บทคัดย่ อ
สัญญาขายฝากเป็ นสัญญาที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานย้ อนไปจนถึงสมัยอยุธยา
โดย ณ ช่วงเวลาดังกล่าว พัฒนาการของสัญญาขายฝากมีควบคูไ่ ปกับสัญญาการกู้ยืม
เงิ นและสัญญาจานองเพื่ อสร้ างหลักประกัน พัฒนาการในลักษณะนีท้ าให้ สญ
ั ญา
ขายฝากถู กเข้ าใจว่ ามี ลักษณะเป็ นสัญ ญากู้ ยื มเงิ นประเภทหนึ่ ง อย่ า งไรก็ ตาม
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ ของสัญญาขายฝากในประเทศไทยมี ลักษณะ
ที่ขดั แย้ งกับแนวปฏิบตั ิของนานาชาติ โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศเยอรมัน
ญี่ปนุ่ และฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศที่ไทยได้ นาเอาระบบกฎหมายมาใช้ เป็ นกรอบใน
การยกร่ างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ จดั ทางานวิจยั ฉบับนี ้
ขึน้ เพื่อศึกษาถึ งปั ญหาและแนวทางในการแก้ ไขและปรั บปรุ งกฎหมายว่าด้ วยการ
ขายฝากอสังหาริ มทรั พย์ ในประเทศไทย โดยอาศัยวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพจากเอกสาร
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ที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ และจากผลการศึ ก ษาพบว่ า
วัตถุประสงค์ของสัญญาขายฝากในประเทศไทยนันแตกต่
้
างไปจากต่างประเทศ ที่มกั ใช้
สัญญาขายฝากในฐานะของสัญญาซื อ้ ขายที่ มี เ งื่ อนไขพิ เ ศษ ทัง้ นี ้ เนื่ องมาจาก
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ ผู้วิจยั เห็นว่าการแก้ ไขความ
เข้ าใจผิ ดในวัตถุประสงค์ ของสัญญาขายฝากนัน้ ไม่ สามารถเป็ นไปได้ การเสนอ
ทางออกโดยยกเลิ กบทบัญญัติ ว่ าด้ วยการขายฝากที่ อสังหาริ มทรั พย์ ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็ นสิง่ ที่สมควรทาที่สดุ
คาสาคัญ: ขายฝาก / ประวัติศาสตร์ / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Abstract
Sale contract with redemption agreement is a contract that can track back
to the Ayutthaya era. In the age, This contract develops in the same line with the
loan and security contract. By the development process, Sale contract with
redemption agreement is classified and use as a type of loan contract.
However, the purpose of this contract under the Thai legal system is contrasted
with international practice especially when compared with Germany, Japan,
and France; the three countries that Thailand uses their legal system as a
framework to develop the Thai Civil and Commercial Code. The researcher,
therefore, has conducted this research to study problems and guidelines for
correcting and improving the law on sale of real estate with the right redemption
in Thailand by using qualitative research methods from relevant documents in
both Thai and foreign languages. According to the study, the purpose of sale
with a redemption contract in Thailand contrast with the purpose in another
country where thy use this contract as a sale contract with special agreements,

MFU Connexion, 8(1) || page 95

due to the historical background of the contract. Therefore, the author
considers that correcting the misunderstanding of the purpose of the contract
of sale with the right of redemption is impossible. The solution proposed by the
provision for the sale of real estate in the Civil and Commercial Code, it is the
most reasonable thing to do.
Keywords: Sale with the right of redemption / History / Civil and commercial
code
บทนา
บทบัญญัติวา่ ด้ วยการขายฝากในประเทศไทยนัน้ สามารถสืบย้ อนการบังคับใช้ ไป
ได้ จนถึงช่วงกรุ งศรี อยุธยา ซึ่งการขายฝากถูกนามาปรับใช้ ในฐานะเครื่ องมือในการ
สร้ างหลักประกันอย่างหนึ่ง สาหรั บการก่ อและสร้ างหนี เ้ งิ นระหว่างผู้ก้ ูและผู้ให้ ก้ ู
โดยพัฒนาการของสัญญาขายฝากในประเทศไทยนันมี
้ ลกั ษณะที่ควบคู่กันไปอย่าง
แยกไม่ออกกับสัญญาจานา และสัญญาจานอง ในแง่นี ้ทาให้ ความเข้ าใจในสัญญา
ขายฝากตามที่ใช้ ในประเทศไทยตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั นันถู
้ ก จัดว่าเป็ นสัญญา
สร้ างหลักประกัน
แม้ ภายหลังที่มีการยกร่ างประมวลกฎหมายในสมัยรัชการที่ 5 จะได้ มีการนาเอา
แนวคิดว่าด้ วยการขายฝากตามอย่างตะวันตกเข้ ามาใช้ แต่ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ขายฝากในฐานะสัญญาที่จะก่อให้ เกิดการสร้ างหลักประกันในการชาระหนี ้เงินกู้นนั ้
ยังคงมีอยู่ ลักษณะเช่นนีใ้ นหลายครัง้ ก่อให้ เกิ ดปั ญหา โดยเฉพาะการกาหนดราคา
สินไถ่ที่สงู กว่าราคาขายเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการคิดรวมเอาดอกเบี ้ยเงินกู้เข้ าไป
ด้ วย การบ่ายเบี่ยงไม่รับชาระหนี ้ของผู้ซื ้อฝาก โดยมุ่งหวังที่จะเอากรรมสิทธิ์ ในทรัพย์
ที่ขาย โดยเฉพาะที่ดินเข้ ามาเป็ นสิทธิขาดของตัวเอง ทังนี
้ ้ แม้ ว่าจะมีการแก้ ไขกฎหมาย
ว่าด้ วยการขายฝากในช่วงปี พ.ศ. 2541 ปั ญหาดังกล่าวก็ยงั คงมีอยู่
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ในส่วนหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่า สิ่งที่ทาให้ เกิดปั ญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาสังคม
ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ ยวโยงกับสัญญาขายฝาก นั่นคือความเข้ าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของ
สัญญาขายฝากที่ผิดเพี ้ยนไป โดยโยงเอาสัญญาขายฝากไปผูกไว้ กับการกู้หนี ้ยืมสิน
ซึง่ เป็ นผลพวงมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กฎหมายในประเทศไทยแทบทังสิ
้ ้น
ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสัญญาขายฝาก ซึ่งควรจะมีฐานะเป็ นเพียง
สัญญาซือ้ ขายแบบมีเงื่ อนไขบังคับหลังนัน้ มีลกั ษณะที่ผิดเพี ้ยนไป ทาให้ ถูกใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการเอารัดเอาเปรี ยบผู้ที่มีสถานะทางสังคมด้ อยกว่าได้ การนาเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสัญญาขายฝากเสียใหม่จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น ซึ่งสามารถนาไปสู่
การก าหนดแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการเอารั ดเอาเปรี ยบที่ เกิ ดขึน้ จากสัญญา
ขายฝากได้ ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อทราบลักษณะของสัญญาขายฝากอสังหาริ มทรั พย์ ในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง ศึ ก ษาปั ญหาเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาขายฝากอสั ง หาริ มทรั พ ย์
ภายในประเทศไทย
2. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเกี่ ยวกับการขายฝากอสังหาริ มทรั พย์ ใน
ประเทศไทย
วิธีวิจัย
การวิจัยเรื่ อง “กฎหมายขายฝากที่ดิน” ฉบับนี ้เป็ นการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มี วิ ธี ก ารวิ จั ย โดยค้ นคว้ าจากเอกสาร (Documentary
Research) เป็ นหลัก จากนัน้ นาเอาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ และสร้ างโครงสร้ างทาง
กฎหมายเพื่ อที่ จะนาไปสู่การวิเคราะห์ ถึ งการปรั บปรุ งและแก้ ไขกฎหมายในแต่ละ
โครงสร้ างต่อไป โดยตัวอย่างของเอกสารที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ในการวิเคราะห์ เช่น กฎหมาย
ระเบียบข้ อบังคับและประกาศของทางราชการ บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั เอกสาร
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ทางวิ ชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึงเอกสารสัมมนาของกรมที่ดิ นที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
การขายฝาก
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศาสตร์ และความสั ม พั น ธ์ ของสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น กั บ
สัญญาขายฝากในประเทศไทย
เดิมในสมัยอยุธยานัน้ สัญญาขายฝากเป็ นหนึง่ ในวิธีการกู้ยืมเงินที่มีมาตังแต่
้ สมัย
โบราณ โดยจะเป็ นการขายฝากทาสเสียเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งการขายฝากทาสนันเกิ
้ ดขึ ้นได้
เมื่อมีการกู้ยืมเงินกันขึ ้น และลูกหนี ้ประสงค์ที่จะหลุดพ้ นจากภาระผูกพันที่ตนมีต่อ
