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การบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) เป็นการใช้สิทธิที่มีอยู่ของผู้รับ
จ้านอง แต่การใช้สิทธิของผู้รับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีไปแล้ว  ไม่สามารถท้าได้ แม้
ความเป็นทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ ตามแนวค้าพิพากษาฎีกา (ประชุมใหญ่) ท้าให้เกิดประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายถึงการรองรับความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองตาม ป.พ.พ. ว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่ และ
ปัญหาว่าการบังคับจ้านองตาม ป.พ.พ. เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งไปแล้ว จะสามารถบังคับจ้านองได้หรือไม่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงศึกษาถึงหลักการและ
แนวคิดว่าด้วยความเป็นทรัพยสิทธิกับสิทธิจ้านอง อายุความ และระยะเวลาในการบังคับคดีเอากับ
ทรัพย์สินที่ติดจ้านอง โดยศึกษาเปรียบเทียบสถานะสิทธิจ้านอง และการบังคับจ้านองของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติใน ป.พ.พ. ที่เกี่ยวกับสิทธิจ้านองยังไม่มีความชัดเจนทั งในเรื่อง
การรองรับความเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านอง และการบังคับจ้านองเมื่อพ้น
ก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ สิทธิจ้านองตามป.พ.พ. 
แม้จะมีลักษณะมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป (erga omnes) แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นทรัพยสิทธิที่จะต้อง
ถูกก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย  (numerus clausus) และการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนด
ระยะเวลาบังคับคดี ไม่สามารถท้าได้แม้ทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ ในขณะที่กฎหมายของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการรองรับความเป็นทรัพยสิทธิไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือรองรับไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน และระบุเหตุที่จะท้าให้จ้านองระงับสิ นไปไว้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงได้เสนอแนวทางในการก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิให้ชัดเจนใน
บทบัญญัติกฎหมาย และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคด ี
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The enforcement of mortgage under the Civil and Commercial Code involves the 

invocation of the mortgagee’s right. However, following a lapse of the time prescribed 

as the mortgage enforcement period, the enforcement cannot be undertaken, even 

though the right to the mortgaged property still resides with the mortgagee, as upheld 

by the Supreme Court judgment (at a plenary session). This raises the legal problem 

relating to the ratification of the right to the mortgaged property under the Civil and 

Commercial Code; that is, whether the mortgage has resulted in such a right, and the 

problem of whether after the lapse of the enforcement time under the Civil Procedure 

Code the mortgage enforcement is still legally permissible. This Thesis explores the 

principles and concepts involving real rights and mortgaging, prescription and the time 

limit for mortgage enforcement. This Thesis is a comparative study of the rights to 

mortgaged property and mortgage enforcement with a particular reference to the 

relevant law in France and Germany. 

The study has found that the provisions in the Civil and Commercial Code on 

mortgage are not clear in both the ratification of the real right over the mortgaged 

 



 ค 

property and mortgage enforcement following the lapse of time within which this legal 

measure must be taken, in accordance with the Civil Procedure Code. That is, whereas 

mortgage under the Civil and Commercial Code gives rise to bound everyone (erga 

omnes), this is still not regarded as constituting (numerus clausus) under the law, and 

the mortgage enforcement following the lapse of the time period for this undertaking is 

not possible even though the real right is still legally upheld. In France and Germany 

the real rights are incorporated in legal provisions or endorsed under property law, and 

the conditions for the revocation of the mortgage are clearly and consistently 

identified. This Thesis presents supporting for real right over mortgaged property on the 

provision and propose guidelines to improve the provision to be appropriate for 

mortgage enforcement after the lapse of time. 
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วิทยานิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี (Problems of 
mortgage enforcement after the lapse of time) ส้าเร็จลุล่วงมาได้ เนื่ องมาจากได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 
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กรุณารับเป็นที่ปรึกษาฯ สละเวลาให้ความเห็น ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ที่เป็นประโยน์ในการเขียน
วิทยานิพนธ์ทุกขั นตอน ถ่ายทอดความรู้และแนวความคิดทางกฎหมายที่ดียิ่งให้แก่ผู้เขียน ตลอดจนให้
ก้าลังใจแก่ผู้เขียนเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มุนินทร์ พงศาปาน  ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค้าแนะน้า ความเห็น แง่คิดทางกฎหมายอันเป็น
ประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางวิชาการมากยิ่งขึ น  และ
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล ้าเลิศ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค้าปรึกษา 
ค้าแนะน้า ในการเติมเต็มความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ก้าลังใจตลอดมาตั งแต่ครั งเป็น
งานวิจัย 

นอกจากนี  ผู้ เขียนขอขอบพระคุณ  ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ที่ ได้กรุณาวางเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้ค้าแนะน้า อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะ
นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เขียน ขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแนะน้าขั นตอนการท้าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี ขอขอบคุณนางสาวธิติรส 
เจียรบรรจงกิจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี ตั งแต่เริ่มต้นจนลุล่วง  ขอขอบคุณ
แพทย์หญิงสุดารัตน์ ภูริกมลอรุโณทัย ที่เป็นก้าลังใจให้ผู้เขียนเสมอมา ขอขอบพระคุณนายมนัส – นาง
ทัศนีย์ พิมลกิจรักษ์ บุพการี และครอบครัวที่ส่งเสริมผู้เขียนมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี  หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
และขออภัยอย่างสูง ณ ที่นี ด้วย ผู้เขียนมิได้คาดหวังสิ่งอ่ืนใด นอกเสียจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี  จักเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีได้  ตลอดจนเกิดความ
เป็นธรรมแก่ทั งลูกหนี  และเจ้าหนี ด้วยอีกโสดหนึ่ง 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท้าสัญญากู้ยืมเงินกัน จะท้าให้เกิดคู่สัญญา 2 ฝ่ายขึ น คือ เจ้าหนี และลูกหนี  หากลูกหนี 
ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ที่จะท้าให้เจ้าหนี เชื่อได้ว่าจะมีความสามารถในการใช้เงินคืน เจ้าหนี อาจ
เรียกหลักประกันเพ่ือเป็นประกันการช้าระหนี  หากหลักประกันเช่นว่านี เป็น บ้าน หรือที่ดิน ซึ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ก็จะต้องน้าไปจดทะเบียนจ้านอง หากลูกหนี ผิดนัดช้าระหนี  เจ้าหนี จ้านองก็มีสิทธิ
ตามสัญญาจ้านอง ที่จะสามารถบังคับได้เอากับตัวทรัพย์สินที่ลูกหนี หรือบุคคลอื่นที่น้ามาจ้านอง สิทธิ
ที่ว่ามานี  ไม่ใช่สิทธิในทางหนี ที่มีต่อตัวบุคคล แต่เป็นสิทธิในทางทรัพย์สิน หรือทรัพยสิทธิ (real right) 
อันเป็นหลักประกันที่จะสามารถบังคับเอากับตัวทรัพย์ไดโ้ดยตรง  

แม้สิทธิจ้านองจะเป็นทรัพยสิทธิ แต่สิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านอง ก็ไม่ต่างจากสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินประเภทอ่ืน ๆ เช่น กรรมสิทธิ์ ที่เป็นทรัพยสิทธิที่อยู่ในขั นสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะรองรับไว้ 
เป็นสิทธิในทรัพย์สินซึ่งไม่จ้ากัดการใช้ ไม่มีข้อก้าหนดในการจ้าหน่ายทรัพย์สิน ทั งไม่ก้าหนด
ระยะเวลาการใช้สิทธิไว้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การบังคับเอากับทรัพยสิทธิไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ต้องเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายก้าหนด 
ในกรณีที่เจ้าหนี จ้านองเลือกวิธีการฟ้องบังคับจ้านองต่อศาล เมื่อเกิดสิทธิในการบังคับคดีแล้ว เจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาต้องด้าเนินการบังคับคดีน้าทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี 
ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือไม่ กลับมีค้าพิพากษาของศาลฎีกาเป็น 2 แนวทาง โดย
ค้าพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องดังกล่าว สามารถจ้าแนกได้ออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี  

แนวทางที่ 1 คือ เจ้าหนี จ้านองที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษา รวมทั งผู้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เข้าสวมสิทธิในการบังคับคดีแทนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิม สามารถร้องขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดได้ แม้จะเกินก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี  
10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา เนื่องจากสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิจะระงับสิ นไปได้ก็ด้วยเหตุ 6 
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ประการ1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 เท่านั น ดังนั น สิทธิของเจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาก็ยังสามารถด้าเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่จ้านองได้ แม้ล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปีนับแต่
วันที่มีค้าพิพากษาไปแล้วก็ตาม เพียงแต่จะเกิดผลเสียกับเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่จะบังคับจ้านองเอา
กับดอกเบี ยที่ค้างช้าระเกินกว่า 5 ปีไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 
ประกอบมาตรา 745 ซึ่งมีค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3442/2547 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7128/2555 
และค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3329/2558 ได้ยืนยันและเดินตามแนวค้าวินิจฉัยนี   

แนวทางที่ 2 คือ เจ้าหนี จ้านองที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษา รวมทั งผู้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เข้าสวมสิทธิในการบังคับคดีแทนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิม ต้องด้าเนินการบังคับคดี
ภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา แม้สิทธิจ้านองจะเป็นทรัพยสิทธิ อย่างไรก็ตาม 
ถ้าเจ้าหนี จ้านองต้องการบังคับจ้านองตามสิทธิของตน ก็จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลและใช้บทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพราะเหตุที่ลูกหนี ผิดนัดช้าระหนี อันเป็นการโต้แย้งสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ดังนั น การจะบังคับคดีตามค้าพิพากษา เจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาจะต้องด้าเนินการภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีค้าพิพากษาในชั นที่สุด หากล่วงเลย
ระยะเวลา 10 ปี ย่อมท้าให้ไมถู่กต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความ ท้าให้สิทธิในการ
บังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จ้านองระงับสิ นไป มีผลที่ตามมา คือ เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาไม่สามารถเอา
ทรัพย์จ้านองไปขายทอดตลาดได้ แต่สิทธิอันเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง ยังคงมีอยู่ สามารถใช้อ้างต่อ
ลูกหนี จ้านองหรือต่อบุคคลภายนอกซึ่งได้รับโอนทรัพย์สินที่จ้านองนั นต่อไปได้ เพียงแต่เจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาจะบังคับคดีไม่ได้เท่านั น ซึ่งท้าให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาต้องรอให้ลูกหนี จ้านองมาช้าระหนี 
ตามความปรารถนาของลูกหนี จ้านองเอง หรือต้องรอให้มีเจ้าหนี คนอ่ืนมาบังคับเอากับทรัพย์สินที่
จ้านอง แล้วเจ้าหนี จ้านองที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาค่อยยื่นค้าร้องขอรับช้าระหนี จ้านอง
ก่อนเจ้าหนี คนอ่ืน จึงจะได้รับช้าระหนี  ซึ่งมีค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6053/2550 ได้ยืนยันและเดินตาม

                                           
1จ้านองจะระงับไปด้วยเหตุดังต่อไปนี  

1.เมื่อหนี ที่ประกันระงับไป เช่น การช้าระหนี  การแปลงหนี ใหม่ ยกเว้น หนี ขาดอายุความ ไม่ท้าให้
จ้านองระงับ 
2.เมื่อท้าการปลดจ้านองเป็นหนังสือ 
3.เมื่อผู้จ้านองหลุดพ้นจากความรับผิด 
4.เมื่อถอนจ้านอง 
5.เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ้านอง 
6.เมื่อเอาทรัพย์จ้านองนั นหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจ้านอง 
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แนวค้าวินิจฉัยนี  และเป็นแนวล่าสุดตามค้าพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ครั งที่ 6/2559 ค้าพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 4613/2559 (ประชุมใหญ่) 

จากแนวทางในการให้เหตุผลของค้าพิพากษาศาลฎีกาทั ง 2 แนวทาง แสดงให้เห็นถึงการ
วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั งกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ โดยสิ่งที่ศาลได้วินิจฉัยเป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน คือ สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิทั ง 2 แนวทาง แต่การบังคับจ้านองตามสิทธิของ
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาตั งอยู่บนพื นฐานของกฎหมายต่างกัน คือ แนวทางที่ 1 ยืนยันในหลักเกณฑ์
ความเป็นทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าความเป็นทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ เมื่อ
ความเป็นทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ก็ย่อมสามารถบังคับคดีได้ แตกต่างจากแนวทางที่ 2 ที่เห็นว่า แม้สิทธิ
จ้านองเป็นทรัพยสิทธิ แต่การบังคับคดีเป็นการใช้บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ย่อมต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา 10 ปี ด้วยความเคารพต่อค้าวินิจฉัย การให้เหตุผลตาม
แนวทางที่ 1 จะไม่ท้าให้เกิดปัญหาการบังคับจ้านองในทางปฏิบัติ แต่หากยึดถือแนวทางที่ 2 ตามค้า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ 4613/2559 ซึ่งเป็นฎีกาประชุมใหญ่ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั น จะท้าให้เกิด
ปัญหาในการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีไปแล้ว เช่น กรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาถึง
ที่สุดให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาชนะคดี แต่ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี จ้านองตามค้าพิพากษา 
ภายหลังที่มีค้าพิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว เกินกว่า 10 ปี ท้าให้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เข้าสวมสิทธิใน
การบังคับคดีแทนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิม ไม่สามารถบังคับคดีต่อไปได้ ต้องรอให้ลูกหนี จ้านอง
มาช้าระหนี เองหรือรอให้เจ้าหนี รายอ่ืนมาบังคับเอากับทรัพย์ที่จ้านอง แล้วไปขอรับช้าระหนี ก่อน
เจ้าหนี รายอ่ืนเท่านั น ในเรื่องดังกล่าวนี  ผู้เขียนได้ค้นพบประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย โดยจะศึกษา
ในประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจ้านอง ดังต่อไปนี  
 ประการแรก คือ ปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง ว่าสิทธิ
จ้านองตามกฎหมายไทยเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่ เนื่องจากการเกิดขึ นของทรัพยสิทธิจะต้องมีกฎหมาย
เขียนไว้โดยเฉพาะ ตามหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย (numerus clausus) ที่ต้อง
ก้าหนดประเภทและจ้ากัดการใช้ทรัพยสิทธิไว้อย่างชัดเจนโดยกฎหมาย ท้าให้ความเป็นทรัพยสิทธิไม่
สามารถเกิดขึ นเองโดยการแสดงเจตนาท้านิติกรรมใด ๆ ให้กลายเป็นทรัพยสิทธิจากการตกลงกันของ
คู่สัญญา หรือแม้กระทั่งความเป็นทรัพยสิทธิก็ไม่สามารถเกิดขึ นจากค้าพิพากษาของศาล เนื่องจาก
ประเทศไทยระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ท้าให้ค้าพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่บ่อ
เกิดของกฎหมายอย่างในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
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 อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายของไทย2 และตามแนวค้าพิพากษาศาลฎีกาของไทย3 ถือว่า
สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ โดยไม่ได้ให้ค้าอธิบายถึงเหตุผลถึงที่มาของการท้าให้จ้านองเป็นทรัพยสิทธิ
อย่างชัดเจน ซึ่งในประเด็นปัญหานี ควรที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองให้มี
ความชัดเจน เพราะความเป็นทรัพยสิทธิ จะมีผลต่อการใช้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน โดยสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการจะศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี  คือ การใช้สิทธิในการบังคับจ้านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของเจ้าหนี 
จ้านอง 

ประการที่สอง คือ ปัญหากฎหมายว่าด้วยการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง โดย
หลักการทั่วไปแล้วสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ ทั งไม่ระงับสิ นไปเพราะเหตุขาดอายุความ สิทธิในการ
บังคับจ้านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของเจ้าหนี จ้านองมีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่
ในทางปฏิบัติเจ้าหนี จ้านองไม่สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินนั นได้เอง โดยการบังคับตามสิทธิของ
เจ้าหนี จ้านองจะต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล เพราะเหตุถูกลูกหนี โต้แย้งสิทธิ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 55  

กระบวนการพิจารณาคดีในชั นศาลและการบังคับคดีภายหลังมีค้าพิพากษาก็ต้องเป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ก้าหนดให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาจะต้อง
ร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา หากพ้นระยะเวลาไปแล้ว ย่อมไม่
สามารถบังคับคดีได้ อาจเกิดปัญหาว่าเป็นการปรับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปิด
กั นสิทธิของเจ้าหนี จ้านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่จ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เพราะโดยหลักแล้วความเป็นทรัพยสิทธิจะไม่ตกอยู่ภายใต้ก้าหนดเวลาและจะไม่เสียสิทธิไปด้วยการ
ไม่ใช้ 

ประการที่สาม คือ ปัญหาระยะเวลาในการบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบังคับจ้านอง กล่าวคือ 
ควรที่จะมีกรอบระยะเวลาหรือไม่ หรืออยู่ในกรอบระยะเวลาเท่าใด สมควรที่จะก้าหนดข้อยกเว้น
ส้าหรับระยะเวลาบังคับจ้านองได้หรือไม่ ที่จะมีความเหมาะสมต่อการบังคับจ้านอง โดยควรที่จะ
ยึดถือหลักการในการบังคับคดีทั่วไป ที่ต้องตกอยู่ภายใต้กรอบเวลาอันจ้ากัดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาต้องบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา 

                                           
2บัญญัติ สุชีวะ, ค าอธิบาย กฎหมายลักษณะทรัพย์, พิมพ์ครั งที่ 17 (กรุงเทพมหานคร: เนติ

บัณฑิตยสภา, 2559), หน้า 61; มานิตย์ จุมปา, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556), 
หน้า 23; เสนีย์ ปราโมช, อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ 
(กรุงเทพมหานคร: ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551), หน้า 132. 

3ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 21166/2556 
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หรือควรที่จะให้เจ้าหนี จ้านองทีม่ีสิทธิเหนือทรัพย์สินในการบังคับจ้านอง ควรเป็นผู้ทรงทรัพยสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะสามารถใช้สิทธิในการบังคับจ้านองได้ แม้จะเนิ่นนานเพียงใดก็
ไม่ท้าให้หนี จ้านองขาดอายุความ เว้นแต่จะมีเหตุที่ท้าให้ทรัพยสิทธิระงับ โดยไม่ได้ค้านึงถึงกรอบ
ระยะเวลาบังคับคดีทั่วไป ซึ่งจะไม่ท้าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ หากมีการโอนสิทธิเรียกร้องตามค้า
พิพากษาและเข้าสวมสิทธิแทนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิม แม้จะล่วงพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับ
คดี 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาไปแล้วก็ตาม เช่น การขายหนี จ้านองตามค้าพิพากษาของ
สถาบันการเงินไปให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือแม้กระทั่งการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี จ้านองตาม
ค้าพิพากษาของบุคคลทั่วไปก็ตาม 

จากประเด็นปัญหาในทางกฎหมายทั ง 3 ประการ แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการรับรองความ
เป็นทรัพยสิทธิจ้านองตามกฎหมายไทยที่อาจจะยังไม่ชัดเจนและเหมาะสม การบังคับเอากับทรัพย์สิน
ที่ติดจ้านองที่ยังเป็นปัญหาในเรื่องนี  คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 ที่อาจ
ถูกน้าไปใช้จนท้าให้เกิดผลไม่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องจ้านองว่า การบังคับ
จ้านองควรที่จะมีการก้าหนดกรอบระยะเวลาให้เหมือนกันการบังคับคดีทั่วไปหรือไม่ โดยการปรับปรุง
แก้ไขการรับรองสิทธิของเจ้าหนี จ้านองในฐานะที่เป็นเจ้าหนี เหนือทรัพยสิทธิ ที่จะสามารถบังคับตาม
ทรัพยสิทธิจ้านองไดต้่อไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาและค้นคว้าท้าความเข้าใจถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายของหลัก
ทรัพยสิทธิกับสิทธิจ้านอง ในการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง การบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติด
จ้านอง และระยะเวลาในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง ให้เกิดความสอดคล้องกันได้ 

2. เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะของสิทธิจ้านอง และการบังคับจ้านองของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

3. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาการบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อพ้น
ก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

4. เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบังคับจ้านองที่เกิดขึ นในประเทศไทย 
มาเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านอง
เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี  ต้องการจะศึกษาหลักความเป็นทรัพยสิทธิกับสิทธิจ้านอง การรับรองสิทธิ
ของเจ้าหนี จ้านองที่มีเหนือทรัพย์สินที่จ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 12 
จ้านอง หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้านองและผู้จ้านอง หมวด 4 การบังคับจ้านอง หมวด 6 
ความระงับไปแห่งสัญญาจ้านอง และอายุความ มาตรา 193/27 และการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจ้านอง นอกจากนี  ผู้เขียนยัง
ศึกษากฎหมายต่างประเทศในเรื่องของสถานะของสิทธิจ้านอง และการบังคับจ้านอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง (Code civil) ของสาธารณรัฐฝรั่ งเศส  และประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 
(Bürgerliches Gesetzbuch หรือ BGB) 
  

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

การจดทะเบียนจ้านองทรัพย์สินเพ่ือเป็นประกันการช้าระหนี  ท้าให้เกิดทรัพยสิทธิจ้านองขึ น 
แต่การบังคับจ้านองตามสิทธิของเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาตั งอยู่บนพื นฐานของกฎหมายต่างกัน แม้จะมี
สิทธิบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่การบังคับคดีต้องเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีค้าพิพากษาแตกต่างกันเป็น 2 แนวทางในเรื่องการบังคับจ้านอง
เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีว่าจะท้าได้หรือไม่ เห็นว่าการบังคับจ้านองของเจ้าหนี จ้านองที่มี
สถานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษา รวมทั งผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เข้าสวมสิทธิในการบังคับคดีแทน
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิม น่าจะสามารถท้าได้ แม้จะล่วงพ้นก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี 
10 ปี นับแต่วันที่มีค้าพิพากษาไปแล้วก็ตาม เนื่องจากการจดทะเบียนจ้านองท้าให้เกิดทรัพยสิทธิ
เหนือทรัพย์สินขึ น ท้าให้เจ้าหนี จ้านองมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านองนั น หากกฎหมายก้าหนดให้การ
จ้านองไม่ระงับไปเพราะเหตุแห่งอายุความ การบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านองจึงควรสามารถท้าได้ 
โดยไม่มีกรอบระยะเวลา หรือหากต้องการให้ใช้สิทธิภายในกรอบระยะเวลาอันจ้ากัด ก็ต้องก้าหนด
เอาไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งจะท้าให้เกิดความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในการน้าเอาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการช้าระหนี ให้เป็นทรัพยสิทธิ หากก้าหนดให้การจ้านองไม่
ระงับไปเพราะเหตุอายุความ เจ้าหนี จ้านองก็ยังคงสามารถบังคับจ้านองได้แม้จะล่วงพ้นก้าหนด
ระยะเวลาบังคับคดีไปแล้ว  
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1.5 วิธีที่ใช้ในการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี  มีลักษณะเป็นการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal Research) โดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้รูปแบบของการวิจัยทางเอกสาร (Documentary 
Research) โดยรวบรวมข้อมูลและเอกสาร ศึกษาถึงหลักกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมาย 
วิธีสบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยการศึกษา ค้นคว้า วิทยานิพนธ์ฉบับนี  ผู้เขียนจะท้าการศึกษาหลักกฎหมาย ต้ารา 
บทความ วารสาร ค้าพิพากษาของศาลฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง น้ามาวิเคราะห์ปัญหาการรับรอง
ความเป็นทรัพยสิทธิ เป็นและการบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อพ้นก้าหนด
ระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยศึกษาหลักเกณฑ์ในการปรับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับจ้านองตามกฎหมายต่างประเทศประกอบด้วย ทั งนี ให้เกิดความ
สอดคล้องต้องกันกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. สามารถเข้าใจถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายของหลักทรัพยสิทธิกับสิทธิ
จ้านอง ในการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง การบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง และ
ระยะเวลาในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง ให้เกิดความสอดคล้องกันได้ 

2. ได้ทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะของสิทธิจ้านอง และการบังคับจ้านองของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

3. สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาการบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อ
พ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ 

4. มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบังคับจ้านองที่เกิดขึ นในประเทศไทย  มา
เสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อ
พ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี 
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1.7 ความแตกต่างของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กับวิทยานิพนธ์ฉบับอื่น 

ในประเด็นเรื่องของ ปัญหาการบังคับจ้านอง ได้มี นางสาวณัฐพร ยอดนโมธรรม ได้ท้า 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายและวิธีการเพ่ือประสิทธิภาพการบังคับจ้านอง ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีประเด็นในการศึกษา คือ ปัญหาในทางกฎหมายที่ท้าให้การ
บังคับจ้านองในประเทศไทยด้าเนินไปด้วยความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อค้นพบ คือ การบอก
กล่าวบังคับจ้านองมีความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ และความครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่ จ้านอง การ
เก็บดอกผลนิตินัยของทรัพย์จ้านอง และการประเมินราคาทรัพย์ที่จ้านอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่
เกิดขึ นในทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาหลักทรัพยสิทธิกับสิทธิ
จ้านอง ในการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง การบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง และปัญหา
ระยะเวลาการบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 