เจ้ าหนี ้ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นการใช้ แรงงาน ลูกหนี ้จึงได้ นาคนในครอบครัวของตน
(โดยส่วนมากแล้ วเป็ นทาส) มามอบไว้ ให้ กบั เจ้ าหนีเ้ ป็ นจานา เพื่อประกันการชาระหนี ้
โดยเมื่อด าเนินการเช่ นนี แ้ ล้ ว ลูกหนี จ้ ะไม่ต้ องรั บใช้ การงานใด ๆ ต่อเจ้ าหนี ต้ ่อไป
รวมถึ งไม่ จ าต้ องช าระดอกเบี ย้ ใด ๆ อันเกิ ดแต่การกู้ ยื มเงิ นให้ กับเจ้ าหนี อ้ ี กด้ วย
เนื่องจากถือว่าเจ้ าหนี ้ได้ ใช้ แรงงานอันเกิดจากทาสคนดังกล่าวแทนดอกเบี ้ยนันแล้
้ ว
(Lingart, 1983, pp. 192 - 196)
ลักษณะของการจานาในสมัยโบราณนัน้ เป็ นหนึ่งในวิธีที่แสดงให้ เห็นว่าการกู้หนี ้
ยืมสินระหว่างเจ้ าหนี ้และลูกหนี ้นันเกิ
้ ดขึ ้นแล้ วอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะการนาเอาคนมา
เป็ นทรัพย์สนิ สาหรับจานานันท
้ าให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า มีบคุ คลในครอบครัวของลูกหนี ้
ปรากฏอยู่ ณ เรื อนของเจ้ าหนี ้ ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ ลกู หนี ้ไม่สามารถปฏิเสธความคงอยู่
ของหนี ้ได้ ประการหนึ่ง และจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการไถ่ถอนบุคคลในครอบครัวของ
ตนกลับมาจากการครอบครองของเจ้ าหนี ้ภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนด มิเช่นนัน้
บุคคลที่ ถูกน าไปจ าน านัน้ จะตกเป็ นสิทธิ ขาดของเจ้ าหนี ้ ลักษณะเช่ นนี ก้ ่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ แก่ ทัง้ ฝ่ ายเจ้ าหนี แ้ ละลูกหนี ้ จึ งเป็ นวิ ธี การที่ นิ ยมมาก ณ ห้ วงเวลานัน้
(Hemmarachata, 2015, p. 34)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ความนิยมในการกู้หนี ้ยืมสินโดยอาศัยหลักฐานเป็ น
กรมธรรม์ (ทาเป็ นหนังสือ) ซึ่งเป็ นวิธีการที่แสดงให้ เห็นถึงการเกิดหนี ้ได้ อย่างชัดเจน
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เช่นเดียวกับการจานาตัวบุคคลได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น การจานาบุคคลเพื่อเป็ น
ประกันหนีจ้ ึงเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการจานาบุคคลเพื่อเป็ นการประกันหนีไ้ ม่มี
ความจาเป็ นอีกแล้ วภายใต้ เหตุผลความคงอยูข่ องกรมธรรม์ แต่เพื่อคงไว้ ซงึ่ หลักประกัน
ในการชาระหนีข้ องลูกหนี ้ จึงได้ มีการนาเอาสิ่งที่เรี ยกว่าสัญญาขายฝากทาส ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นสัญญาซื อ้ ขายมาใช้ บังคับ ลักษณะของสัญญาขายฝากทาสนัน้ เป็ น
เหมือนกับสัญญาจานาแต่เดิม โดยการที่ลกู หนี ้ทาสัญญาซื ้อขายทาสกับเจ้ าหนี ้เพื่อ
เป็ นหลักประกันในการกู้หนี ้ยืมสินกัน โดยเจ้ าหนี ้ตกลงที่จะให้ ลกู หนี ้ไถ่ถอนทาสที่ตน
นามาขายในเวลาใดก็ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ลูกหนี ้ก็ต้องให้ การประกันในกรมธรรณ์
ซือ้ ขายกับเจ้ าหนี ว้ ่า ตนจะด าเนิ นการชดใช้ เงิ นให้ กับเจ้ าหนี ห้ ากปรากฏว่าทาสที่
ขายฝากไว้ ได้ ถึงแก่ความตายลงหรื อหนีไปก่อนที่จะมีการผ่อนชาระเงินค่าไถ่ครบถ้ วน
เช่นนี ้เองทาให้ เห็นว่าสัญญาขายฝากทาสนันมี
้ ลกั ษณะที่แตกต่างจากสัญญาจานา
กล่าวคือ ลูกหนี ้มีสิทธิ ไถ่ตวั ทาสของตนคืนในเวลาใดก็ได้ ขณะเดียวกันเจ้ าหนี ้ก็ได้ รับ
หลักประกันว่าจะได้ รับการชดใช้ หากทาสนันตายลงหรื
้
อเสียชีวิตไป ลักษณะเช่นนี ้ทา
ให้ สญ
ั ญาขายฝากได้ รับความนิยมมากกว่าสัญญากู้เงินโดยมีทาสเป็ นหลักประกันผ่าน
การจานา ซึ่งในแง่หนึ่งสามารถมองได้ ว่าสัญญาขายฝากนันเป็
้ นหนึ่งในวิธีการหลบ
เลีย่ งการจานานัน่ เอง (Hemmarachata, 2015, pp. 35 - 38)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ย่อมเห็นได้ ว่าสัญญาขายฝากและสัญญากู้ยืมเงิ นโดยอาศัย
การจานานันมี
้ แหล่งที่มาจากฐานความคิดเดียวกัน นั่นคือความต้ องการใช้ เงินของ
ลูกหนี ้ และความต้ องการหลักประกันอันแน่นอนของเจ้ าหนี ้ ซึ่งสามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อมี
การโอนสิ ทธิ ข าดในหลัก ประกั น มาให้ กั บ เจ้ าหนี ก้ ่ อ นที่ จะมี ก ารผิ ดนัด ช าระหนี ้
นอกจากนี ้ สัญญาทัง้ สองลักษณะคื อสัญญากู้ยืมและสัญญาขายฝากนัน้ ยังเป็ น
สัญญาเพี ยงสองประเภทในสมัยกรุ งศรี อยุธยาที่ จะต้ องด าเนิ นการจัดท าหนังสื อ
กรมธรรม์ ลักษณะเช่นนีย้ ิ่งทาให้ เห็นว่าสัญญาทังสองนั
้
นแทบจะมี
้
ความเหมือนกัน
อย่างแยกไม่ออก (Kaewsir, 2004, p. 12)
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ลักษณะของสัญญาขายฝากจากเดิมที่เป็ นการขายฝากทาส ถูกพัฒนาขึน้ เป็ น
ลาดับจนกลายเป็ นการขายฝากที่ ดิ นในฐานะทรั พย์ สินที่มี มูลค่าทางเศรษฐกิ จสูง
ภายหลังจากที่มีการเลิกทาสในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 และมูลค่าของที่ดินเพิ่มมาก
เนื่องจากการค้ าขายกับต่างประเทศ โดยในสมัยนี ้เองที่ได้ มีการออกประกาศจานาและ
ขายฝากที่ดินขึ ้นในปี ขาล จ.ศ. 1228 และปี เถาะ จ.ศ. 1229 โดยประกาศทังสองฉบั
้
บ
มีลกั ษณะที่เป็ นการรวมเอาสัญญาจานาและขายฝากเข้ าด้ วยกัน โดยนาเอาการถื อ
ครองโฉนดที่ดิน (โฉนดตราแดง) มาใช้ ในการแบ่งแยกประเภทของสัญญา กล่าวคือ
หากโฉนดยังอยู่ในความครอบครองของลูกหนี ้ สัญญาที่ทาขึ ้นก็เป็ นสัญญาขายฝาก
แต่หากโฉนดตกอยู่ในความครอบครองของเจ้ าหนี ้ สัญญาที่ทาขึ ้นก็ เป็ นสัญญาขาย
ขาด ทังนี
้ ้ การนาเอาลักษณะการถือครองโฉนดมาแบ่งแยกสัญญานันก่
้ อให้ เกิดปั ญหา
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อพื ้นฐานของสัญญาขายฝากนันเกิ
้ ดจากความ
ต้ องการในการใช้ เงินของลูกหนี ้ ทาให้ จาเป็ นที่จะต้ องยอมรั บเงื่อนไขใด ๆ ที่เจ้ าหนี ้
กาหนด ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวกินความไปถึงการส่งมอบโฉนดให้ เจ้ าหนี ้ถือครองไว้ ด้วย
โดยต่อมาภายหลัง เจ้ าหนี ้มักจะปฏิเสธว่าไม่เคยได้ ทาสัญญาขายฝากกับลูกหนี ้ คงทา
เพียงสัญญาขายขาดเท่านัน้ โดยเอาโฉนดที่อยู่กับตนเป็ นหลักฐานอันก่อให้ เกิดการ
ฟ้องร้ องขึ ้นเป็ นจานวนมาก (Kaewsir, 2004, pp. 15 - 16)
เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว จึงได้ มีการแก้ ไขกฎหมายเสียใหม่ โดยประการหนึ่งคือ
การแยกสัญญาจานาออกมาจากสัญญาขายฝาก โดยกาหนดให้ สญ
ั ญาจานานันเป็
้ น
การสร้ างหลักประกันในการชาระหนี ้ในลักษณะที่ที่ดินยังคงอยู่ในความครอบครองของ
ผู้ที่เป็ นเจ้ าของ โดยสัญญาจานาลักษณะนี ้ต่อมาได้ พฒ
ั นามาเป็ นสัญญาจานองตาม
กฎหมายที่ใช้ บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ในขณะที่สญ
ั ญาขายฝากนัน้ ตังแต่
้ ร.ศ. 115 จนถึง
ร.ศ. 120 ได้ มีการกาหนดให้ สญ
ั ญาขายฝากที่ดินเป็ นสัญญาที่จะต้ องส่งมอบที่ดิน
ให้ กับผู้ซื ้อฝาก และมีการแก้ ไขให้ สญ
ั ญาขายฝากที่ดินจาเป็ นต้ องทาเป็ นหนังสือและ
จดทะเบียนตลอดจนสลักหลังการขายฝากนันไว้
้ หลังโฉนด (Kaewsir, 2004, pp. 15 16)
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หลักกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับสัญญาขายฝากนัน้ มีลกั ษณะเช่นนี ้ไปจนกระทั่งมี
การยกร่ างและจัดทาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2472 โดยนาเอา
หลักกฎหมายทัง้ หมดที่ มี ว่าด้ วยการขายฝากมารวมไว้ ในบรรพ 3 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ภายใต้ การปรั บเอาแนวความคิดจากประเทศต่าง ๆ ทัง้
ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปนุ่ และอิตาลีเข้ ามาไว้ ด้วยกัน (Phromcharn, 2015, p. 20) ซึ่ง
หากพิ จารณาเนื อ้ ความที่ ใช้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ตัง้ แต่ช่ วงเวลา
ดังกล่าวจนถึงปั จจุบันแล้ ว จะเห็นว่ามีความพยายามอธิ บายสัญญาขายฝากไปใน
ลักษณะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาซื ้อขายมากกว่าที่จะเอามาอธิบายในฐานะประเภท
หนึ่ ง ของสัญ ญากู้ ยื ม เงิ น ดัง เช่ น ในสมัย ก่ อ น แต่ เ ชื อ้ ความคิ ด ที่ ต กทอดมาตาม
ประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับสัญญาขายฝากก็ ยังคงอยู่ ทัง้ นี ้ ส่วนหนึ่งสามารถพิจารณา
ปั ญหาข้ อเท็จจริ งที่ผ้ เู ขียนได้ รวบรวมไว้ ในส่วนถัดไป
ลักษณะและวัตถุประสงค์ ของสัญญาขายฝากภายใต้ บทกฎหมายต่ างประเทศ
ในการศึกษาวัตถุประสงค์ของสัญญาขายฝากภายใต้ บทบัญญัติกฎหมายของ
ต่างประเทศนัน้ ผู้เขียนจะขอนาเสนอตัวบทกฎหมายว่าด้ วยการขายฝาก ตลอดจน