บทท่ี 2 
 

ปัญหา และแนวคิดว่าด้วยความเป็นทรัพยสิทธิกับสิทธิจ านอง และอายุความ
ในการบังคับจ านอง 

บทนี จะกล่าวถึงประเด็นปัญหาในทางกฎหมายของวิทยานิพนธ์ สาระส้าคัญของปัญหาให้
ชัดเจนขึ นจากบทก่อนหน้า ในเรื่องปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิ
จ้านอง ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง และปัญหาทาง
กฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความ และระยะเวลาในการบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบังคับจ้านอง  โดยจะ
อธิบายสารัตถะของค้าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 ความคิดเห็น ในเรื่องดังกล่าวและแนวทาง
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง สาระส้าคัญของหลักการ แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยเรื่องสิทธิจ้านองและ
ทรัพยสิทธิ ที่จะกล่าวถึงความส้าคัญของความเป็นมาและเหตุผลของการน้าทรัพย์สินมาเป็น
หลักประกันการช้าระหนี ด้วยวิธีการจ้านอง ความหมายและแนวความคิดของทรัพยสิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้านอง การเกิดขึ น มีอยู่ การรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง และการระงับสิ นไปแห่ง
ทรัพยสิทธิจ้านอง หลักการและเจตนารมณ์ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ติด
จ้านอง ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการบังคับคดีของทรัพย์สินที่ติดจ้านองกับหลักทรัพยสิทธิ  
เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการเป็นทรัพยสิทธิ อันจะเป็นการก่อตั งของสิทธิในทรัพย์สิน
ได้ตามกฎหมาย ที่จะมีผลท้าให้ผู้ทรงทรัพยสิทธิสามารถใช้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั น 

 

2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับจ านองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาบังคับคดี  

 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ านอง 
ปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง ว่าสิทธิจ้านองตามกฎหมาย

ไทยเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่ ซึ่งหลักการดังกล่าวนี มิใช่เรื่องใหม่ในวงการกฎหมายของไทย เนื่องจากมี
ค้าพิพากษาศาลฎีกาในอดีตจนถึงปัจจุบัน หากจะต้องวินิจฉัยถึงความเป็นทรัพยสิทธิในหนี จ้านองก็จะ
มีค้าวินิจฉัยว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ หรือเสมือนว่าเป็นทรัพยสิทธิ ในอันที่จะตกติดไปกับตัว
ทรัพย์ที่จ้านองในการเป็นประกันช้าระหนี  ไม่ว่าลูกหนี จ้านองจะขายหรือโอนทรัพย์สินที่จ้านองไปให้
บุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ แต่การจ้านองก็ยังคงมีอยู่ ไม่ระงับสิ นไป หรือแม้กระทั่งหากทรัพย์สินที่
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จ้านองเป็นที่ดิน และที่ดินนั นถูกครอบครองปรปักษ์ในเวลาต่อมา เจ้าหนี จ้านองในฐานะที่เป็นผู้ทรง
ทรัพยสิทธิจ้านองก็ยังสามารถบังคับเอากับท่ีดินดังกล่าวได้แม้ท่ีดินนั นจะถูกครอบครองปรปักษ์ไปแล้ว
ก็ตาม4  

สิทธิจ้านองเป็นสิทธิของผู้รับจ้านองที่เกิดมีขึ น นับตั งแต่ผู้จ้านองน้าอสังหาริมทรัพย์มาจด
ทะเบียนเป็นประกันการช้าระหนี ประธาน โดยท้าสัญญาจ้านองกันขึ นโดยต้องท้าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะท้าให้สัญญาจ้านองสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 714 สิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านองในเรื่องของทรัพยสิทธิที่จะเกิดขึ นได้นั น
จะต้องก่อตั งขึ นโดยอาศัยอ้านาจในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1298 สิทธิดังกล่าวเป็นทรัพยสิทธิที่จะตกติดไปกับตัวทรัพย์อันจะ
ท้าให้ผู้รับจ้านองมีสิทธิที่จะบังคับช้าระหนี เอากับหลักประกันที่ลูกหนี น้ามาจดทะเบียนจ้านอง ซึ่งสิทธิ
ดังกล่าวนั นสามารถบังคับได้โดยมิได้ก้าหนดระยะเวลาเสียสิทธิ เพียงแต่สิทธิจ้านองจะระงับสิ นไปก็แต่
ด้วยเหตุ 6 ประการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 744 เท่านั น5 

การจ้านองตามกฎหมายไทยนี  อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 
12 จ้านอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอกเทศสัญญา ไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์ แต่การจ้านอง
เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตามการให้ค้าจ้ากัดความการเป็นทรัพยสิทธิ

                                           
4ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่  5641/2548 โจทก์รับจ้านองที่ดินพิพาทไว้โดยสุจริตและเสีย

ค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต ย่อมอยู่ในฐานะบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง ผู้ร้องไม่อาจอ้างการได้มาซึ่งที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง
ปรปักษ์ขึ นยันกับโจทก์ได้ โจทก์ย่อมมีสิทธิบังคับจ้านองแก่ที่ดินพิพาทได้ 

5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 อันจ้านองย่อมระงับสิ นไป 
 (1) เมื่อหนี ที่ประกันระงับสิ นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ 
 (2) เมื่อปลดจ้านองให้แก่ผู้จ้านองด้วยหนังสือเป็นส้าคัญ 
 (3) เมื่อผู้จ้านองหลุดพ้น 
 (4) เมื่อถอนจ้านอง 
 (5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ้านองตามค้าสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจ้านองหรือ
ถอนจ้านอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 729/1 
 (6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจ้านองนั นหลุด 
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จ้านองในหลักกฎหมายของไทย6 และโดยค้าพิพากษา7 ถือว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ แต่ไม่ได้มี
การอธิบายถึงหลักการ และที่มาของการก้าหนดท้าให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิอย่างชัดเจน ซึ่งใน
ประเด็นปัญหานี ควรที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองให้มีความชัดเจน เพราะ
ความเป็นทรัพยสิทธิ จะมีผลต่อการใช้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพยสิทธิของผู้ทรงทรัพยสิทธิ โดยในเรื่อง
ดังกล่าวนี  ผู้เขียนต้องการจะศึกษา คือ การใช้สิทธิในการบังคับจ้านองที่ มีอยู่เหนือทรัพย์สินของ
เจ้าหนี จ้านอง 

เนื่องจากการเกิดขึ นของทรัพยสิทธิจะต้องมีกฎหมายเขียนไว้โดยเฉพาะ ตามหลักการก้าหนด
ไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย (numerus clausus) ที่ต้องก้าหนดประเภทและจ้ากัดการใช้ทรัพยสิทธิไว้
อย่างชัดเจนโดยกฎหมาย มีแนวคิดเพ่ือก้าหนดจ้านวนสิทธิในทรัพย์สินให้มีความแน่นอน 
(Typengebundenheit) หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายอยู่ในระบบกฎหมายเยอรมันที่
เรียกหลักการนี ว่า การบังคับชนิด (Typenzwang)8 ท้าให้ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่ต้องถูก
บังคับหรือถูกจ้ากัดจ้านวนไว้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ท้าให้ความเป็นทรัพยสิทธิไม่สามารถเกิดขึ น
เองโดยการแสดงเจตนาท้านิติกรรมใด ๆ ให้กลายเป็นทรัพยสิทธิจากการตกลงกันของคู่สัญญา หรือ
แม้กระทั่งความเป็นทรัพยสิทธิก็ไม่สามารถเกิดขึ นจากค้าพิพากษาของศาล เนื่องจากประเทศไทย
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ท้าให้ค้าพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่บ่อเกิดของ
กฎหมายอย่างในระบบกฎหมายจารีตประเพณ ี

การมีบทบัญญัติในกฎหมายที่มีความชัดเจนในเรื่องความเป็นทรัพยสิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาในที่นี  คือ การก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองให้ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมาย 
เนื่องจากความเป็นทรัพยสิทธิสามารถใช้อ้างอันต่อบุคคลโดยทั่วไปได้ แต่ในเรื่องบทบัญญัติที่เก่ียวข้อง
กับสิทธิจ้านองนี  ไม่มีบทบัญญัติในส่วนใดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รองรับความเป็น
ทรัพยสิทธิจ้านองไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมาย การก้าหนดลักษณะเฉพาะให้สิทธิจ้านอง
เป็นทรัพยสิทธิจะมีผลท้าให้บุคคลทั่วไปได้รับบรู้ถึงสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั น และยังเป็นการ

                                           
6บัญญัติ สุชีวะ, ค าอธิบาย กฎหมายลักษณะทรัพย์, หน้า 61; มานิตย์ จุมปา, ค าอธิบาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน , หน้า 23; เสนีย์ ปราโมช, อธิบายประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์, หน้า 132. 

7ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 21166/2556 
8Jan M. Smits, Elgar Encyclopedia of Comparative Law (Cheltenham: Edward 

Elgar, 2012), p. 734 quoted in อานนท์ มาเม้า , กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทาง
ความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูขน, 2560), 
หน้า 104. 
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ก้าหนดขอบเขตของความเป็นทรัพยสิทธิให้ชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัยค้าพิพากษาของศาลในก้าหนด
ความเป็นทรัพยสิทธิของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งการก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองใน
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น่าจะเหมาะสมกับการใช้รูปแบบของระบบกฎหมาย
แบบลายลักษณ์อักษรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ านอง 

ปัญหากฎหมายว่าด้วยการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง โดยหลักการทั่วไปแล้วสิทธิ
จ้านองเป็นทรัพยสิทธิ ทั งไม่ระงับสิ นไปเพราะเหตุขาดอายุความ หากไม่มีกฎหมายก้าหนดให้ชัดเจน 
สิทธิในการบังคับจ้านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของเจ้าหนี จ้านองมีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก็ยังคงมีอยู่ แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหนี จ้านองไม่สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินนั นได้เอง โดยการ
บังคับตามสิทธิของเจ้าหนี จ้านองจะต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล เพราะเหตุถูกลูกหนี โต้แย้งสิทธิ ตามที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 แต่การใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องด้าเนินการตาม
วิธีการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีการหลัก ดังต่อไปนี  

1. การบังคับจ านองโดยวิธีการฟ้องต่อศาลขอให้บังคับจ านองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
จ านองน าเงินมาช าระหนี้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 วรรคหนึ่ง เป็นเรื่องการก้าหนดเป็นเงื่อนไข
อ้านาจฟ้องบังคับจ้านองของผู้รับจ้านองที่จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี ก่อนเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 60 วันนับแต่วันที่ลูกนี ได้รับค้าบอกกล่าวเป็นหนังสือ และลูกหนี มิได้ปฏิบัติการช้าระหนี ตามค้า
บอกกล่าวนั น จึงจะท้าให้เกิดอ้านาจฟ้องของผู้รับจ้านองที่จะฟ้องบังคับจ้านองนั นได้ ซึ่งการฟ้อง
บังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 ก็เป็นเรื่องของการฟ้องบังคับจ้านอง
ในกรณีทั่วไปเมื่อลูกหนี มิได้ช้าระหนี ตามนิติสัมพันธ์ที่ได้ก่อให้เกิดขึ นไว้กับเจ้าหนี ผู้รับจ้านอง จนเป็น
เหตุให้เกิดการโต้แย้งสิทธิ อันจะท้าให้ผู้รับจ้านองเกิดสิทธิในการฟ้องบังคับจ้านองเพ่ือขอให้ศาล
พิพากษาให้ลูกหนี ช้าระหนี  หากไม่ช้าระหรือช้าระไม่ครบถ้วนขอให้ศาลยึดทรัพย์สินที่ลูกหนี น้ามาเป็น
หลักประกันการช้าระหนี ด้วยวิธีการจ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษา  

2. การฟ้องบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองนั้นหลุดแทนการขายทอดตลาด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 729 

กรณีนี เป็นกรณีที่เจ้าหนี ผู้รับจ้านองเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ลูกหนี น้ามาเป็นหลักประกันใน
การช้าระหนี หลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี ผู้รับจ้านอง ในกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 729 จะต้องมีการด้าเนินการในการบังคับจ้านองในเรื่องของการบอกกล่าวตามประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 ก่อน โดยที่ผู้รับจ้านองฟ้องเอาทรัพย์สินที่จ้านองหลุดเป็นสิทธิ
ของตนได้ต้องเข้าเงื่อนไข  3 ประการ9 ดังนี  

1. เป็นกรณีท่ีลูกหนี ได้ขาดส่งดอกเบี ย เป็นเวลา 5 ปี การขาดส่งดอกเบี ยนี จะต้องเป็นกรณีที่
ในสัญญาจ้านองได้ระบุว่าจะมีการคิดดอกเบี ยเอาไว้ หากในสัญญาจ้านองระบุว่าไม่มีการคิดดอกเบี ย
ไว้ ผู้รับจ้านองก็จะไม่สามารถใช้สิทธิบังคับจ้านองหลุดเป็นของผู้รับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 729 ได้  

การขาดส่งดอกเบี ยในที่นี  ไม่จ้าเป็นต้องขาดส่งดอกเบี ยเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน หากมีการนับ
ระยะเวลาการขาดส่งดอกเบี ยแม้ไม่ติดต่อกันแต่รวมระยะเวลาแล้วเป็นเวลา 5 ปีเจ้าหนี ก็มีสิทธิฟ้อง
บังคับจ้านองหลุดเป็นสิทธิของตนได้ 

2. กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 729 เจ้าหนี จะต้องแสดงให้เป็นที่
พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินที่น้ามาเป็นหลักประกันในการช้าระหนี ด้วยวิธีการจ้านองนั นมีราคา
ทรัพย์สินน้อยกว่าจ้านวนที่ลูกหนี ค้างช้าระ 

3. การบังคับจ้านองหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจ้านอง ทรัพย์สินที่จ้านองดังกล่าวจะต้องไม่มีการ
ไปจดทะเบียนจ้านองรายอ่ืน หรือทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่มีบุริมสิทธิอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ให้มีสิทธิ
เหนือทรัพย์สินที่จ้านอง  

3. การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ านองโดยไม่ต้องฟ้องศาล ในกรณีที่ผู้จ านองยินยอมให้
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ านองโดยไม่ต้องฟ้องศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 729/1 

กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 729/1 กรณีนี ผู้รับจ้านองไม่ต้องบอก
กล่าวบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 ก่อน เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้
จ้านองได้แสดงความประสงค์ที่จะต้องการให้ผู้รับจ้านองน้าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดน้าเงินมา
ช้าระหนี โดยไม่ต้องใช้กระบวนการทางศาล  

การบอกกล่าวของผู้จ้านองจะต้องบอกกล่าวไปยังผู้รับจ้านองให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดย
ท้าค้าบอกกล่าวเป็นหนังสือ หากแจ้งด้วยวาจาจะไม่มีผลตามกฎหมาย โดยที่ค้าบอกกล่าวเป็นหนังสือ
นี กฎหมายถือว่าเป็นความยินยอมของผู้จ้านองที่จะต้องการให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองนั น มี
เงื่อนไข คือ ผู้รับจ้านองจะต้องด้าเนินการขายทอดตลาดภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หาก
ผู้จ้านองไม่ด้าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งก็จะ

                                           
9เดือนเด่น นาคสีหราช, สรุปหลักกฎหมาย ค้ าประกัน จ านอง จ าน า พร้อมค าถามและ

แนวค าตอบ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), หน้า 148. 
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เป็นโทษต่อผู้รับจ้านองคือจะท้าให้ผู้จ้านองหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี ยและค่าสินไหมทดแทน
ในหนี ดังกล่าวทีเ่กิดขึ นภายหลังวันที่พ้นก้าหนดระยะเวลา 1 ปี 

การบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 729/1 แม้จะไม่ต้องใช้
กระบวนการทางศาล อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่จ้านองจะต้องไม่มีการจดทะเบียนจ้านองรายอ่ืนไว้
หรือไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านองท่ีได้จดทะเบียนไว้ก่อน 

แม้ผู้จ้านองแสดงเจตนาที่จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 729/1 อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้รับจ้านองจะได้ด้าเนินการบังคับจ้านองไปแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ
ผู้รับจ้านองที่จะใช้สิทธิของตนด้าเนินการบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
728 หรือมาตรา 729 

เม่ือมีการฟ้องบังคับจ านอง และเจ้าหนี้จ านองเป็นฝ่ายชนะคดีก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษา เกิดสิทธิในการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่จ านอง โดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
จ านอง 

กระบวนการพิจารณาคดีในชั นศาลและการบังคับคดีภายหลังมีค้าพิพากษาก็ต้องเป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ก้าหนดให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาจะต้อง
ร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา หากพ้นระยะเวลาไปแล้ว ย่อมไม่
สามารถบังคับคดีได้ อาจเกิดปัญหาว่าเป็นการปรับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปิด
กั นสิทธิของเจ้าหนี จ้านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่จ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เพราะโดยหลักแล้วความเป็นทรัพยสิทธิจะไม่ตกอยู่ภายใต้ก้าหนดเวลาและจะไม่เสียสิทธิไปด้วยการ
ไม่ใช้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ของไทยไม่ได้ก้าหนดเหตุดังกล่าวให้การจ้านองต้อง
ระงับสิ นไปด้วยการไม่ใช้สิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านองภายในก้าหนดระยะเวลาใด 

ปัญหาที่เกิดขึ นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ แม้ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่จะรองรับว่า
สิทธิจ้านองดังกล่าวเป็นทรัพยสิทธิ และทรัพยสิทธิดังกล่าวก็ยังคงไม่ระงับสิ นไปด้วยเหตุที่เจ้าหนี ตาม
ค้าพิพากษาเพิกเฉยไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง แต่
การเพิกเฉยดังกล่าวนั นท้าให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาสิ นสิทธิบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่จ้านอง 

ศาลฎีกาได้รองรับว่าทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ และการมีอยู่ของทรัพยสิทธิจ้านองนั น
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษายังคงสามารถใช้สิทธิดังกล่าวอย่างต่อลูกหนี จ้านองหรือต่อบุคคลภายนอกได้
แม้ลูกหนี จ้านองจะได้โอนทรัพย์สินที่จ้านองต่อไปแล้วก็ตาม 

การบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง ที่ต้องบังคับจ้านองภายในก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี 
10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ย่อมท้าให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการที่ทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ แต่การมีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถ
น้าไปบังคับคดีได้ซึ่งท้าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการความเป็นทรัพยสิทธิ ที่จะต้องเปิดเผยและสามารถ



15 
 
ใช้ยันต่อบุคคลทั่วไปได้ โดยทรัพยสิทธิจะไม่ระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่งการไม่ใช้ นอกจากกรณีมี
กฎหมายก้าหนดเหตุดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เช่น กรณีของทรัพยสิทธิภาระจ้ายอม  

หากโต้แย้งว่า แม้จะล่วงพ้นระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง เจ้าหนี จ้านองที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาสามารถยื่นค้า
ร้องขอรับช้าระหนี ก่อนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 (ปัจจุบัน มาตรา 
324(1)(ข)) ก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยืนยันหลักการความเป็นทรัพยสิทธิว่า ความเป็นทรัพยสิทธิ
สามารถใช้ยันต่อบุคคลทั่วไป ผู้ทรงทรัพยสิทธิสามารถใช้ทรัพยสิทธินั นได้เองโดยไม่จ้าเป็นต้องพ่ึง
บุคคลอ่ืนในการบังคับสิทธิ และสามารถคงอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีก้าหนดระยะเวลาเสียสิทธิ หากไม่มี
กฎหมายก้าหนดให้ต้องเสียสิทธิไปโดยเฉพาะ การที่ เจ้าหนี ผู้รับจ้านองฟ้องบังคับจ้านองจนชนะคดี
และมีฐานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแล้วกลับบังคับจ้านองในคดีของตนไม่ได้ ต้องรอให้มีเจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาในคดีอ่ืนน้ายึดทรัพย์นั นก่อน แล้วเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาผู้รับจ้านองจึงจะมีสิทธิไป
ร้องขอรับช้าระหนี ได้ก่อนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาในคดีอ่ืนได้ ย่อมไม่ใช่วิธีการที่ยืนยันความเป็น
ทรัพยสิทธิจ้านองที่ต้องสามารถใช้อ้างยันต่อบุคคลทั่วไปได้ อีกทั งหากยังไม่มีเจ้าหนี รายอ่ืนมายึด
ทรัพย์ที่ติดจ้านองนี  เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่เป็นผู้รับจ้านองก็ยังไม่มีสิทธิที่จะบังคับจ้านองด้วย
วิธีการใด ๆ ไดเ้ลย 
 

 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความ และระยะเวลาในการบังคับคดีที่
เกี่ยวกับการบังคับจ านอง 

ปัญหาระยะเวลาในการบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบังคับจ้านอง กล่าวคือ ควรที่จะมีกรอบ
ระยะเวลาหรือไม่ หรืออยู่ในกรอบระยะเวลาเท่าใด การก้าหนดข้อยกเว้นส้าหรับระยะเวลาบังคับ
จ้านองโดยบทบัญญัติของกฎหมายจะสามารถท้าได้หรือไม่ จึงเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาการบังคับ
จ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี เนื่องจากสัญญาจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทยจะระงับไปด้วยเหตุดังต่อไปนี  เท่านั น 

1. เมื่อหนี ที่ประกันระงับไป เช่น การช้าระหนี  การแปลงหนี ใหม่ ยกเว้น หนี ขาดอายุความ 
ไม่ท้าให้จ้านองระงับ 

การที่จะท้าให้หนี ที่ประกันระงับสิ นไปได้ เป็นกรณีที่หนี ประธาน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน และได้
มีการท้าสัญญาจ้านองเป็นประกันการช้าระหนี ไว้ ซึ่งหนี ที่เป็นหนี ประธานอาจจะระงับสิ นไปได้ ก็ด้วย
เหตุที่ลูกหนี ได้ท้าการช้าระหนี  หรือได้ท้าสัญญาประนีประนอมยอมความท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งซึ่งเป็นสาระส้าคัญแห่งมูลหนี เดิมเป็นการแปลงหนี ใหม่ ที่จะมีผลท้าให้หนี เดิมระงับสิ นไป  

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายของไทยแล้ว หนี ที่ขาดอายุความไม่ท้าให้หนี ประธานระงับสิ นไป 
เนื่องจากการขาดอายุความของหนี  มีผลท้าให้เพียงเกิดสิทธิกับลูกหนี ขึ นที่จะสามารถใช้เป็นการยกข้อ
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ต่อสู้ขึ นกับเจ้าหนี  ที่จะปฏิเสธการช้าระหนี เท่านั น หนี ที่ขาดอายุความไม่ท้าให้หนี ระงับสิ นไป ลูกหนี 
สามารถช้าระหนี ให้แก่เจ้าหนี ได้ แม้หนี จะขาดอายุความไปแล้วก็ตาม โดยอายุความตามสัญญากู้ยืม
เงินไม่ได้มีอายุความก้าหนดไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี10  

ส่วนในเรื่องของการจ้านองนั น อายุความที่เกี่ยวข้องกับการจ้านองไม่ได้มีก้าหนดเอาไว้ ที่จะ
เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้เจ้าหนี จ้านองบังคับตามสัญญาจ้านองไม่ได้ ซึ่งสิทธิของเจ้าหนี จ้านองได้ถูก
รองรับไว้ให้สามารถมีสิทธิบังคับช้าระหนี จากทรัพย์สินที่จ้านองได้ แม้หนี ประธานขาดอายุความแล้วก็
ตาม11 เพียงแต่จะเกิดผลเสียขึ นกับตัวเจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองที่จะบังคับเอากับดอกเบี ยที่ค้างช้าระใน
สัญญาจ้านองเกินกว่า 5 ปีไม่ได้เท่านั น12 

2. เมื่อท้าการปลดจ้านองเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่เจ้าหนี ได้แสดงเจตนาว่าไม่ต้องการที่จะเอา
ทรัพย์สินเป็นหลักประกันอีกต่อไป เพียงแต่คงมีประธานที่ไม่มีหลักประกันเอาไว้ซึ่งจะท้าให้เจ้าหนี 
กลายเป็นเจ้าหนี ทั่วไป ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ทรงทรัพยสิทธิจ้านองอีกต่อไป โดยในกรณีนี ผู้รับจ้านอง
จะต้องแสดงเจตนาปลดจ้านองเป็นหนังสือให้แก่ลูกหนี  

3. เมื่อผู้จ้านองหลุดพ้นจากความรับผิด เป็นกรณีที่มีการจ้านองเพ่ือประกันหนี อันบุคคลอ่ืน
ต้องช้าระ และเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ได้จ้านองไว้แสดงความประสงค์ที่จะช้าระหนี จ้านอง แต่
ผู้รับจ้านองปฏิเสธการช้าหระหนี  กรณีนี จึงมีผลท้าให้ผู้จ้านองหลุดพ้นจากความรับผิด และสัญญา
จ้านองระงับไป 