วัตถุประสงค์ ของการขายฝากในประเทศเยอรมัน ญี่ ปุ่ น และฝรั่ งเศสเป็ นส าคัญ
เนื่องจากเป็ นสามประเทศที่ถกู ใช้ เป็ นแม่แบบในการยกร่ างประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ประเทศเยอรมัน
ระบบกฎหมายของประเทศเยอรมันนัน้ เป็ นหนึ่งในแม่แบบของกฎหมายที่ ถูก
นามาใช้ ในการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย โดยประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch: BGB) ได้ บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์ว่า
ด้ วยการขายฝากไว้ ในมาตรา 456 - 463 ดังจะมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ลักษณะของสัญญา มาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ได้ วาง
หลักการจัดทาสัญญาขายฝากไว้ ว่า สัญญาขายฝากเป็ นสัญญาซื ้อขายชนิดหนึ่ งซึ่ง
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ผู้ขายขอสงวนสิทธิในการซื ้อทรัพย์สินที่ตนขายไปคืนภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน
กับผู้ซื ้อ หรื อภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยผู้ขายที่มีความประสงค์จะซื ้อคืน
ต้ องทาการแสดงเจตนาขอซื ้อคืนภายในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ไม่มีการกาหนดรู ปแบบ
ใด ๆ สาหรับการแสดงเจตนาเพื่อขอซื ้อทรัพย์สินนันคื
้ น (Repurchase : Wiederkaufs)
(Bürgerliches Gesetzbuch, 1896) โดยสัญญาขายฝากสามารถทาได้ ทงส
ั ้ าหรับการ
ขายฝากอสังหาริ มทรั พย์ และสังหาริ มทรั พย์ อย่างไรก็ ตาม การทาสัญญาขายฝาก
อสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั ้ ข้อกาหนดเพิ่มเติมในการที่จะต้ องทาเป็ นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อหน้ าผู้ที่มีอานาจในการรับรองเอกสาร (Public Notary) เสียก่อน จึงจะสามารถใช้
บังคับได้ ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 311 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
สิทธิระหว่ างผู้ซอื ้ และผู้ขาย โดยทัว่ ไปแล้ ว ข้ อสงวนในการซื ้อขายสินทรัพย์
ใด ๆ คืนจากกัน ระหว่างผู้ซือ้ และผู้ขายตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันนัน้ เป็ น
บุคคลสิทธิ คือเป็ นสิทธิ เฉพาะตัวของคู่สญ
ั ญาที่ เกี่ยวข้ องเท่านัน้ ไม่ได้ ตกติดไปกับ
ทรั พย์ สินในกรณี ที่มี การขายทรั พย์ สินนัน้ ต่อไปยังผู้ซื อ้ รายอื่ น (Schuster, 1907,
p. 226) เว้ นแต่เป็ นกรณีการขายฝากที่ดินซึ่งมีการจดแจ้ งไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตาม
กฎหมาย ซึ่งผู้รับซื ้อฝากที่ดินจะไม่สามารถขายที่ดินดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นได้ ตลอด
ช่วงกาหนดระยะเวลาแห่งการไถ่ถอน ทังนี
้ ้ สิทธิดงั กล่าวอาจโอนไปยังทายาทได้ ตาม
หลักกฎหมายมรดก (Kaewsir, 2004, p. 40)
หน้ าที่ของผู้ซอื ้ ที่มีต่อผู้ขาย ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันนัน้ กาหนดให้
ผู้รับซื ้อทรัพย์สินนันมี
้ หน้ าที่บางประการต่อผู้ขายที่ประสงค์จะซื ้อทรัพย์สินของตนคืน
โดยหน้ าที่หลักที่ผ้ ูซือ้ มีต่อผู้ขายนัน้ นั่นคื อการส่งมอบทรั พย์ สินตามสภาพที่ พร้ อม
สมบูรณ์โดยไม่มีการเสื่อมสภาพใด ๆ หรื อหากทรัพย์สินมีการเสื่อมสภาพหรื อเสียหาย
ผู้ซื ้อทรัพย์สนิ นันจะต้
้ องรับผิดชอบต่อผู้ขายทรัพย์สนิ ด้ วย ทังนี
้ ล้ กั ษณะเช่นนี ้หมายรวม
ไปถึงหน้ าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผ้ ูขายโดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ จาก
บุคคลที่สาม นัน่ หมายความว่าหากผู้ซื ้อได้ ทาการขายทรัพย์สินให้ กบั บุคคลอื่นไปแล้ ว
จาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นเพื่อระงับสิทธิของบุคคลดังกล่าว เพื่อส่งคืน
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ทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ ผู้ ซื อ้ ซึ่ ง ขอใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ของตนคื น ด้ วย (Bürgerliches
Gesetzbuch, 1896)
การใช้ สิทธิ ในการซือ้ คืนของผู้ขาย ในการใช้ สิทธิ ซือ้ คืนของผู้ขายนัน้
ประมวลกฎหมายเยอรมันได้ วางหลักไว้ ว่า หากไม่มีการกาหนดเวลาในการซื ้อคืนที่
ชัดเจนแน่นอนแล้ ว การขอใช้ สิทธิในการซื ้อคืนอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องทาภายในเวลา
สามสิบปี นับแต่วันที่มีการตัง้ ข้ อสงวน ในขณะที่ หากเป็ นสังหาริ มทรั พย์ ระยะเวลา
ดังกล่าวจะลดลงเหลือสามปี โดยหากมีการกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนแล้ วก็ให้ ถือเอา
ระยะเวลานันเป็
้ นระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ตราบเท่าที่ระยะเวลาที่กาหนดใหม่
นันไม่
้ สงู เกินกว่าระยะเวลาสูงสุดตามกฎหมาย (Bürgerliches Gesetzbuch, 1896)
สาหรับราคาทรัพย์ที่จะต้ องชาระหากผู้ขายต้ องการซื ้อทรัพย์สินของตนคืน
นัน้ เป็ นสิทธิ ของผู้ซื ้อและผู้ขายที่จะตกลงการตามหลักเสรี ภาพของการแสดงเจตนา
อย่างไรก็ตาม หากราคาที่กาหนดนันมี
้ ลกั ษณะที่สงู เกินไปจนไม่สามารถชาระได้ หรื อ
เกิดพฤติการณ์บางอย่างที่ทาให้ มลู ค่าที่ต้องชาระนันสู
้ งเกินกว่าที่ควรจะเป็ นเช่นวิกฤติ
ของค่าเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันกาหนดให้ มีการนาเอาหลัก “การตกไปของ
มูลฐานแห่งนิติกรรม (Wegfall der geschäftsgrundlage)2” มาใช้ บงั คับ ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวกาหนดให้ มลู ค่าที่เกิดขึ ้นหากสูงจนไม่สามารถชาระได้ แล้ ว ก็อาจถูกกาหนดให้
เป็ นโมฆะหรื อปรับลดลงได้ ตามความเหมาะสม (Bürgerliches Gesetzbuch, 1896)
ทังนี
้ ้ ราคาที่กาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ แรกนันอาจลดลงได้
้
หากปรากฏว่าสภาพทรัพย์สิน ณ วันที่
มีการรับซื ้อคืนนันเสื
้ อ่ มลงโดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งผู้ซื ้อไม่สามารถเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายเพิ่ม
2

หลักการดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรา 313 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ซึ่งกาหนดไว้ ว่าหากภาวการณ์
แวดล้ อมซึง่ เป็ นมูลเหตุของสัญญาหรื อสาระสาคัญทังหลายอั
้
นเป็ นจุดเริ่ มต้ นแห่งข้ อสัญญาได้ เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจาก
ที่สญ
ั ญาได้ ทาขึ ้นแล้ ว เช่น ความผันผวนอย่างหนักของค่าเงิน ตลอดจนสภาวะสงครามต่าง ๆ ซึ่งทาให้ มลู หนีท้ ี่ต้องชาระ
ตามสัญญามีมลู ค่าสูงขึน้ จนถึงขัน้ ที่อาจทาให้ การปฏิบัติตามสัญญาไม่อาจกระทาลงหรื อยากที่จะสามารถกระทาลงได้
คู่สัญญาสามารถที่ จะปฏิ บัติตามสัญญาต่อไปได้ ตามข้ อกาหนดเดิมในสัญญา โดยไม่พึงต้ องพิจารณาถึงข้ อเท็ จจริ งที่
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี ้ ผู้ที่สนใจสามารถค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากงานเขียนของ นริ ศา ละม้ ายอินทร์ เรื่ อง “ปั ญหาการ
แบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง: ศึกษากรณีสญ
ั ญาจ้ างบุคลากรของรัฐในประเทศไทย”
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ราคาการซื ้อคืนเพราะเหตุดงั กล่าวได้ รวมทังผู
้ ้ ขายยังสามารถพิจารณาได้ อีกด้ วยว่า
ณ ห้ วงเวลาดั ง กล่ า วจะท าการซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น นั น้ คื น อี ก หรื อไม่ (Bürgerliches
Gesetzbuch, 1896)
หากพิจารณาจากภาพรวมของสัญญาขายฝากในประเทศเยอรมัน จะเห็นได้ ว่า
ไม่มีลกั ษณะของความเป็ นสัญญาค ้าประกันการกู้เงินอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาขายฝากเลย
สัญญาขายฝากคงมีลกั ษณะเป็ นเพี ยงสัญญาซือ้ ขายประเภทหนึ่งที่ผ้ ูขายสามารถ
สงวนสิทธิในการซื ้อสินค้ าคืนได้ เท่านัน้ ลักษณะเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนจาก
กรณีที่ผ้ ซู ื ้อมีหน้ าที่ ๆ จะต้ องรักษาทรัพย์สินให้ มีสภาพเดิมตลอดระยะเวลาที่ผ้ ขู ายมี
สิทธิเสนอขอซื ้อคืน และในขณะเดียวกันผู้ขายก็สามารถเลือกที่จะใช้ สิทธิ ไม่ซื ้อคืนได้
หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สิน ณ ห้ วงเวลาที่ตนมีความประสงค์ขอจะซื ้อทรัพย์สินนัน้
คืนมีน้อยเกินกว่าราคาที่กาหนด ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ ข้ อผูกมัดตามสัญญาขายฝากนันมี
้