4. เมื่อถอนจ้านอง เป็นกรณีที่ลูกหนี ที่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จ้านองได้โอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จ้านองไปให้แก่บุคคลภายนอก และเมื่อบุคคลภายนอกได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้จ้านองแล้วมีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนจ้านอง ในกรณีเช่นนี เมื่อได้ไถ่ถอน
จ้านองตามเงินต้นและดอกเบี ยในสัญญาจ้านองแล้ว สิทธิจ้านองย่อมระงับสิ นไป 

5. เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ้านอง เป็นกรณีที่มีการฟ้องบังคับจ้านองให้ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ตามมาตรา 728 ซึ่งจะมีผลท้าให้ผู้ที่ได้ซื อทรัพย์จากการขาย

                                           
10ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อายุความนั น ถ้าประมวลกฎหมายนี 

หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีก้าหนดสิบปี 
11ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 ผู้รับจ้านอง ผู้รับจ้าน้า ผู้ทรงสิทธิยึด

หน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช้าระหนี จาก
ทรัพย์สินที่จ้านอง จ้าน้า หรือที่ได้ยึดถือไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความ
แล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั นบังคับให้ช้าระดอกเบี ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ นไปไม่ได้ 

12ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 ผู้รับจ้านองจะบังคับจ้านองแม้เมื่อหนี ที่
ประกันนั นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี ยที่ค้างช้าระในการจ้านองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ 
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ทอดตลาดได้กรรมสิทธิ์ไปโดยปลอดจ้านอง หรือกรณีที่มีการบังคับจ้านองโดยที่ลูกหนี ได้โอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จ้านองไปให้บุคคลภายนอก กรณีเช่นนี เป็นเหตุให้เจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านอง
สามารถบังคับจ้านองได้ตามมาตรา 735  

6. เมื่อเอาทรัพย์จ้านองนั นหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจ้านอง เป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับจ้านอง
บังคับจ้านองโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือขอให้เอาทรัพย์สินที่ได้จ้านองไว้หลุดเป็นสิทธิของตนซึ่ง
ต้องเข้ากรณีเงื่อนไขตามมาตรา 729 ซึ่งมีเงื่อนไข คือ ลูกหนี จะต้องขาดส่งดอกเบี ยมาแล้วเป็นเวลา 5 
ปี  และทรัพย์สินที่ได้จ้านองไว้มีราคาต่้ากว่าเงินต้นและดอกเบี ยที่ลูกหนี ค้างช้าระ จึงจะสามารถ
บังคับจ้านองหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจ้านองได้ 

เหตุอื่น ๆ นอกจากที่ก้าหนดในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 ไม่
ท้าให้สิทธิจ้านองระงับสิ นไป 

บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความ หากเป็นหนี ตามสัญญากู้ยืมเงินทั่วไป ไม่ได้มีการก้าหนดอายุ
ความไว้โดยเฉพาะ ต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
ในกรณีที่เจ้าหนี เพิกเฉย ไม่ฟ้องคดีลูกหนี เกินก้าหนดอายุความ 10 ปี ในเรื่องนี เจ้าหนี ยังสามารถฟ้อง
คดีต่อลูกหนี ได้ แต่จะเกิดสิทธิขึ นกับลูกหนี ในเรื่องอายุความ ลูกหนี สามารถที่จะใช้เป็นข้อต่อสู้โดย
การยื่นค้าให้การ ว่าหนี ที่มีต่อกันตามสัญญากู้ยืมเงินขาดอายุความไปแล้ว โดยในเรื่องอายุความ
ดังกล่าวนี ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลไม่มีอ้านาจหยิบ
ยกขึ นมาเป็นข้อต่อสู้เพ่ือยกฟ้องเจ้าหนี ผู้เป็นโจทก์ได้ หากลูกหนี ต้องการต่อสู้เรื่องอายุความจะต้องยก
เป็นข้อต่อสู้ในค้าให้การมาด้วย 

อย่างไรก็ตาม หากได้มีการจดทะเบียนจ้านองทรัพย์สินเป็นหลักประกันการช้าระหนี  ในเรื่อง
อายุความที่เกี่ยวข้องกับการจ้านอง ได้ก้าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/27 ผู้รับจ้านองมีสิทธิบังคับช้าระหนี จากทรัพย์สินที่จ้านองได้ แม้สิทธิในหนี ประธานขาดอายุ
ความไปแล้วก็ตาม เพียงแต่จะใช้สิทธิบังคับประกอบดอกเบี ยที่ค้างช้าระย้อนหลังเกิน 5 ปี ไม่ได้ หลัก
กฎหมายนี สอดคล้องกับบทบัญญัติในลักษณะจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
745 ที่ให้สิทธิผู้รับจ้านองที่จะสามารถบังคับจ้านองได้แม้หนี ที่ประกันจะขาดอายุความไปแล้วก็ตาม 

หลักการเรื่องอายุความที่เกี่ยวกับการจ้านองในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยจึง
แสดงให้เห็นถึง การก้าหนดอายุความไว้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ให้การจ้านองทรัพย์สินเป็น
หลักประกันการช้าระหนี  และลูกหนี จะไม่สามารถยกขึ นเป็นข้อต่อสู้ได้ว่า หนี สินที่มีต่อกันขาดอายุ
ความ แม้จะพ้นก้าหนดอายุความไปแล้ว เจ้าหนี ก็ยังคงสามารถบังคับจ้านองได้ ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องนี 
เป็นบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่ก้าหนดสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดของบุคคลที่มีต่อกันตามกฎหมาย  
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การแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ และระยะเวลาในการบังคับคดีท่ีเกี่ยวกับการ
บังคับจ้านอง ควรเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะก้าหนดสิทธิและ
หน้าที่ที่มีต่อกันของผู้รับจ้านองและผู้จ้านอง หากได้มีบทบัญญัติก้าหนดเหตุเรื่องให้การจ้านองระงับ
สิ นไป เมื่อเป็นไปตามเหตุที่กฎหมายก้าหนดไว้ การจ้านองก็ต้องระงับสิ นไป แม้กระทั่งการก้าหนดให้
การจ้านองระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความก็ตาม เมื่อครบก้าหนดอายุความ ทรัพยสิทธิจ้านองก็จะระงับ
สิ นไป แต่หากไม่ได้ก้าหนดไว้เช่นนั น การจ้านองก็จะยังคงมีอยู่  สามารถบังคับจ้านองตามสิทธิที่มีอยู่
ของผู้รับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือควรที่จะยึดถือหลักการในการบังคับคดี
ทั่วไป ที่ต้องตกอยู่ภายใต้กรอบเวลาอันจ้ากัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ เจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาต้องบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา  

แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่ได้ก้าหนดอายุความในการฟ้องบังคับจ้านอง แต่
เมื่อได้มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว กลับจะต้องด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้า
พิพากษา หากเกินระยะเวลา 10 ปี ย่อมไม่สามารถบังคับจ้านองได้ เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านอง ไม่ ได้ก้าหนดเหตุ
เกี่ยวกับการไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปี จ้านองที่มีอยู่ยังไม่ระงับ ท้าให้ทรัพยสิทธิจ้านอง ก็
ยังคงมีอยู่ แต่ก็ไม่สามารถบังคับจ้านองได้ ซึ่งเป็นการใช้บทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งไม่สอดคล้องกับการรองรับสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เพราะเมื่อพิจารณาถึงการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับจ้านองแล้ว การฟ้องบังคับจ้านองของ
ผู้รับจ้านองสามารถท้าได้แม้หนี ที่ประกันจะได้ขาดอายุความไปแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึงสิทธิของ
ผู้รับจ้านองที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันได้ เพียงแต่จะเกิดผลเสียกับผู้รับจ้านองที่
เพิกเฉยไม่ด้าเนินการบังคับเอากับหลักประกัน จะท้าให้ไม่สามารถฟ้องบังคับเอากับดอกเบี ยเกินกว่า 
5 ปี 

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายในเรื่องนี  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก้าหนดอายุ
ความในการใช้สิทธิของผู้รับจ้านองเอาไว้ จะถือได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายให้ความส้าคัญกับการบังคับ
เอากับหลักประกันอันเป็นทรัพยสิทธิที่ไม่ควรจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาตามกฎหมายได้หรือไม่ หากเป็น
เช่นนั น ระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิของบุคคล ที่จะสามารถใช้สิทธิที่มีอยู่ของตนได้ ภายใน
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้ หากผู้ที่มีสิทธิไม่ขวนขวายที่จะบังคับตามสิทธิของตน สิทธิที่
มีอยู่ก็ควรหมดไป (Lex non subvenit dormientibus) ก็คงจะไม่สามารถท้าให้มีผลใช้ได้จริง การ
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี  จึงต้องการหาแนวทางที่เหมาะสมในการก้าหนดว่าการบังคับจ้านอง 
ควรมีการกรอบระยะเวลาหรือไม่ หรืออยู่ในกรอบระยะเวลาเท่าใด หากมีการก้าหนดกรอบระยะเวลา
ใช้สิทธิ ก็ควรที่จะก้าหนดไว้ในกฎหมายสารบัญญัติที่ก้าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบุคคลที่
มีต่อกันตามกฎหมาย หรือหากก้าหนดให้การบังคับจ้านองสามารถท้าได้โดยไม่ค้านึงถึงอายุความที่
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สอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744(1) ก็ควรที่จะก้าหนดให้
ชัดเจนถึงการรอบรับการใช้สิทธิในการบังคับจ้านองได้โดยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอายุความ และ
ระยะเวลาบังคับคดี ที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี
ได ้
 

 สารัตถะของค าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 ความคิดเห็นและแนวทางแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนนี จะกล่าวถึงค้าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในค้าพิพากษา 
เพ่ือจะอธิบายถึงข้อเท็จจริงแห่งคดี หลักกฎหมายที่ศาลได้น้ามาใช้ในการวินิจฉัยชี ขาดข้อพิพาทในคดี 
ให้ได้ทราบถึงที่มาและแนวคิดของการปรับใช้กฎหมายกับค้าพิพากษาให้ชัดเจนยิ่งขึ น และจะได้น้าไป
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ นตามมาภายหลังค้าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 ความเห็นต่อค้า
พิพากษาศาลฎีกา ในเรื่องการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี  ทั งความเห็นที่
สอดคล้องกับค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4613/2559 แนวทางแก้ไขปัญหาและความเห็นต่าง และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการโอนสิทธิ
เรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา 

 
2.1.4.1 ข้อเท็จจริงแห่งคดี 

1. ข้อเท็จจริงแห่งคดี ในคดีของศาลชั้นต้น เรื่อง ฟ้องกู้ยืมเงินและบังคับจ านอง 
คดีนี จ้าเลยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ได้น้าคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นห้องชุด เลขท่ี 61/310 ตั งอยู่ชั น

ที่ 4 ของอาคารชุดสุวรรณภูมิคอนโดมิเนียม แขวงบางซื่อฝั่งเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร น้าไป
จดทะเบียนจ้านองเป็นประกันการช้าระหนี กู้ยืม กับธนาคารศรีนคร จ้ากัด(มหาชน) 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ธนาคารศรีนคร จ้ากัด(มหาชน) ได้โอนกิจการทั งหมดของ
ธนาคารให้กับธนาคารนครหลวงไทย จ้ากัด(มหาชน)13 ซึ่งในปัจจุบันธนาคารนครหลวงไทย จ้ากัด
(มหาชน) ได้เข้าควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จ้ากัด(มหาชน) 

ข้อเท็จจริงในคดีนี  เนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ 2540 มีหลายธนาคารที่ต้องเข้า
ควบรวมกิจการกับธนาคารอ่ืน และน้ามาซึ่งการออกกฎหมายที่รองรับการโอนหนี ตามค้าพิพากษาได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย อาศัยอ้านาจตามพระราชก้าหนดปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 พระ

                                           
13ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้ความเห็นชอบในการโอนกิจการของศรีนคร จ้ากัด

(มหาชน) ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จ้ากัด(มหาชน), ราชกิจจานุเบกษา. 119 (29 มีนาคม 2545), 
หน้า 112. 
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ราชก้าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พระราชก้าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.
2544 ที่ให้สิทธิแก่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเข้าสวม
สิทธิเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแทนโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาในคดีเดิมได้ 

ในคดีนี  จ้าเลยมิได้ช้าระหนี ให้แก่เจ้าหนี ผู้รับจ้านอง โจทก์ คือ ธนาคารศรีนครจ้ากัด 
(มหาชน) จึงฟ้องบังคับจ้านองคอนโดมิเนียมที่จ้าเลยได้น้ามาจดทะเบียนจ้านองเป็นประกันการช้าระ
หนี กู้ยืมกับธนาคารศรีนคร จ้ากัด(มหาชน) ฟ้องขอบังคับให้จ้าเลยช้าระหนี กู้ยืม  

ศาลชั นต้นมีค้าพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ให้จ้าเลยช้าระหนี แก่โจทก์ คือ 
ธนาคารศรีนคร จ้ากัด(มหาชน) หากจ้าเลยไม่ช้าระหนี ให้ยึดทรัพย์สินที่จ้านอง คื อ คอนโดมิเนียม 
เลขที่  61/310 แขวงบางซื่อฝั่งเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระ
หนี  หากได้เงินไม่พอช้าระหนี ให้ยึดทรัพย์สินอ่ืนของจ้าเลยออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี จน
ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ภายหลังศาลชั นต้นมีค้าพิพากษาแล้ว จ้าเลยก็ไม่ได้ช้าระหนี หรือปฏิบัติตาม
ค้าพิพากษาของศาลชั นต้น ธนาคารศรีนคร จ้ากัด(มหาชน) จึงได้ร้องขอให้บังคับคดี (น่าจะหมายถึง 
เพียงการขอออกค้าบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27214 และการขอออก
หมายบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 275) 

 
2. ข้อเท็จจริงแห่งคดี ในค าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 (ประชุมใหญ)่ 
เมื่อศาลชั นต้นในคดีก่อน มีค าพิพากษา 23 มิถุนายน พ.ศ. 2543 แต่โจทก์ คือ ธนาคารศรี

นคร จ้ากัด(มหาชน) ไม่ได้ด้าเนินการบังคับคดีให้ครบถ้วน กล่าวคือ ต้องขอออกหมายบังคับคดี แจ้ง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว แถลงให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์สินที่ จ้ านอง คือ คอน โดมิ เนี ยม เลขที่  61/310 แขวงบางซื่ อฝั่ งเหนือ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาด จึงท้าให้กระบวนการในการบังคับคดียังไม่เสร็จลงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ต่อมามีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชก้าหนด
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 พระราชก้าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 พระราช
ก้าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ท้าให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จ้ากัด และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด สวมสิทธิเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาได้ แทนโจทก์เดิม คือ 
ธนาคารศรีนคร จ้ากัด(มหาชน) โดยศาลชั นต้นมีค้าสั่งอนุญาต 

                                           
14ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 272 ถ้าศาลได้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง

อย่างใดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี ตามค้าพิพากษาก็ให้ศาลออกค้าบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่า
ได้อ่านค้าพิพากษาหรือค้าสั่งนั น และให้ถือว่าลูกหนี ตามค้าพิพากษาได้ทราบค้าบังคับแล้วในวันนั น 
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เมื่อศาลชั นต้นมีค้าสั่งอนุญาตให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษา บริษัทบริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด ก็ได้ยื่นค าขอเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์สินที่ จ้ านอง คือ คอนโดมิ เนี ยม เลขที่  61/310 แขวงบางซื่ อฝั่ งเหนือ เขตบางซื่ อ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน้าออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี  แต่เจ้าพนักงานบังคับคดี เห็นว่าบริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด ยื่นค้าขอเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271(เดิม) (มาตรา 274 วรรคหนึ่ง(ใหม่)) เจ้า
พนักงานบังคับคดีจึงมีค้าสั่งยกค้าขอ 

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค้าสั่งยกค้าขอของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด จึงเป็น
การด้าเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามความหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 1(14) จึงถือได้ว่าเกิดการโต้แย้งสิทธิต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ้ากัด ผู้ซึ่งสวมสิทธิเป็น
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแทนธนาคารศรีนคร จ้ากัด(มหาชน) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 5515 

โจทก์จึงยื่นค้าร้องต่อศาล โดยข้อต่อสู้ของโจทก์(ในที่นี หมายถึงบริษัท  บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ้ากัด) คือ แม้โจทก์จะมิได้ด้าเนินการบังคับคดี คือ การบังคับจ้านอง คอนโดมิเนียม เลขที่  
61/310  แขวงบางซื่อฝั่งเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กับจ้าเลยภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมี
ค้าพิพากษา คือ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ต้องด้าเนินการบังคับคดีภายในวันที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง แต่โจทก์ให้เหตุผลว่า 
การจ้านองยังคงมีอยู่ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับช้าระหนี จากทรัพย์สินที่จ้านอง ทั งต้นเงิน และดอกเบี ยค้าง
ช้าระเป็นเวลา 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 ประกอบมาตรา 193/27  
โดยโจทก์มีค้าขอให้ศาลมีค้าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงิน
มาช้าระหนี แก่โจทก์ 

 
3. หลักกฎหมายที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยข้อพิพาท 
หลักกฎหมายที่ศาลชั นต้นน้ามาใช้ในการวินิจฉัยข้อพิพาทนี  คือ ศาลชั นต้นเห็นว่าสิทธิของ

โจทก์ยังคงมีอยู่ในฐานะเจ้าหนี จ้านอง แต่ศาลชั นต้นได้ให้ความเห็นว่า สิทธิในการบังคับคดีของโจทก์
นั นสิ นสุดลงแล้ว เนื่องจาก ไม่มีบทบัญญัติใดให้สิทธิในการบังคับคดีแก่โจทก์เกินก้าหนดระยะเวลา

                                           
15ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ น เกี่ยวกับสิทธิ

หรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั นชอบที่จะ
เสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ้านาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวล
กฎหมายนี  
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 วรรคหนึ่ ง คือ 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้า
พิพากษา แม้สิทธิของโจทก์จะมีในฐานะเจ้าหนี จ้านองก็ตาม ค้าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ยกค้า
ขอของโจทก์จึงเป็นค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย มิใช่ค้าสั่งที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามที่โจทก์กล่าวอ้าง จึงไม่มี
เหตุที่จะเพิกถอนค้าสั่งนั น ศาลชั นต้นมีค้าสั่งยกค้าร้องของโจทก์ 

ในคดีนี โจทก์ได้อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ (ปัจจุบันยกเลิกมาตรานี แล้ว) 
 ศาลฎีกาได้มีค้าพิพากษาในอดีตออกเป็น 2 แนวทาง คือ การด้าเนินการบังคับคดีของโจทก์
จะต้องด้าเนินการภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา แม้จะเป็นหนี จ้านองก็ตาม กับอีก
แนวทางหนึ่ง คือ สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับก้าหนดระยะเวลา 10 ปีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงสามารถบังคับคดีได้เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ในคดีนี ผู้พิพากษาศาลฎีกาเจ้าของส้านวนจึงได้น้าเข้าที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเพ่ือลงมติ
ประชุมใหญ่ เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องความเห็นในค้าพิพากษาท่ีแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่มีความเห็น โดยผู้เขียน ขอแบ่งออกเป็นประเด็นในเรื่องสิทธิ
ตามกฎหมายสารบัญญัติ และสิทธิตามกฎหมายวิธีสบัญญัติ ดังนี  

 
3.1 สิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติ 
1. สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ จะระงับสิ นไปได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 744 
2. ผู้รับจ้านองเป็นผู้ทรงทรัพยสิทธิจ้านอง มีสิทธิบังคับคดีแม้หนี ที่ประกันหรือสิทธิเรียกร้องที่

เป็นหนี ประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะบังคับเอากับดอกเบี ยที่ค้างช้าระเกินกว่า 5 ปีไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 ประกอบมาตรา 193/27 

อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลว่า แม้สิทธิจ้านองของโจทก์จะยังมีอยู่แต่การรองรับสิทธิ
ของโจทก์ก็เป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัติ  คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744  
มาตรา 745 มาตรา 193/27 ซึ่งก้าหนดสิทธิและหน้าที่แก่คู่กรณีท่ีมีนิติสัมพันธ์ต่อกันเท่านั น 
 

3.2 สิทธิตามกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
1. เมื่อโจทก์ ในฐานะเจ้าหนี มีความประสงค์จะบังคับตามสิทธิของตนก็จะต้องฟ้องเป็นคดีต่อ

ศาล เพราะเหตุที่ลูกหนี โต้แย้งสิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 
2. เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ก็จะต้องบังคับตามบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในคดีนี มีปัญหาในเรื่องของการบังคับคดีจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง 
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ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้เจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาจะต้องร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง 

ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลว่าเมื่อศาลชั นต้นมีค้าพิพากษาในคดีนี  โดยศาลชั นต้นอ่านค้าพิพากษา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เมื่อไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดในวันดังกล่าว 

ดังนั น การร้องขอให้บังคับคดีโดยการยึดทรัพย์สินที่จ้านอง คือ  คอนโดมิเนียม เลขที่  
61/310  แขวงบางซื่อฝั่งเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โจทก์จึงต้องกระท้าภายในระยะเวลา 10 
ปี (วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553) จึงจะเป็นการบังคับคดีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความ  
 

4. ค าวินิจฉัยของศาลฎีกาในประเด็นเรื่องทรัพย์สิทธิกับสิทธิจ านอง 
ศาลฎีกาได้วินิจฉัยในประเด็นเรื่องทรัพยสิทธิกับสิทธิจ้านอง โดยศาลฎีกาโดยมติที่ประชุม

ใหญ่เห็นว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ และจะระงับสิ นไปก็ต่อเมื่อมีเหตุตามกฎหมายในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 744 เท่านั น  

การที่โจทก์ยื่นค้าขอวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด้าเนินการบังคับ
คดียึดทรัพย์สินที่จ้านองของจ้าเลย เป็นการยื่นค้าขอที่ล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปีนับตั งแต่วันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2543 โจทก์จึงสิ นสิทธิบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่จ้านองของจ้าเลย 

อย่างไรก็ตาม ค้าพิพากษาของศาลฎีกาฉบับนี ยังคงรองรับว่าทรัพยสิทธิจ้านองของโจทก์
ยังคงมีอยู่ และโจทก์ก็ยังสามารถใช้ยันต่อลูกหนี จ้านองหรือต่อบุคคลภายนอกที่รับโอนทรัพย์สินที่
จ้านองต่อไปได้ เพียงแต่สิ นสิทธิบังคับคดีเท่านั น 

จึงอาจสรุปได้ว่าศาลฎีกามีความเห็นว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ และเมื่อผลก้าหนด
ระยะเวลาบังคับคดีทรัพยสิทธิดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่ทรัพยสิทธินั นไม่สามารถน้าไปอ้างในการ
ใช้บังคับคดีเกินกว่า 10 ปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้  

 
2.1.4.2 ความเห็นสนับสนุนและความเห็นแย้งต่อค าพิพากษาศาลฎีกา ในเรื่อง

การบังคับจ านองเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาบังคับคดี 
ในเรื่องระยะเวลาในการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีค้า

พิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง ผู้เขียนท้าการรวบรวม
มาจากวารสาร สื่อแพร่ภาพสด Thai PBS และค้าบรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อย่างไรก็
ตามมีความเห็นของนักวิชาการในเรื่องดังกล่าวนี ค่อนข้างจ้ากัด และเป็นความเห็นของผู้พิพากษาศาล
ฎีกา และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่เป็นอาจารย์ผู้ทรงความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี  ออกเป็น 
2 ความเห็น ดังต่อไปนี  
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1. ความเห็นที่สอดคล้องกับค าพิพากษาศาลฎีกา ที่การบังคับจ านองต้องกระท าภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และความเห็นสนับสนุน 

1.1 ความเห็นของท่านอาจารย์สมชาย จุลนิติ์  ผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งภาค 4 ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และผู้พิพากษาเจ้าของ
ส านวนค าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 

ผู้เขียนขอยกเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องมาทั งหมด เนื่องจากมีเนื อหาสาระที่ทรงคุณค่าทาง
วิชาการ อันจะน้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองต่อไป 

“...อาจารย์เห็นว่า เมื่อกฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ นมารองรับการ
โต้แย้งสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติ การบังคับคดีก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ นั่น
คือ เมื่อเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าหนี จ้านองไม่ด้าเนินการร้องขอให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่
จ้านองภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีค้าพิพากษาของศาลชั นที่สุดตามมาตรา 274 วรรคหนึ่งแล้ว ก็ย่อม
ไม่อาจบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินที่จ้านองในคดีนี ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี จ้านองจะหมดสิทธิใน
อันที่จะได้รับช้าระหนี จ้านองจากทรัพย์สินที่จ้านองเพราะจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ เพียงแต่จะต้องฟ้อง
เป็นคดีใหม่ขอให้บังคับช้าระหนี จ้านองพร้อมทั งดอกเบี ยไม่เกิน 5 ปี เพราะแม้จะเป็นหนี ตามค้า
พิพากษาที่ไม่อาจบังคับในคดีเดิมได้ เนื่องจากผลระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติแล้วก็ตาม แต่สิทธิเรียกร้องให้ช้าระหนี ในทรัพย์สิน
จ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายสารบัญญัติก็ยังคงอยู่ และไม่น่าจะเป็น
ฟ้องซ ้าตามมาตรา 148 เมื่อเทียบเคียงกับข้อวินิจฉัยในค้าพิพากษาฎีกาที่  3442/254716 ซึ่ง