ลักษณะที่เป็ นเสรี ภาพในการแสดงเจตนามากกว่าที่จะเป็ นเงื่อนไขบังคับให้ ต้องไถ่ถอน
ทรัพย์สนิ คืนอันเนื่องมาจากนาเอาทรัพย์สนิ มาวางเป็ นประกันการชาระหนี ้ไว้
2. ประเทศญี่ปุ่น
สัญญาที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสัญญาขายฝากของประเทศไทยในประเทศญี่ปนุ่
คือสัญญาซื ้อคืน (Redemption) ซึ่งถูกจัดวางไว้ เป็ นหมวดย่อยภายใต้ หมวดหลักว่า
ด้ วยสัญญาซื ้อขาย ตังแต่
้ มาตรา 579 – 585 โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี ้
ลักษณะของสัญญา ในส่วนที่ว่าด้ วยการซื ้อคืนนัน้ ประมวลกฎหมายแพ่ง
ญี่ ปุ่นกาหนดให้ เป็ นส่วนของข้ อสัญญาพิเศษ (Special Agreement) รู ปแบบหนึ่ง
ซึ่งในมาตรา 579 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวได้ กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้ออสังหาริ มทรั พย์
อาจทาการยกเลิกสัญญาซื ้อขายที่ทาขึ ้นได้ หากตนได้ รับชาระราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่
ตนซื ้อไป รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นใดในการดาเนินการซื ้อขายดังกล่าวจากผู้ขาย ทังนี
้ ้หาก
ไม่มีการตกลงเป็ นอย่างอื่นให้ ถือว่าดอกผลอันเกิดจากการใช้ สอยทรัพย์ในระหว่างที่
ทรัพย์ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื ้อนันหั
้ กกลบลบออกจากดอกเบี ้ยสาหรับราคาที่จะต้ อง
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ไถ่คืน ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงพิเศษว่าด้ วยการซื ้อคืนนันจะต้
้ องกระทาขึ ้นในขณะเดียวกับที่ได้ มี
การทาสัญญาซื ้อขาย (Japan Civilcode, 1896)
สิทธิระหว่ างผู้ซือ้ และผู้ขาย (Japan Civilcode, 1896) สัญญาว่าด้ วยการ
ซือ้ คื นนัน้ โดยทั่วไปแล้ วถื อว่าเป็ นบุคคลสิทธิ ประเภทหนึ่ง คื อเป็ นข้ อตกลงพิ เศษ
ระหว่างผู้ซื อ้ และผู้ขายเท่ านัน้ ไม่ อาจใช้ ยันกับบุคคลภายนอกได้ อย่างไรก็ ตาม
บทบัญญัติมาตรา 581 (1) กาหนดให้ หากมีการจดทะเบียนสัญญาว่าด้ วยการซื ้อคืน
พร้ อมกับที่ มี การจดทะเบี ยนซื อ้ ขายอสังหาริ มทรั พย์ ให้ สัญญาว่าด้ วยการซื อ้ คื น
ดั ง กล่ า วสามารถใช้ ยั น กั บ บุ ค คลภายนอกได้ ด้ วย ทั ง้ นี ้ สิ ท ธิ ใ นการยั น กั บ
บุ ค คลภายนอกนั น้ รวมไปถึ ง การใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ้ คื น เพื่ อ ยั น กั บ บุ ค คลผู้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอยู่ด้วย โดยผู้ที่เช่าอสังหาริ มทรัพย์อยู่จะสามารถอ้ างสิทธิใน
การเช่ าของตนเพื่ อยันกับผู้ขายได้ ภายในระยะเวลาเพี ยงหนึ่ งปี เท่านัน้ และสิทธิ
ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ ยนั กับผู้ขายได้ หากการเช่าใช้ อสังหาริ มทรัพย์นนเป็
ั ้ นไปโดย
จงใจเพื่อก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ขู าย ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดในมาตรา 581 (2)
หน้ าที่ของผู้ซือ้ ที่มีต่อผู้ขาย แม้ โดยบทบัญญัติทงหมดของส่
ั้
วนที่ว่าด้ วย
สัญญาซื อ้ คื นนัน้ จะไม่ ได้ บัญญั ติ ถึ งหน้ าที่ ของผู้ซื อ้ ที่ มี ต่ อผู้ขายไว้ แต่ ประการใด
แต่หากพิ จารณาจากบทบัญญัติ มาตรา 583 (2) ที่ก าหนดให้ ผ้ ูขายจะต้ องช าระ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินการเพื่อบารุ งรั กษาอสังหาริ มทรัพย์ ของ
ผู้ซือ้ แล้ ว อาจจะสามารถตีความได้ ว่า ในระหว่างที่อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวตกอยู่
ภายใต้ ภาระผู ก พัน ในเรื่ อ งสัญ ญาซื อ้ คื น นัน้ ผู้ ซื อ้ มี ห น้ าที่ ๆ จะต้ องดู แ ลรั ก ษา
อสังหาริ มทรัพย์นนตามความเหมาะสม
ั้
และสามารถดาเนินการเรี ยกเก็บเอาค่าใช้ จ่าย
ดัง กล่ า วจากผู้ ซื อ้ คื นได้ อย่ างไรก็ ตาม หากผู้ ซื อ้ ได้ รั บ ดอกผลใด ๆ อันเกิ ดจาก
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ ตนถื อครองแล้ ว ให้ ถื อว่าค่าใช้ จ่ ายที่ จ าเป็ นต่อการบ ารุ งรั กษา
อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวตามปกติ ธรรมดาเป็ นภาระของผู้ซื อ้ ที่ จะต้ องรั บผิ ดชอบ
(Japan Civilcode, 1896)
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การใช้ สิทธิ ซือ้ คืนของผู้ขาย (Japan Civilcode, 1896) ตามประมวล
กฎหมายแพ่งญี่ปนนั
ุ่ น้ การทาสัญญาพิเศษเพื่อขอซื ้อคืนอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญา
ซื อ้ ขายนัน้ สามารถท าได้ โดยจะต้ องมี ก ารก าหนดระยะเวลาในการขอซื อ้ คื น
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวสามารถก าหนดเป็ นเวลาเท่าใดก็ ได้ แต่จะต้ องไม่เกิ น 10 ปี
นับจากวันที่ทาสัญญาซื ้อขาย โดยหากไม่มีการตกลงเวลาที่ชัดเจนแน่นอนแล้ ว ให้ ถือ
ว่ามีกาหนดเวลาในการขอซื ้อคืนไม่เกิน 5 ปี
ในการใช้ สิทธิขอซื ้อคืนนัน้ กฎหมายให้ ถือว่าการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวดาเนินการ
ไปโดยลุลว่ งสมบูรณ์เมื่อผู้ซื ้อได้ ดาเนินการชาระเงินตามที่ผ้ ขู ายได้ จ่ายไปทังในส่
้ วนที่
เป็ นเงินค่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ และเงินค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่จะเป็ นสาหรับการทาสัญญา
ซือ้ ขายครบถ้ วนแล้ วเท่านัน้ นอกจากนี ้ หากการกระท าใด ๆ ของผู้ซือ้ ในระหว่างที่
ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ทาให้ ราคาหรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์นนเพิ
ั ้ ่มขึน้
ค่าใช้ จ่ ายที่ จะต้ องช าระเพื่ อเป็ นการซื อ้ อสังหาริ มทรั พย์ คื นให้ หมายความรวมถึ ง
มูลค่าที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวด้ วย
จากที่ กล่าวมาทัง้ หมดนัน้ จะเห็ นได้ ว่ าสัญญาที่ มี ลักษณะเช่ นเดี ยวกับการ
ขายฝากในประเทศญี่ ปนนั
ุ่ น้ ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้ องใด ๆ กับการสร้ างหลักประกัน
แห่งหนี เ้ ลย รวมถึ งยังมี การก าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกับค่าใช้ จ่ ายในการซื อ้ คื นที่
ค่อนข้ างละเอียด ทาให้ สามารถอนุมานได้ ว่า สัญญาซือ้ คืนของญี่ ปนนั
ุ่ น้ วางอยู่บน
พื ้นฐานของสัญญาซื ้อขายโดยแท้ แต่การกาหนดเงื่อนไขแห่งการซื ้อคืนนันเป็
้ นเพียง
การตังเงื
้ ่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการยกเลิกสัญญา (Right to recession) เมื่อผู้ขายมี
ความประสงค์ที่จะได้ ทรัพย์สนิ ของตนคืนเท่านัน้
3. ประเทศฝรั่งเศส
ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส (French Civil Code) ได้ ทาการบัญญัติหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับสัญญาที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการขายฝากของประเทศไทยไว้ ในมาตรา
1658 - 1673 ในชื่อสัญญาในการซื ้อคืน (Right to Redemption) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
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ลักษณะของสัญญา ลักษณะของสัญญาซื ้อคืนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเศสนันถู
้ กบัญญัติไว้ ในมาตรา 1658 - 1659 โดยภายใต้ บทบัญญัติมาตรา 1658
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งนัน้ ได้ กาหนดให้ สญ
ั ญาซื ้อขายที่ได้ ทาขึ ้นระหว่างบุคคลนัน้
อาจถูกยกเลิกได้ โดยการขอใช้ สิทธิ ในการซื ้อในราคาที่ย่อมเยาที่สุด (French Civil
Code, 2017)
มาตรา 1659 นัน้ สิทธิ ในการซื ้อคืนจัดเป็ นสัญญาชนิดหนึ่งที่เมื่อมีสญ
ั ญา
ซื ้อขายเกิดขึ ้นแล้ ว ผู้ขายขอสงวนสิทธิ ในการที่ ตนจะซื ้อของที่ตนขายไปคืน โดยการ
ชดใช้ ราคาตามที่ผ้ ูซือ้ ได้ ซื ้อไป และค่าใช้ จ่ายอื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 1673
(French Civil Code, 2017)
สิทธิระหว่ างผู้ซือ้ และผู้ขาย โดยทัว่ ไปแล้ ว ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
ไม่ได้ กาหนดสิทธิระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายไว้ เป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม สิทธิที่น่าสนใจ
ประการหนึ่งคือสิทธิ ของผู้ขายที่ได้ ขอสงวนสิทธิ ในการซื ้อคืนไว้ โดยความในมาตรา
1664 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสได้ กาหนดให้ ผ้ ขู ายสามารถใช้ สิทธิ ในการ
ขอซื ้อคืนตามที่ได้ สงวนไว้ ตอ่ ผู้ซื ้อได้ แม้ ว่าผู้ซื ้อจะได้ ขายสินค้ าที่ตนได้ รับซื ้อมาไปแล้ ว