                                           
16ค้าพิพากษาฎีกาที่ 3442/2547 โจทก์ (ลูกหนี จ้านอง) ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลย (เจ้าหนี 

จ้านอง) ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 90524 พร้อมจดทะเบียนถอนจ้านอง ที่ดินคืนโจทก์ และรับเงินที่
ส้านักงานวางทรัพย์กลาง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาค้าพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของ
จ้าเลย และขอให้ศาลมีค้าสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินด้าเนินการออกใบแทนโฉนดที่ดินข้างต้นให้โจทก์ด้วย 
  ศาลชั นต้นพิพากษายกฟ้อง (ลูกหนี ไม่สามารถฟ้องไถ่ถอนจ้านองได้) 

โจทก ์(ลูกหนี จ้านอง) อุทธรณ์ 
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จ้าเลยจดทะเบียนถอนจ้านองที่ดินโฉนดเลขที่ 90524 และส่ง

มอบโฉนดที่ดิน ดังกล่าวแก่โจทก์ โดยรับเงินค่าถอนจ้านองจ้านวน 392,000 บาท จากส้านักงานวาง
ทรัพย์กลาง ถ้าจ้าเลยไม่ถอนจ้านองให้ถือเอาค้าพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจ้าเลย และให้
จ้าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั งสองศาลแทนโจทก์ 

จ้าเลย (เจ้าหนี จ้านอง) ฎีกา 
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ข้อเท็จจริงท้านองเดียวกันตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ลูกหนี ตามค้าพิพากษาซึ่งเป็นลูกหนี จ้านอง
กับมาเป็นฝ่ายฟ้องเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าหนี จ้านองให้ยอมให้ไถ่ถอนจ้านองและศาลฎีกาก็
ได้วินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ า 

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ หากมีเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาในคดีอ่ืนของลูกหนี ตามค้า
พิพากษาคนเดียวกันมายึดที่ดินที่จ้านอง มายึดทรัพย์สินจ้านองของลูกหนี ตามค้าพิพากษาเพ่ือไป
บังคับคดี เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าหนี จ้านองในคดีเดิมก็มีสิทธิที่จะไปยื่นค้าร้องขอรับช้าระ
หนี จ้านองก่อนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 324 บัญญัติไว้ ซึ่งสิทธิตาม

                                                                                                                         
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื องต้นรับฟังได้ว่าเดิมโจทก์จ้านองที่ดินโฉนดเลขที่ 90524 

เพ่ือเป็นประกันหนี เงินกู้ ต่อมาจ้าเลย (เจ้าหนี จ้านอง) ฟ้องโจทก์ให้ช้าระเงินกู้และบังคับจ้านองต่อ
ศาลแพ่ง ศาลแพ่งพิพากษาให้จ้าเลยชนะคดี ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 13360/2525 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2525 คดีถึงที่สุด แต่จ้าเลยไม่ได้ด้าเนินการบังคับคดีตามค้าพิพากษาภายในสิบปีนับแต่
วันที่ค้าพิพากษาถึงที่สุด 

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจ้าเลยว่า จ้าเลยต้องจดทะเบียนถอนจ้านองที่ดินพิพาทและส่ง
มอบโฉนดที่ดิน คืนแก่โจทก์โดยรับเงินค่าถอนจ้านองจ้านวน 392,000 บาท ที่ โจทก์วางไว้ ณ 
ส้านักงานวางทรัพย์กลางตามค้าพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า แม้ศาลแพ่งพิพากษาให้จ้าเลย
ชนะคดีโจทก์ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 13360/2525 และคดีถึงที่สุดแล้ว แต่จ้าเลยมิได้ร้องขอให้
บังคับคดีตามค้าพิพากษาจนล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี ที่จ้าเลยจะร้องขอให้บังคับคดีแก่โจทก์ ตาม ป.
วิ.พ. มาตรา 271 จ าเลยย่อมสิ้นสิทธิที่จะบังคับคดีตามค าพิพากษาดังกล่าวอีกต่อไป อย่างไรก็ดี 
เมื่อไม่ปรากฏว่า การจ้านองที่ดินพิพาทได้ระงับสิ นไป การจ้านองที่ดินพิพาทจึงยังคงมีอยู่ ฉะนั น แม้
จ้าเลยสิ นสิทธิ ที่จะบังคับคดีเอาแก่หนี จ้านองตามค้าพิพากษาแล้วก็ตาม แต่จ้าเลยยังคงมีสิทธิที่จะ
ได้รับช้าระหนี จ้านองตามกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 744  

ดังนั น จ้าเลยจึงมีสิทธิที่จะได้รับช้าระหนี จ้านองจากต้นเงินจ้านวน 245,000 บาท กับ
ดอกเบี ยที่ค้างช้าระในการจ้านองเป็นเวลา 5 ปี เท่านั น เมื่อโจทก์ (ลูกหนี จ้านอง) เสนอขอช้าระหนี  
ดังกล่าว แต่จ้าเลย (เจ้าหนี จ้านอง) ไม่ยอมช้าระหนี  การที่โจทก์น้าเงินจ้านวนดังกล่าวไปวาง ณ 
ส้านักงานวางทรัพย์กลางเพ่ือช้าระหนี จ้านองแก่จ้าเลย จึงเป็นการขอปฏิบัติการช้าระหนี จ้านองโดย
ชอบแล้ว จ้าเลยจึงมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนถอนจ้านอง ที่ดินพิพาทและส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่โจทก์ 
โดยรับเงินค่าถอนจ้านองจ้านวน 392,000 บาท ที่โจทก์วางไว้ ณ ส้านักงานวางทรัพย์กลาง ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามานั นชอบแล้ว ฎีกาของจ้าเลยฟังไม่ขึ น 

พิพากษายืน (ลูกหนี้สามารถฟ้องไถ่ถอนจ านองได้ แม้เจ้าหนี้จะไม่สามารถบังคับจ านองได้
ก็ตาม) 
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มาตรา 324 ดังกล่าวให้สิทธิแก่เจ้าหนี จ้านองโดยไม่จ้าเป็นต้องเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาก็มีสิทธิที่จะ
ร้องขอได ้

นอกจากนี  หากให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าหนี จ้านองยังคงมีสิทธิบังคับเอาแก่
ทรัพย์สินที่จ้านองในคดีของตนได้ทั ง ๆ ที่พ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปีตามมาตรา 274 วรรคหนึ่งแล้ว 
ย่อมเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ทั งนี เพราะลูกหนี ตามค้าพิพากษาจะต้องรับ
ผิดเกีย่วกับค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีตามที่มาตรา 169/2 บัญญัติไว้ 

ความเห็นดังกล่าวนี อาจมีข้อโต้แย้งว่า ลูกหนี ตามค้าพิพากษามีหน้าที่ต้องรับผิดเกี่ยวกับค่า
ฤชาธรรมเนียมอยู่แล้วตามมาตรา 161 วรรคหนึ่ง ก็จะเห็นได้ว่าความรับผิดดังกล่าวต้องอยู่ในกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาจะต้องบังคับคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คงเป็นที่
ทราบโดยทั่วกันว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มีราคาสูง ฉะนั นค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีก็
ย่อมมีจ้านวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ลูกหนี ตามค้าพิพากษาเกินหน้าที่ตาม
กฎหมาย จึงเห็นว่าแม้เจ้าหนี จ้านองซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาจะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่
จ้านองเมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปีตามมาตรา 274 วรรคหนึ่งไม่ได้แล้ว แต่ก็น่าจะฟ้องเป็นคดีใหม่หรือ
ใช้สิทธิขอรับช าระหนี้จ านองก่อนตามมาตรา 324 ได้ หรือก่อนครบก้าหนดเวลา 10 ปีดังกล่าว ก็
ควรใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาบังคับคดีตามมาตรา 2317 เพราะระยะเวลาในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความมิใช่อายุความซึ่งจะขยายออกหรือรุ่นเข้ามิได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/11 ดังนั น การที่เจ้าหนี จ้านองซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาไม่ใช้สิทธิตามที่
กฎหมายเปิดช่องให้ แต่กลับใช้วิธีขอให้ยึดทรัพย์สินที่จ้านองทั ง ๆ ที่พ้นระยะเวลา 10 ปี ตามมาตรา 
274 วรรคหนึ่ง จึงไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

                                           
17ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่

เกี่ยวข้องได้ยื่นค้าขอโดยท้าเป็นค้าร้อง ให้ศาลมีอ้านาจที่จะออกค้าสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่
ก้าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี หรือตามที่ศาลได้ก้าหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณา
ความแพ่งอันก้าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้ด้าเนินหรือมิให้ด้าเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ ก่อน
สิ นระยะเวลานั นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี ให้พึงท้าได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มี
ค้าสั่งหรือคู่ความมีค้าขอขึ นมาก่อนสิ นระยะเวลานั น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 
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ณ บัดนี ปัญหากฎหมายนี  ศาลฎีกาได้น้าเข้าประชุมใหญ่และมีมติที่ประชุมใหญ่ออกมาแล้วว่า 
เจ้าหนี จ้านองจะบังคับคดียึดทรัพย์สินจ้านองเมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปีนับแต่ค้าพิพากษาชั นที่สุดของ
ศาลในคดีนั นแล้วไม่ได้ คือ ค้าพิพากษาฎีกาท่ี 4613/2559....”18  

โดยท่านอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ มีความเห็นว่าแม้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาจะไม่อาจบังคับ
จ้านองได้เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 วรรคหนึ่ง แต่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาก็อาจน้าคดีไปฟ้อง
ใหม่ได้ โดยได้เทียบเคียงกับค้าพิพากษาฎีกาที่ 3442/2547 ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ คดีแรกเจ้าหนี 
จ้านองฟ้องบังคับจ้านอง เมื่อศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดแล้วเจ้าหนี จ้านองไม่ได้ด้าเนินการบังคับคดี
ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง ท้าให้สิทธิในการบังคับคดีของเจ้าหนี จ้านองใน
ฐานะเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาสิ นสุดลง ไม่อาจด้าเนินการบังคับคดีได้ 

ส่วนในคดีหลังลูกหนี จ้านองเป็นโจทก์มาฟ้องขอให้เจ้าหนี จ้านองคืนโฉนด ไถ่ถอนจ้านองและ
รับช้าระหนี   
 
 จะเห็นได้ว่า แม้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาต้องด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาล
มีค้าพิพากษา หากพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีแล้ว สิทธิในการบังคับคดีย่อมสิ นสุดลง แต่ยังมี
ทางแก้ไข คือ จะต้องฟ้องบังคับจ้านองใหม่อีกครั ง และจะไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ ้า ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 โดยมีความเห็นสนับสนุนอีกความเห็นหนึ่ง 
  

1.2 ความเห็นของท่านอาจารย์สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้บรรยายกฎหมายส านัก
อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และผู้เขียนหนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ภาค 4 การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

ผู้เขียนถอดจากค้าบรรยายเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องมาทั งหมด ในแนวทางแก้ปัญหาการ
บังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี เพ่ือน้าไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับ
จ้านองต่อไป 

“...การบังคับจ้านองในคดีเดิม ตามค้าพิพากษาถือว่าเป็นอุปกรณ์แห่งหนี  เนื่องจากจ้านองไม่
ระงับ มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/27 บัญญัติสนับสนุนไว้ว่า สิทธิ
จ้านอง สิทธิยึดหน่วง สิทธิจ้าน้า หรือบุริมสิทธิ ประเภทอ่ืน แม้หนี ประธานขาดอายุความ ก็ยังมีสิทธิที่

                                           
18สมชาย จุลนิติ์, ค าบรรยายเนติบัณฑิต สมัยที่ 69  วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ภาค 4 วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 การบรรยายครั้งที่ 9  (กรุงเทพมหานคร: ส้านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560), หน้า 265–70. 
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จะบังคับเอาเหนือทรัพย์สินเช่นว่านั นได้ แต่จะเรียกเอาดอกเบี ยย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี ถ้าเป็นจ้านอง 
ก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 โดยมาตรา 744 จ้านองไม่ระงับสิ นไปเพราะอายุ
ความ มาตรา 745 จ้านองก็ยังสามารถบังคับได้โดยเรียกดอกเบี ยย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 2 มาตรานี ไป
ฟ้องใหม่ ให้เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ ให้มีค้าพิพากษารับรองว่ามีสิทธิบังคับจ้านองเรียกดอกเบี ย
ได้ไม่เกิน 5 ปี ถามว่าแล้วกรณีดังกล่าวนี เป็นฟ้องซ ้าหรือไม่ เป็นการรื อร้องฟ้องกันในประเด็นที่ศาลได้
วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่ ค้าตอบ คือ ไม่เป็นฟ้องซ้ า เพราะเป็นการฟ้องคนละ
ช่วงเวลากัน ไม่ถือว่าเป็นการรื อร้องฟ้องกันในประเด็นที่ได้วินิจฉัยมาแล้วโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน  