ก็ ตาม โดยผู้ขายที่ได้ สงวนสิทธิ ไว้ แล้ วสามารถใช้ สิทธิ ในการซือ้ คืนของตนต่อผู้ซื อ้
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายทอดอื่น ๆ ต่อไปอีกกี่ทอดก็ได้ แม้ ว่าจะไม่ได้ มีการกาหนดหรื อ
ระบุถึงสิทธิในการซื ้อคืนไว้ ในสัญญาซื ้อขายครัง้ หลังก็ตาม (French Civil Code, 2017)
ทัง้ นี ้ โดยทั่วไปแล้ วสิทธิ ในลักษณะนี ส้ ามารถใช้ ได้ กับทัง้ สัญญาซื อ้ ขาย
สังหาริ มทรั พย์ และสัญญาซือ้ ขายอสังหาริ มทรั พย์ อย่างไรก็ ตาม เฉพาะกรณี ของ
สัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์นนที
ั ้ ่หากการซื ้อขายครัง้ อื่น ๆ เกิดขึ ้นโดยที่ผ้ ซู ื ้อรายใหม่
ไม่ทราบถึงข้ อสงวนสิทธิในการซื ้อคืนดังกล่าว ผู้ซื ้อรายใหม่จะได้ รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายต่อสิทธิในการขอซื ้อทรัพย์สนิ คืนของผู้ขายรายแรก
การใช้ สิทธิซือ้ คืนของผู้ขาย ภายใต้ บทบัญญัติมาตรา 1660 และ 1661
กาหนดให้ ระยะเวลาในการขอใช้ สิทธิ ในการซือ้ คืนซึ่งทรั พย์ สินนัน้ เป็ นเสรี ภาพของ
คูส่ ญ
ั ญาในการที่จะตกลงกัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการใช้ สิทธิดงั กล่าวจะต้ องไม่
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เกินห้ าปี หากมีการกาหนดระยะเวลาในการใช้ สิทธิที่เกินกว่านัน้ ให้ ลดระยะเวลาลง
เหลือห้ าปี โดยที่กาหนดระยะเวลาดังกล่างถือว่าเป็ นสาระสาคัญแห่งสัญญา ศาลไม่มี
อานาจที่จะแก้ ไขระยะเวลาที่ได้ กาหนดลงแล้ ว และหากผู้ขายไม่ได้ ดาเนินการขอใช้
สิทธิในการซื ้อคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินนันจะต้
้ องตกเป็ น
ของผู้ซื ้ออย่างเด็ดขาด (French Civil Code, 2017)
ในส่วนของการชาระราคาค่าซื ้อคืนซึ่งทรัพย์สินตามสัญญานัน้ ดังที่กล่าวไป
แล้ วว่านอกจากราคาที่จะต้ องจ่ายเพื่อซื ้อคืนทรัพย์สินนันจะเป็
้
นราคาตามที่ได้ มีการ
ซื ้อขายกันโดยแท้ ดังที่กาหนดในมาตรา 1659 แล้ ว ยังต้ องชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรา 1673 อีกด้ วย โดยค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องชาระได้ แก่ ค่าฤชาธรรมเนียม
ที่ผ้ ูซื ้อต้ องจ่ายอันเนื่องมาจากการทาสัญญาซือ้ ขาย ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและ
รักษาทรัพย์สนิ นันตามราคาที
้
่จาเป็ น และค่าใช้ จ่ายอื่นใดรวมถึงค่ามูลค่าที่เพิ่มขึ ้นแห่ง
ทรัพย์สินนันหากเกิ
้
ดขึ ้นจากการกระทาของผู้ซื ้อทรัพย์สินนันไป
้ (French Civil Code,
2017)
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 1658 กาหนดให้ ราคาซื ้อคืนนันจะต้
้ องถูก
กาหนดไว้ เป็ นจานวนที่น้อยที่สดุ หรื อถูกที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ดังนัน้ การทาสัญญา
ซื ้อคืนภายใต้ ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสจึงไม่สามารถมีการตกลงกันให้ ชาระราคา
สูงเกิ นความจ าเป็ นในลักษณะของการรวมเอาดอกเบี ย้ ต่าง ๆ เข้ าไปในสัญญาได้
เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ บญ
ั ญัติให้ ผ้ ขู ายที่ต้องการจะซือ้ ทรัพย์สินของตนคืนจาต้ อง
ชาระดอกเบี ้ยให้ กับผู้ซือ้ ด้ วย ดังนัน้ หากมีการเรี ยกร้ องราคาการขายคืนที่สงู เกินไป
อันมีลกั ษณะของการรวมดอกเบี ้ยเข้ าไปด้ วยแล้ ว จานวนเงินดังกล่าวอาจถูกเพิกถอน
หรื อปรับลดลงได้ ตามกฎหมาย (French Civil Code, 2017)
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทังหมดแล้
้
ว จะเห็นได้ ว่าลักษณะของ
สัญญาซื ้อคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสนันไม่
้ ปรากฎความสัมพันธ์ ใด ๆ ที่จะ
ทาให้ สามารถเชื่ อมโยงไปยังสัญญากู้ยืมเงิ นได้ เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติ
ต่าง ๆ ที่กาหนดอัตราค่าใช้ จ่ายในการซือ้ คืนไว้ อย่างชัดเจน ถึงขัน้ ที่อาจเรี ยกได้ ว่า
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ปฏิ เสธการคิ ดดอกเบี ย้ โดยอาศัยสัญญาซื อ้ คื นเป็ นฐาน ย่ อมท าให้ เห็ นว่าภายใต้
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสนัน้ สัญญาซื ้อคืนมีลกั ษณะเป็ นสัญญา
พิเศษอย่างหนึง่ ภายใต้ ลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายเท่านัน้
โดยสรุ ปแล้ ว ประเทศที่ เป็ นต้ นแบบในการจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทยนัน้ ไม่มีประเทศใดเลยที่ผกู เอาสัญญาขายฝากหรื อสัญญารับซื ้อคืนไว้
กับสัญญากู้ หรื อมี ก ารน าเอาสัญ ญาขายฝากไปใช้ ในลั กษณะของหลัก ประกั น
การช าระหนี เ้ งิ นกู้ ทัง้ นี ้ แทบทุกประเทศก าหนดให้ สญ
ั ญาขายฝากมี ลักษณะเป็ น
สัญญาซื อ้ ขายโดยแท้ ซึ่งมีการก าหนดเงื่ อนไขพิ เศษเอาไว้ เท่านัน้ แต่สิ่งที่น่าสนใจ
นัน่ คือ แทบทุกประเทศต่างกาหนดหลักเกณฑ์ในการคานวณเงินที่ใช้ ในการไถ่ถอนหรื อ
ซือ้ ทรั พย์ สินคืนไว้ อย่างละเอียด ในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ ว่าเพื่อเป็ นการป้องกันมิให้
มีการเรี ยกให้ ชาระราคาไถ่อถอนหรื อซื ้อคืนทรัพย์สินสูงเกินไปหรื อมีการคานวณเอา
ดอกเบี ้ยเข้ าไปเป็ นราคาไถ่ถอนทรัพย์สนิ ด้ วยนัน่ เอง
ลักษณะของกฎหมายว่ าด้ วยสัญญาขายฝากของประเทศไทยและต่ างประเทศ
และปั ญหาที่เกิดขึน้ ภายใต้ สัญญาขายฝาก
ดังที่กล่าวไปแล้ วในตอนต้ นว่า สัญญาขายฝากในประเทศไทยนันมี
้ เบื ้องหลังและ
เหตุผลทางประวัติศาสตร์ ที่ผกู พันกับสัญญากู้ยืมเงินอย่างแยกกันไม่ออก พัฒนาการ
ของสัญญาขายฝากค่อย ๆ พัฒนาจากการส่งมอบทรัพย์สินเพื่อยืนยันว่าได้ มีการกู้หนี ้
ยื ม สิ น กั น เกิ ด ขึ น้ แล้ ว จนกลายมาเป็ นการท าสัญ ญาประกั น การช าระเงิ น โดย
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ของผู้ก้ ไู ปยังผู้ให้ ก้ ู โดยใช้ คาว่าการทาสัญญาขายฝากแทนที่
จะกล่าวว่ามี การท าสัญญากู้ยื มเงิ นกัน ลักษณะเช่ นนีส้ ะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดแจ้ ง
ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และก่อให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาเป็ นจานวนมาก
โดยในหัวข้ อนี ้จะเป็ นการกล่าวถึงลักษณะของสัญญาขายฝากตามที่มีการใช้ บงั คับกัน
อยูใ่ นประเทศไทย จากนันจะเป็
้
นการเปรี ยบเทียบลักษณะดังกล่าวกับสัญญาขายฝาก
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ในประเทศต่าง ๆ ตามที่นาเสนอไปแล้ วข้ างต้ น และในท้ ายที่สดุ จะเป็ นการนาเสนอ
ปั ญหาข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นขายสัญญาขายฝากในประเทศไทย
1. ลักษณะของกฎหมายว่ าด้ วยสัญญาขายฝากของประเทศไทย
สัญญาขายฝากตามที่บญ
ั ญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทยนัน้ ถูกบังคับใช้ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2472 เมื่อครัง้ มีการยกร่ างและประกาศใช้
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ขึ น้ มาเป็ น ครั ง้ แรก โดยตลอดระยะเวลาที่ มี
การน าเอาบทบัญญั ติ ว่ าด้ วยการขายฝากมาประกาศใช้ มี ปั ญหาต่ าง ๆ เกิ ดขึ น้
มากมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ยกอัตราค่าไถ่ถอนทรั พย์สินที่
ขายในราคาที่สงู อันเป็ นการดาเนินการเพื่อหลีกเลีย่ งความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา ไปจนถึงการปฏิเสธไม่รับการไถ่ถอนจากผู้ขายฝาก เพื่อให้
ระยะเวลาขายฝากต้ องถอยร่ นออกไปจนหมดระยะเวลา อันจะทาให้ ผ้ ซู ื ้อฝากได้ รับไป
ซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่ซื ้อฝากไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ทรัพย์สินนันเป็
้ นที่ดิน
ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ ้นแทบจะตลอดระยะเวลา และผู้ขายฝากจาเป็ นต้ องนามาขายฝากไว้
เนื่องจากมีความต้ องการใช้ เงิน และการขายฝากจะทาให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินได้ เร็ ว
กว่าการจานอง เนื่องจากผู้ซื ้อฝากได้ รับหลักประกันการขายฝากเป็ นที่ดินหรื อทรัพย์สิน
อื่นเรี ยบร้ อยแล้ ว ณ เวลาที่สญ
ั ญาเกิดขึ ้น จึงทาให้ มีความมัน่ ใจในการส่งมอบเงินของ
ตนให้ กบั ผู้ขายฝากไป
ปั ญหาว่าด้ วยสัญญาขายฝากนันเป็
้ นปั ญหาที่เรื อ้ รังมากว่า 80 ปี (Kaewsir,
2004, p. 20) จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2541 ได้ มีการแก้ ไขความในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ว่าด้ วยสัญญาขายฝากภายใต้ เหตุผลความจ าเป็ นตามที่ปรากฎท้ าย
พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2541 ดังนี ้
“เนื ่ อ งจากประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ ใ นเรื ่ อ งขายฝากมี
บทบัญญัติยงั ไม่เหมาะสม เป็ นเหตุให้มีการเอาเปรี ยบผูข้ ายฝากโดย การกาหนดสิ น
ไถ่ทีส่ ูงเกิ นควร เพือ่ หลีกเลีย่ งกฎหมายห้ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกิ นอัตรา รวมทัง้ ในกรณี ที่
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ถึงกาหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมักจะหลี กเลี ่ยงไม่ ยอมให้มีการไถ่ จนเป็ นเหตุให้ผู้ขาย
ฝากต้อ งสู ญเสี ย กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรัพ ย์ สิ น ไปโดยไม่ ช อบธรรม นอกจากนี ้ เห็ น ควร
ปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาในการใช้ สิ ทธิ ไถ่ ใ นสัญ ญาขายฝากให้ เ หมาะสมยิ่ งขึ้ น
จึ งจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
เหตุผลดังกล่าวเป็ นหนึ่งในสิ่งที่แสดงให้ เห็นอย่างชั ดเจนว่า แม้ กระทัง่ ณ
ช่วงเวลาปั จจุบนั สัญญาขายฝากในประเทศไทยยังไม่สามารถแยกออกจากสัญญา
กู้ยืมเงินได้ อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด และบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เองก็ได้ ตอกย ้าเรื่ องดังกล่าวโดยยอมรับ และบัญญัติเอาหลักการว่าด้ วยการ
กู้ยืมเงินไปบัญญัติไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาขายฝากอย่างชัดแจ้ งและเปิ ดเผย
โดยใน มาตรา 494 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ บญ
ั ญัติไว้ วา่
“สิ นไถ่นนั้ ถ้าไม่ได้กาหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ท่านให้ไถ่ตามราคาทีข่ ายฝาก
ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสิ นไถ่หรื อราคาขายฝากที ่กาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที ่
แท้จริ งเกิ นอัตราร้อยละสิ บห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากทีแ่ ท้จริ งรวมประโยชน์
ตอบแทนร้อยละสิ บห้าต่อปี ”
บทบัญญัติมาตรานี ้เป็ นบทบัญญัติที่แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
สัญญาขายฝากและสัญญากู้ยืมเงินอย่างชัดเจน กล่าวคือ การกาหนดอัตราราคา
ขายฝากไว้ ที่ร้อยละ 15 ต่อปี เป็ นการกาหนดโดยอาศัยอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี ้ย
สูงสุดที่สามารถเรี ยกได้ ตามพระราชบัญญัติห้ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า การกาหนดอัตราราคาขายฝากสูงสุดไว้ ที่ไม่เกิ น
ร้ อยละสิบห้ าของราคาขายแท้ จริ งนัน้ เป็ นการที่กฎหมายยอมรับว่าสัญญาขายฝาก
ก่อให้ เกิดดอกเบีย้ ที่ผ้ ูขายฝากจะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ูซือ้ ฝากในลักษณะเดียวกันกับ
สัญญากู้ยืมเงิน
นอกจากนี ้หากพิจารณาควบคู่ไปกับการกาหนดให้ ผ้ ขู ายฝากสามารถไปวาง
ทรัพย์ของตน ณ สานักงานวางทรัพย์เพื่อเป็ นการไถ่คืนทรัพย์สินได้ ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อฝาก
ไม่ยอมรับเงินจานวนที่ไถ่ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 492 แล้ ว จะเห็นว่าบทบัญญัติ
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ดังกล่าวถูกแก้ ไขในปี พ.ศ. 2541 โดยแต่เดิมนันการวางทรั
้
พย์ ณ สานักงานวางทรัพย์
ถูกสงวนไว้ ให้ กบั การชาระหนี ้อันเกิดจากสัญญากู้ยืมเงินเท่านัน้ แต่เนื่องจากปั ญหาที่
ผู้ซือ้ ฝากหวังที่จะได้ ที่ดินอันเป็ นประกันเงิ นกู้มาเป็ นกรรมสิทธิ์ ของตนโดยเด็ดขาด
จึงทาการปฏิเสธการชาระค่าไถ่ทรัพย์ของผู้ซื ้อฝากเพื่อทาให้ กาหนดเวลาแห่งการขาย
ฝากล่วงเลยไป อันจะส่งผลให้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนันตกอยู
้
่แก่ผ้ ซู ื ้อฝากโดยเด็ดขาด
ซึ่งเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างมากในการขายฝากที่ดิน (Kaewsir, 2004, p. 18 - 19)
นอกจากนี ้ ในหลายกรณีผ้ ซู ื ้อฝากมักจะเอาที่ดินดังกล่าว ไปขายต่อในอัตราที่สงู กว่าที่
ตนซื ้อมา ทาให้ ผ้ ขู ายฝากไม่สามารถดาเนินการไถ่ถอนที่ดินตามที่ตนได้ ขายฝากไว้ ได้
ดังนันจึ
้ งได้ มีการแก้ ไขความในมาตราดังกล่าว โดยการนาเอาบทบัญญัติในเรื่ องการ
ชาระหนี ้มาใช้ กบั การขายฝาก
ลักษณะของกฎหมายขายฝากในประเทศไทยนัน้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน
ว่าสัญญาขายฝากเป็ นสัญญาที่ถกู ใช้ แทนสัญญาจานาหรื อสัญญาจานอง โดยเป็ น
สัญญาที่ทาขึ ้นเพื่อสนองตอบความต้ องการเงินของผู้ขายฝาก ในขณะที่ผ้ ซู ื ้อฝากเอง
ก็ได้ รับหลักประกันในการกู้ยืมเงินที่มนั่ คงกว่าสัญญาจานาหรื อจานอง เนื่องจาก
กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ได้ มาจากสัญญาขายฝากนัน้ ย่อมโอนไปยังผู้ซื ้อฝากทันที
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาจากปั ญหาจานวนมากที่เกิดขึ ้นโดยเฉพาะในสัญญาขายฝาก
ที่ดิน ที่ผ้ ซู ื ้อฝากไม่ยอมรับการไถ่ถอนจนต้ องมีการแก้ ไขข้ อกฎหมายนัน้ ย่อมเป็ นข้ อ
สันนิษฐานได้ วา่ ที่ดินอันเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินนันมี
้ มลู ค่าสูงกว่าจานวนเงินที่
ได้ จ่ายไปเป็ นค่าซื ้อฝาก สิง่ เหล่านี ้ล้ วนแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ในลักษณะที่ไม่
สามารถแยกจากกันได้ ของสัญญาขายฝากและสัญญากู้ยืมเงินอันก่อให้ เกิดปั ญหา
ต่อสังคมเป็ นจานวนมากดังที่จะกล่าวต่อไป
2. ลักษณะของสัญญาขายฝากในต่ างประเทศ
ในกรณีกฎหมายต่างประเทศ จากการศึกษาข้ อกฎหมายทังสามประเทศที
้
่
กล่าวไว้ ข้างต้ นนัน้ จะเห็นได้ ว่าประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่น่าพิจารณา นัน่ คือทัง้
สามประเทศได้ กาหนดชื่อสาหรับสัญญาที่มีลกั ษณะคล้ ายกับสัญญาขายฝากของ
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ประเทศไทยไว้ ในชื่ อ “สัญญาซื ้อคืน ” ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าสัญญาในลักษณะนีเ้ ป็ น
สัญญาซื ้อขายอีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีเงื่อนไขพิเศษ ไม่ใช่สญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
สัญญากู้ยืมเงินแต่ประการใด
ข้ อเท็จจริ งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง นัน่ คือการปฏิเสธความสามารถในการ
เรี ยกดอกเบี ้ยของผู้ซื ้อในการตังราคาเพื
้
่อให้ ผ้ ขู ายมาซื ้อทรัพย์สินของตนคืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้ ตวั บทกฎหมายของประเทศเยอรมัน ที่กาหนดให้ สญ
ั ญาซื ้อคืนที่มีการ
กาหนดราคาที่สงู เกินควรในลักษณะที่เป็ นการเรี ยกดอกเบี ้ยรวมเข้ ามาด้ วย จนทาให้
ผู้ขายไม่สามารถซือ้ ทรั พย์ สินของตนคืนได้ จะต้ องตกอยู่ภายใต้ หลัก Wegfall der
geschaftsgrundlage ซึ่งศาลสามารถกาหนดให้ ราคาดังกล่าวสิ ้นผลไป และกาหนด
ราคาใหม่ตามความเหมาะสมได้ โดยลักษณะของกฎหมายในประเทศเยอรมันเช่นนี ้
สอดคล้ องกับหลักกฎหมายภายใต้ ประมวลกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ที่กาหนดให้
การเรี ยกอัตราราคาสาหรับการซือ้ คืนนันจะต้
้
องเป็ นอัตราที่ต่าที่สดุ และไม่สามารถ
เรี ยกราคาซื ้อคืนในลักษณะที่รวมเอาดอกเบี ้ยเข้ าไปด้ วยได้
โดยสาหรับประเทศญี่ ปนนั
ุ่ น้ แม้ จะมีการกล่าวถึงดอกเบี ้ยไว้ แต่เป็ นการ
กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ซื ้อไว้ ได้ ในฐานะดอกเบี ้ยเท่านัน้
ไม่ ไ ด้ มี ก ารกล่ า วถึ ง ดอกเบี ย้ ในลัก ษณะเดี ย วกั บ สัญ ญากู้ ยื ม เงิ น แต่ อ ย่ างใด
นอกจากนี ้ ภายใต้ บทกฎหมายของทังสามประเทศนั
้
น้ ยังกาหนดให้ ผ้ ขู ายสามารถ
เลือกได้ ในตอนท้ ายว่าตนประสงค์จะซื ้อทรัพย์สินของตนคืนหรื อไม่ หากไม่มีความ
ประสงค์ที่จะซื ้อทรัพย์สินของตนคืนและระยะเวลาในการซื ้อคืนตามข้ อตกลงพิเศษ
ได้ ลว่ งพ้ นไปแล้ ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ นันย่
้ อมตกเป็ นของผู้ซื ้อตลอดไป
ข้ อกาหนดทางกฎหมายตามที่กล่าวมานี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงธรรมชาติของ
สัญญาซื ้อคืนในต่างประเทศว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นเพียงสัญญาซื ้อขายที่มีเงื่อนไข
พิเศษประเภทหนึ่งเท่านัน้ ไม่มีความเชื่ อมโยงกับสัญญากู้ยืมเงิ นแต่อย่างใด ซึ่ง
ลัก ษณะเช่ นนี แ้ ตกต่า งจากสัญญาขายฝากในประเทศไทยเป็ น อย่า งยิ่ ง ดังที่ ได้
ยกตัว อย่า งให้ เ ห็ น ไปแล้ ว ว่ า บทกฎหมายว่า ด้ ว ยสัญ ญาขายฝากตามประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนัน้ มีการนาเอาความที่ว่าด้ วยการกู้ยืมเงิ นมา
ผนวกไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาขายฝาก ทาให้ นอกจากสภาพแห่งความเข้ าใจ
ทางประวัติศาสตร์ ที่ทาให้ สญ
ั ญาขายฝากถูกมองว่าเป็ นสัญญากู้ยืมเงินรู ปแบบหนึ่ง
แล้ ว ข้ อกาหนดในทางกฎหมายเองก็ได้ ตอกย ้าให้ เห็นถึงสถานะความเป็ นสัญญา
กู้ยืมเงินด้ วยอีกทางหนึ่ง โดยความเข้ าใจดังกล่าวไม่สามารถขจัดออกไปจากความ
รั บ รู้ ของสัง คมและกฎหมายได้ แม้ เ ราจะน าเอารู ป แบบการวางโครงสร้ างทาง
กฎหมายตามแนวทางของต่างประเทศมาใช้ แล้ วก็ ตาม โดยลักษณะเช่นนีท้ าให้
สัญญาขายฝาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายฝากที่ดินนันก่
้ อให้ เกิดปั ญหาเป็ นจานวน
มาก ดังที่จะได้ ยกตัวอย่างไว้ ในส่วนถัดไป
ทัง้ นี ้ ปั ญหาที่เกิดขึน้ ภายใต้ สัญญาขายฝากในทางปฏิบตั ินนั ้ สัญญา
ขายฝากก่อให้ เกิดปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในสังคมเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปั ญ หาอัน เกิ ด จากการขายฝากที่ ดิ น ที่ มี ม าอย่ า งยาวนานตลอดระยะเวลาการ
ประกาศใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากสัญญาขายฝากเป็ น
ช่องทางในการหาเงินมาใช้ ได้ อย่างง่ายที่สดุ สาหรับผู้มีความต้ องการใช้ เงิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากมีที่ดินในครอบครองแล้ ว การขายฝากที่ดินเพื่อเป็ นหลักประกันในการ
กู้หนี ้ยืมสินย่อมทาได้ โดยง่ายกว่าการจานอง เพราะผู้ซื ้อฝากซึ่งมีอีกฐานะหนึ่งเป็ นผู้ให้
กู้จะได้ รับหลักประกันในหนี ้เงินกู้ที่แน่นอนคือการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งที่ดินที่ได้ รับ
มาเมื่อวางอยู่บนฐานคิดของการกู้เงิ นและการสร้ างหลักประกันแล้ ว ย่อมมีมูลค่า
มากกว่าตัวเงินที่ต้องเสียไป
ปั ญหาในทางข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญาขายฝาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สัญญาขายฝากที่ดินนันล้
้ วนแล้ วแต่เป็ นปั ญหาร้ ายแรงที่สง่ ผลกระทบต่อความเป็ นอยู่
ของผู้ที่ต้องขายฝากเพราะความเดือดร้ อนเรื่ องเงิน ดังจะมีตวั อย่างที่นา่ สนใจ ต่อไปนี ้
1) กรณีประชาชนกว่ า 500 ราย ถูกหลอกให้ ขายฝากโฉนด
กรณีนี ้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประชาชน
กว่า 500 ราย ถูกนายหน้ าหลอกว่าจะทาการใช้ หนี ้หรื อให้ เงินเพื่อไปใช้ จ่ายตามความ
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ต้ องการ โดยการนาโฉนดมาค ้าประกันไว้ ด้วยวิธีการขายฝาก พร้ อมชาระดอกเบี ้ยใน
อัตราต่า (Korat Daily, 2018)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเมื่อประชาชนประสงค์จะมาไถ่อถอนที่ดินตามที่ได้
ขายฝากไว้ ปรากฏว่าผู้ซื ้อฝากในทอดแรกได้ ดาเนินการขายที่ดินดังกล่าวไปให้ กบั ผู้ซื ้อ
รายอื่นแล้ วโดยมีราคาที่สงู ขึ ้นกว่าเดิมถึงห้ าเท่า เช่น จากที่ขายฝากกันโดยมีราคาอยู่ที่
100,000 บาท ที่ดินที่ตนขายฝากกลับถูกขายต่อไปในราคากว่า 500,000 บาท ซึ่งทาให้
ราษฎรที่ขายฝากไม่สามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ทาให้ ที่ดินของตนถูกยึดและปราศจาก
ที่ดินทากินรวมถึงปราศจากที่ดินที่ใช้ ในการอยูอ่ าศัย
2) กรณีประชาชนถูกหลอกขายฝากที่ดิน ณ จังหวัดสระบุรี
เป็ นกรณีที่ ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี จานวน 8 ราย ได้ เข้ าร้ องทุกข์ต่อ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ณ สานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าถูกนายทุนคนหนึ่งหลอกให้ ขายฝาก
ที่ดินเพื่อเป็ นหลักประกันการกู้เงิน แต่เมื่อไปขอไถ่ถอนกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ ไถ่ถอน
โดยอ้ า งว่ าได้ ด าเนิ นการขายที่ ดิ นดัง กล่าวให้ ผ้ ูอื่ นไปแล้ ว โดยข้ อเท็ จจริ งพบว่ า
เหตุการณ์ เช่นนี ้มักจะเกิดขึ ้นโดยการที่นายทุนจะไปหาผู้ที่มีความต้ องการใช้ เงิน ซึ่งมี
ที่ดินในตาแหน่งที่มีทาเลดี ติดถนนใหญ่ แล้ วจะปล่อยให้ กู้เงินในอัตราที่ต่ากว่ามูลค่า
ที่ดิน โดยให้ เอาที่ดินมาขายฝากไว้ เป็ นหลักประกัน จากนันจะเอาที
้
่ดินนันไปขายต่
้
อใน
ราคาสูง ซึ่งจัดว่าเป็ นกลโกงโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรู ปแบบหนึ่ง (Manager
Online, 2018)
3) กรณีการหลอกขายฝากที่ดินมูลค่ ากว่ า 10 ล้ าน บาท ณ จังหวัดบุรีรัมย์
กรณีดงั กล่าว (RS Public Company Limited, 2017) เกิดจากการที่ชาวบ้ าน
6 ราย ได้ เข้ าร้ องเรี ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนถูกนายทุนหลอก
ให้ ทาการขายฝากที่ดินเพื่อนาเงินที่ได้ ไปลงทุนในธุรกิจ โดยได้ ทาการขายฝากที่ดินไป
กว่า 19 ไร่ มูลค่ารวมกันกว่า 10 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ภายหลังที่ได้ มีการทาสัญญาขาย
ฝากเสร็ จสิ ้น นายทุนที่เช่าบ้ านเข้ าทาสัญญาขายฝากที่ดินของตนไปให้ ได้ ดาเนินการ
แจ้ งให้ ชาวบ้ านออกจากที่ดินที่ตนทากินและอยูอ่ าศัย เนื่องจากอ้ างว่ากรรมสิทธิ์ได้ โอน
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ไปเป็ นของตนแล้ ว รวมถึงได้ ดาเนินการเอาป้ายประกาศขายมาปิ ดไว้ ณ บริ เวณที่ดินที่
มี การขายฝาก ลักษณะเช่ นนี ก้ ่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ ชาวบ้ านเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการขาดที่ดินทากินและการไร้ ซงึ่ ที่อยูอ่ าศัย
ทังนี
้ ้ ปั ญหาที่เกิดจากสัญญาขายฝากแทบทังหมดในสั
้
งคมนัน้ เกิดขึ ้นจาก
สัญญาขายฝากที่ดิ นเนื่ องจากเป็ นทรั พย์ สินที่ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของราคาที่ได้
ขายฝากไป และโดยมากแล้ วผู้ซื ้อฝากมีความต้ องการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงพยายาม
ทาทุกวิถีทางเพื่อให้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็ นของตนอย่างเด็ดขาด รวมถึงดาเนินการ
ใด ๆ เท่าที่จะทาได้ เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์จากที่ดินนันมากกว่
้
ามูลค่าที่ตนต้ องจ่ายไป
สัญญาขายฝากนัน้ ในทางความเป็ นจริ งถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเอาเปรี ยบ
ผู้มีรายได้ น้อย หรื อผู้ที่ต้องการใช้ จ่ายเงินอย่างรี บด่วนโดยไม่สามารถเข้ าทาสัญญา
กู้ยืมเงินโดยอาศัยการจานองได้ อย่างทันท่วงที จึงต้ องหันมาพึ่งผู้รับซื ้อฝากซึ่งมักจะให้
เงินได้ ง่ายและเร็ วกว่าผู้ให้ ก้ ปู ระเภทอื่น ตลอดจนอาจถูกหลอกโดยกลุม่ มิจฉาชีพที่ใช้
สัญญาขายฝากและความเดือดร้ อนของประชาชนเป็ นเครื่ องมือในการหากิน ซึง่ ทังหมด
้
นี ้ในแง่หนึ่งล้ วนเป็ นผลจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของระบบกฎหมายไทยที่ผูก
เอาการขายฝากเข้ ากับการกู้ยืมเงินอย่างแยกไม่ออก จนในที่สดุ แล้ วการขายฝากแทนที่
จะถูกใช้ ในฐานะสัญญาซื ้อขายประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ ผ้ ขู ายสามารถซื ้อทรัพย์สิน
ของตนกลับคืนมาได้ ด้วยเหตุผลบางประการ กลับถูกใช้ ในฐานะสัญญาที่ก่อให้ เกิ ด
หลักประกันในการชาระหนี ้ อันสถาปนาสิทธิ ที่มนั่ คงกว่าสัญญาอุปกรณ์ ใด ๆ ที่มี่ต่อ
หลักประกันอันเป็ นทรั พย์ สิ น ซึ่งก่ อให้ เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ออกมาเป็ นจ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาขายฝากที่ ดินที่มักถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการหากิ นและ
ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่คนในสังคม
บทสรุ ป
จากข้ อมูลที่นาเสนอมาแล้ วข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ สัญญาขายฝากในประเทศไทย
นันมี
้ ลกั ษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้ องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก

MFU Connexion, 8(1) || page 116

ข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ที่ไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ ระหว่างสัญญาขายฝากและสัญญากู้ยืมเงิน ในลักษณะที่สญ
ั ญาขายฝาก
แต่เดิมนันจั
้ ดเป็ นสัญญาที่ถูกใช้ เพื่อสร้ างหลักประกันในการกู้ยืมเงิ น และต่อมา
สัญญาดังกล่าวถูกแปรรู ปไปใช้ ในฐานะเครื่ องมือในการกู้ยืมเงินรู ปแบบใหม่ ซึ่งทา
ให้ ผ้ ไู ด้ รับหลักประกันที่มนั่ คงผ่านการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ
ตังแต่
้ มีการประกาศใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2472 โดย
การนาเอารู ปแบบของสัญญาขายฝากจากประเทศต่าง ๆ ทังเยอรมั
้
น ฝรั่งเศส และ
ญี่ ปุ่นมาใช้ เพื่อ หวัง จะเปลี่ยนแปลงให้ สัญญาขายฝากนัน้ มีลักษณะที่คล้ ายกับ
สัญญาขายฝากในต่างประเทศ คือเป็ นเรื่ องของการซือ้ ขายโดยแท้ และไม่ปรากฎ
ความเชื่อมโยงใด ๆ กับสัญญาการกู้ยืมเงิน ดังเช่นตัวอย่างที่ชดั เจนที่สดุ ของประเทศ
ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปนดั
ุ่ งที่อธิบายไว้ ในตอนต้ น ที่กาหนดเงินค่าซื ้อคืนทรัพย์สิน
ที่ผ้ ขู ายจะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อไว้ อย่างละเอียด รวมถึงปฏิเสธการรวมเอาดอกเบี ้ยเข้ า
มาเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของค่า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยในการซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ข ายไว้ คื น
แต่สญ
ั ญาขายฝากในประเทศไทยก็ยงั คงไม่อาจหนีพ้นผลกระทบทางประวัติศาสตร์
ซึง่ ส่วนหนึง่ อาจเกิดจากการส่งต่อภาพจาที่ว่า สัญญาขายฝากเป็ นเครื่ องมื อที่ทาให้
ผู้ที่ต้องการเงินสามารถได้ เงินมาได้ อย่างรวดเร็ ว
ลักษณะของความเป็ นสัญญากู้ยื มเงิ นในสัญญาขายฝากนัน้ ยิ่ งปรากฏอย่าง
ชัดเจน เมื่อปั ญหาในการบังคับใช้ สญ
ั ญาขายฝากทางข้ อเท็จจริ งโดยเฉพาะการขาย
ฝากที่ดินนันเกิ
้ ดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ซื ้อฝากที่มกั ซื ้อที่ดินมาในราคาที่ต่ากว่าความเป็ น
จริ งนันมั
้ กจะกาหนดอัตราค่าไถ่คืนที่สงู ในลักษณะที่อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการเรี ยกเก็บ
ดอกเบี ้ยเกินอัตรา รวมทังท
้ าการฉ้ อโกงต่าง ๆ เนื่องจากตนได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาแล้ ว
เช่นการพยายามบ่ายเบี่ยงไม่รับไถ่ทรัพย์ สินเพื่อให้ ที่ดินตกเป็ นของตนโดยสมบูรณ์
หรื อการนาที่ดินจากการขายฝากไปขายต่อในราคาสูงจนผู้ซื ้อฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้
ซึ่งผู้บัญญัติกฎหมายเลือกที่จะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการแปลงข้ อความเกี่ ยวกับ
การห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา และการกาหนดให้ สามารถวางทรัพย์ ณ สานักงานวาง

MFU Connexion, 8(1) || page 117

ทรั พย์ ได้ ลงไปในประมวลกฎหมายในส่วนที่ว่าด้ วยการขายฝาก อันเป็ นการตอกยา้
ความเป็ นสัญญากู้ยืมเงินในทางข้ อเท็จจริ ง มากกว่าที่จะเป็ นการแก้ ไขปั ญหาที่ทบั ถม
มาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในข้ อกฎหมาย
นอกจากนี ้ ปั ญหาของสัญญาขายฝากยังปรากฏในรู ปของปั ญหาสังคมมากมาย
ดังตัวอย่างข่าวที่ยกมาข้ างต้ น เนื่องจากผู้ซื ้อฝาก (ผู้ให้ ก้ )ู มักจะให้ เงินกู้แก่ผ้ ขู ายฝาก
(ผู้ก้ ู ) ได้ ง่ ายกว่าหากเป็ นการท าสัญญาขายฝากโดยโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ นมายัง
ผู้ซื ้อฝาก ลักษณะเช่นนีท้ าให้ ผ้ ทู ี่เดือดร้ อนด้ านการเงินตกเป็ นเหยื่อของผู้ที่ต้องการ
หลอกลวงเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะการรับซื ้อที่ดินมาในราคาถูก และขายต่อไปใน
ราคาสูง ซึ่งทาให้ ผ้ ขู ายฝากไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินของตนคืนได้ อันก่อให้ เกิดปั ญหา
อื่น ๆ ตามมา ทังปั
้ ญหาเกี่ยวกับที่ดินทากินไปจนถึงปั ญหาเกี่ ยวกับที่อยู่อ าศัย และ
ปั ญหาสังคมอื่น ๆ อีกมากมาย
แน่นอนว่าปั ญหาสังคมที่เกิ ดขึน้ มานี ้ อาจกล่าวได้ โดยหลักแล้ วเกิ ดจากความ
เข้ าใจผิ ด ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสัญ ญาขายฝากอั น เนื่ อ งมาจากข้ อเท็ จ จริ ง ทาง
ประวัติ ศาสตร์ และการส่งต่อข้ อเท็ จจริ งดังกล่าวทัง้ ในทางปฏิ บัติ และในทางของ
การบัญญัติกฎหมายที่ยอมรั บโดยปริ ยายว่าสัญญาขายฝากนันคื
้ อสัญญากู้ยืมเงิ น
รูปแบบหนึง่
ภายใต้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นเช่นนี ้ เราอาจกล่าวได้ ว่าสัญญาขายฝากนันมี
้ ลกั ษณะที่ไม่
เหมาะสมกับสังคมไทย เนื่องมาจากความเข้ าใจวัตถุประสงค์ที่คลาดเคลื่อน และความ
เข้ าใจดังกล่าวยังส่งผลให้ การบัญญั ติกฎหมายคลาดเคลื่อนเข้ าไปอีก ทัง้ นี ้ ภายใต้
ปั ญหาสังคมและความไม่ยตุ ิธรรมอันเกิดจากสัญญาขายฝากในลักษณะนี ้ ผู้เขียนเห็น
ว่าควรดาเนินการเพื่อยกเลิกสัญญาขายฝากโดยเฉพาะอย่ างยิ่งการขายฝากที่ดิน
ภายใต้ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ เสีย เนื่องมาจากที่ดิน
เป็ นทรัพย์สนิ ที่มีราคามากไปกว่าการคานวณเป็ นตัวเงินได้ ทังคุ
้ ณค่าในฐานะเครื่ องมือ
ทากินและคุณค่าในฐานะที่อยู่อาศัย การที่ผ้ ถู ือครองที่ดินจานวนมากถูกหลอกลวงให้
ท าสัญญาขายฝากบนพื น้ ฐานของการเอาความเดื อดร้ อนของผู้อื่ นมาใช้ เพื่ อหา
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ประโยชน์แก่ตนเองนันเป็
้ นสิ่งที่ไม่สมควรกระทาเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อการคงอยู่
ของตัวบทกฎหมายเองก่อให้ เกิดการกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการฉ้ อโกงดังกล่าวด้ วย
แล้ ว การยกเลิกตัวบทกฎหมายนันย่
้ อมถือเป็ นสิ่งที่ควรกระทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
พิจารณาแล้ วว่า แม้ กระทัง่ การนาเอาโครงสร้ างทางกฎหมายของประเทศที่สญ
ั ญาขาย
ฝากมีลกั ษณะเป็ นสัญญาซื ้อขายโดยแท้ มาใช้ แล้ วก็ยงั ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความ
เข้ าใจทางประวัติศาสตร์ ที่ทาให้ เกิดปั ญหาได้
ข้ อเสนอข้ างต้ นเป็ นข้ อเสนอที่ผ้ เู ขียนเห็นว่าเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ ในการที่จะกาจัด
ปั ญหาและความเข้ าใจผิดต่าง ๆ ว่าด้ วยสัญญาขายฝากออกไปจากระบบกฎหมายและ
ออกไปจากสังคม แน่นอนว่าการจะยกเลิกสัญญาขายฝากและแก้ ไขความเข้ าใจทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สงั่ สมมาอย่างยาวนานนันไม่
้ ใช่สงิ่ ที่สามารถทาได้ โดยง่าย
References
Hemarajata, C. (2015) Research report on the correcting the injustice of
sale of refemption law (การแก้ไขความไม่เป็ นธรรมในกฎหมายขายฝาก:
รายงานการวิ จยั ), Bangkok: National Research Committee. (in Thai)
Schuster, E. J. (1907) The principles of German civil law, England:
The Clarendon Press.
Korat Daily. (n.d.) People cheating by sale with redemption contract
(ราษฎรเดือดร้อนหนักไร้ทีอ่ ยู่ เหตุถูกหลอกขายฝากโฉนด), Available:
http://www.koratdaily.com/blog.php?id=3345 [15 Febuary 2018]
(in Thai)
Manager Online. (n.d) The problem of sale with redemption in Sarabury
province (ร้องตารวจ นายทุนสระบุรีหลอกขายฝากทีด่ ิ นหวังฮุบที ่ ท้ายสุดไม่
ยอมให้ไถ่ถอน), Available: https://mgronline.com/crime/detail/
9600000090536 [15 Febuary 2018] (in Thai)

MFU Connexion, 8(1) || page 119

Kaewsiri, N. (2004) The legal issues concerning with the immovable sale
with the right of redemption in accordance with the civil and
commercial code (ปัญหาข้อกฎหมายของสัญญาขายฝากอสังหาริ มทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์), Master's thesis of Law, Faculty of
Law Thammasart University, Bangkok Thailand. (in Thai)
Lingat, R. (1983) Thai legal history book II (ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย เล่ม 2),
Bangkok: Thaiwatanapanid. (in Thai)
RS Public Company Limited. (n.d.) Buriam police and soldier are to check
the area where the farmer was deceived to bring the deed to the sale
(ตารวจ-ทหาร จ.บุรีรมั ย์ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบชาวนาถูกหลอกนาโฉนดไปขาย
ฝาก), Avialable: https://www.thaich8.com/news_detail/41784/
[15 Febuary 2018] (in Thai)
Phromcharn, W. (2015) The legal issues concerning sale with of redemption:
A comparative study of the Kingdom of Thailand and Lao People’s
Democratic Republic (ปัญหากฎหมายเกี ่ยวกับการขายฝาก: ศึกษา
เปรี ยบเทียบราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว),
Master's thesis of Law, School of Law, Mae Fah Luang University,
Chiang Rai, Thailand. (in Thai)