รื อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน หมายความว่า 
ข้อเท็จจริงต้องเกิดขึ นในเวลาเดียวกัน ตอนที่ฟ้องบังคับจ้านองครั งแรกยังไม่ขาด แต่เวลามันผ่านพ้น
มา 10 ปีแล้วมันขาด มันเป็นคนละช่วงเวลากัน ฟ้องใหม่ก็ไม่เป็นฟ้องซ ้า ต้องเอามาฟ้องใหม่  ทางอ่ืน
ท้าไม่ได้ เจ้าหนี จ้านองต้องเก็บโฉนดไว้อย่างเดียว จ้านองก็ไม่ระงับ จะท้าอย่างไร ไม่มีทางอ่ืนมีทาง
เดียวเท่านั้น คือ น ามาฟ้องเป็นคดีใหม่…”19 
  

เห็นได้ว่าทั งความเห็นของท่านอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ และท่านอาจารย์สมชัย ฑีฆาอุตมากร 
ได้เสนอแนวทางในการแก้ไข ปัญหาในการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี แม้จ้านอง
จะเป็นทรัพยสิทธิ แต่การบังคับคดีต้องกระท้าภายในระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี หากไม่ได้ด้าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ย่อมสิ นสิทธิการบังคับคดี แต่จ้านองยังคงไม่ระงับสิ นไป ทั ง เจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาอาจฟ้องบังคับจ้านองใหม่ได้อีกครั ง โดยการฟ้องบังคับจ้านองใหม่ ไม่เป็นฟ้องซ ้า ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 14820 เพราะเป็นการฟ้องคนละช่วงเวลาเดียวกัน 

                                           
19สมชัย ฑีฆาอุตมากร. ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดี (บนสื่อวิดีโอแพร่ภาพสดทางเฟซบุ๊ก 

เพ จThai PBS) . 7 ตุ ล าคม  2560  จ าก  https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/ 
10159592158325085/. 

20ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 คดีที่ได้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งถึง
ที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื อร้องฟ้องกันอีก ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี  
 (1) เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั นบังคับคดีตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งของศาล 
 (2) เมื่อค้าพิพากษาหรือค้าสั่งได้ก้าหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการณ์ 
 (3) เมื่อค้าพิพากษาหรือค้าสั่งนั นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะน้าค้าฟ้องมายื่นใหม่ 
ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ 
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อย่างไรก็ตาม ในเรื่องเดียวกันนี  มีความเห็นไปในอีกทางหนึ่ง 
2. ความเห็นที่เห็นว่าการบังคับจ านองสามารถท าได้ แม้จะล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
 

ความเห็นของท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ผู้บรรยายกฎหมายส านักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา และผู้เขียนหนังสือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี และ
หนังสือค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้ 

ในเรื่องนี ท่านอาจารย์ได้ให้ความเห็นทั งในเรื่องการบังคับจ้านองเมื่อพ้นเวลาบังคับคดี 10 ป ี
และความเห็นการน้าคดีไปฟ้องใหม่จะสามารถท้าได้หรือไม่ ผู้เขียนขอยกเฉพาะข้อความท่ีเกี่ยวข้องมา
เท่านั น 

“... ศาลฎีกาในคดีที่เป็นปัญหา (ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4613/2559 ประชุมใหญ่) ก็ยังคง
รับรองสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติของผู้รับจ้านองอยู่ว่า “ทรัพยสิทธิจ้านองยังคงอยู่ และโจทก์
สามารถใช้ยันต่อลูกหนี จ้านองหรือต่อบุคคลภายนอกที่รับโอนทรัพย์สินจ้านองต่อไปได้” ซ่ึงถูกต้อง
ตามกฎหมาย และบรรทัดฐานค้าพิพากษาฎีกาที่  10656/2553 ที่ยืนยันว่า “ถึงแม้จะล่วงพ้น
ระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง แล้วก็
ตาม แต่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาซึ่งเป็นผู้รับจ้านองทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ในคดีอ่ืนก็มีสิทธิยื่นค้าร้องขอรับ
ช้าระหนี ก่อนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 (ปัจจุบัน มาตรา 324(1)(
ข))” ท้าให้เกิดผลประหลาด (Legal Absurdity) ว่าเจ้าหนี ผู้รับจ้านองฟ้องบังคับจ้านองจนชนะคดี
และมีฐานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแล้วกลับบังคับจ้านองในคดีของตนไม่ได้ ต้องรอให้มีเจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาในคดีอ่ืนน้ายึดทรัพย์นั นก่อน แล้วเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาผู้รับจ้านองจึงจะมีสิทธิไป
ร้องขอรับช้าระหนี ได้ก่อนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาในคดีอ่ืนได้ ตราบใดที่ยังไม่มีเจ้าหนี รายอ่ืนมายึด
ทรัพย์ที่ติดจ้านองแปลงนี  เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาผู้รับจ้านองก็ยังไม่มีสิทธิที่จะบังคับจ้านองได้ ทั ง ๆ 
ที่สิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ และตกติดตามตัวทรัพย์นั นไปโดยไม่สิ นสุด สถานะทางกฎหมายแบบนี้ไม่เคย
มีมาก่อน และไม่เป็นประโยชน์แก่ระบบกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และระบบเศรษฐกิจแต่
ประการใด 

มีค้าถามอีกประการหนึ่งว่า เจ้าหนี จ้านองตามค้าพิพากษาผู้ไม่สามารถบังคับจ้านองให้เป็นไป
ตามค้าพิพากษาคดีนี ได้แล้ว จะกลับไปฟ้องบังคับจ้านองเป็นคดีใหม่ได้หรือไม่? จะต้องห้ามเพราะเหตุ
เป็นฟ้องซ ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 หรือไม่? เพราะได้เคยฟ้องบังคับ
จ้านองรายนี ไปจนมีค้าพิพากษาถึงที่สุดวินิจฉัยในเนื อหาแห่งสิทธิจ้านองของตนไปครั งหนึ่งแล้ว การ
น้าสิทธิจานองรายเดียวกันมาฟ้องเป็นคดีใหม่อีกครั งหนึ่ง ย่อมเข้าลักษณะเป็นการรื อร้องฟ้องใน
ประเด็นเดียวกันโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นในคดีก่อนที่ถึงที่สุดไปแล้ว เข้าลักษณะเป็น
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การฟ้องซ ้า ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะ
ฟ้องผู้จ้านองคนเดิม หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปจากผู้จ้านองคนเดิมกี่ทอดก็ตาม เพราะเป็นผู้สืบ
สิทธิมาจากผู้จ้านองคนเดิมโดยตรง ถือได้ว่าอยู่ในฐานะเดียวกับผู้จ้านองคนเดิมด้วย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั น 
ก็กลับท้าให้เกิดความขัดแย้งกันกับค้าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในคดีที่เป็นปัญหาข้อนี ซ้อน
ขึ นไปอีก เพราะศาลฎีกาคดีนี ได้ยืนยันรับรองไว้ด้วยว่า “ทรัพยสิทธิจ้านองยังคงอยู่ และโจทก์สามารถ
ใช้ยันต่อลูกหนี จ้านองหรือต่อบุคคลภายนอกท่ีรับโอนทรัพย์สินจ้านองต่อไปได้” แต่ครั นจะใช้สิทธิที่มี
อยู่ก็กลับต้องห้าม เพราะเป็นฟ้องซ ้า ท้าให้หลักกฎหมายในเรื่องนี อยู่ ในสถานะที่ซัดส่าย ขัดแย้ง
กันเอง (Self Contradiction) และหาหลักวิชาหรือเหตุผลที่ชอบธรรมมารองรับสนับสนุนมิได้เลย
...”21 

จะเห็นได้ว่า ตามความเห็นของท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล นั น แม้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษา
ต้องไม่ได้ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา หากพ้นก้าหนดระยะเวลา
บังคับคดีแล้ว สิทธิในการบังคับคดีก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่จะเกิดผลเสียกับเจ้าหนี จ้านองที่จะสามารถ
บังคับดอกเบี ยได้ไม่เกิน 5 ปีเท่านั น หากยึดถือตามค้าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 (ประชุมใหญ่) จะ
ท้าให้เกิดปัญหาที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาไม่สามารถบังคับจ้านองได้ หากพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปี 
นับตั งแต่ศาลมีค้าพิพากษา ต้องรอให้มีเจ้าหนี รายอ่ืนมาบังคับคดี แล้วเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคดีเดิม 
ค่อยมายื่นค้าร้องขอรับช้าระหนี ก่อน เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคดีเดิมไม่อาจฟ้องบังคับจ้านองเป็นคดี
ใหม่ เพ่ือบังคับจ้านองน้าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดได้ เนื่องจากเป็นการรื อร้องฟ้องในประเด็น
เดียวกันโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นในคดีก่อนที่ถึงที่สุด เป็นฟ้องซ ้า ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 

ผู้เขียนได้สืบค้นในค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2561 ซึ่งมีสาระส้าคัญ คือ แม้ผู้ร้อง (เจ้าหนี 
จ้านองที่เป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษา) จะมิได้ร้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี ท้าให้สิ นสิทธิในการ
บังคับคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี 
ทรัพย์สิทธิจ้านองของผู้ร้องยังคงอยู่ ซึ่งการบังคับคดีของโจทก์ในคดีนี ย่อมไม่อาจกระทบกระทั่งถึง
บุริมสิทธิจ้านองของผู้ร้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 322 ผู้ร้องซึ่งเป็น
ผู้รับจ้านองที่ดินดังกล่าวจากจ้าเลย จึงเป็นบุคคลซึ่งชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือจ้าหน่ายทรัพย์สิน
จ้านองในคดีนี ก่อนเจ้าหนี อื่น ผู้ร้องมีสิทธิยื่นค้าร้องขอต่อศาลชั นต้นคดีนี ให้เอาเงินที่ได้มานั นช้าระหนี 
ตนก่อนเจ้าหนี รายอ่ืนตาม มาตรา 322 ได้ แต่ผู้ร้องจะบังคับเอาดอกเบี ยที่ค้างช้าระในการจ้านองเกิน
กว่า 5 ปี ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 ประกอบมาตรา 745 และใน

                                           
21จรัญ ภักดีธนากุล, “ปรัชญาพื นฐาน วัตถุประสงค์ และภารกิจของกฎหมายวิธีสบัญญัติ ,” 
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กรณีที่โจทก์สละสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีก้าหนด ให้ผู้ร้องด้าเนินการบังคับคดีต่อไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 327 
 

ดังนั น จึงเห็นได้ว่า แม้จ้านองจะยังคงไม่ระงับสิ นไป แต่สิทธิในการบังคับคดีได้สิ นสุดลง เมื่อ
พ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั งแต่มีค้าพิพากษา อย่างไรก็ตาม ลูกหนี จ้านองยังคงไม่หลุดพ้นจาก
หนี สินตามสัญญาจ้านอง เนื่องจากสัญญาจ้านองไม่ระงับสิ นไป แต่เจ้าหนี จ้านองที่เป็นเจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาก็ไม่สามารถบังคับคดีได้ คงต้องรอให้มีเจ้าหนี ตามค้าพิพากษารายอ่ืนด้าเนินการบังคับคดี
เพ่ือยึดทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาด แล้วเจ้าหนี จ้านองที่เป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิม
จึงค้าร้องขอต่อศาลให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองมานั นช้าระหนี ตนก่อน
เจ้าหนี รายอ่ืน หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี ตามค้าพิพากษารายอ่ืนสละสิทธิไม่บังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่
ด้าเนินการบังคับคดี จึงจะมีผลเจ้าหนี จ้านองที่เป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิมด้าเนินการบังคับคดี
ต่อไป แม้จะเคยสิ นสิทธิในการบังคับคดีมาแล้วครั งหนึ่งก็ตาม 

 
2.1.4.3 การแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2560 
ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการบังคับคดี ครั งใหญ่ ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสนใจ 
ผู้เขียนขอกล่าวถึงเฉพาะที่เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี  

เดิมทีในอดีต การโอนสิทธิเรียกร้องในกรณีทั่วไปนั น สามารถท้าได้เพียงโอนสิทธิเรียกร้องใน
หนี ธรรมดาเท่านั น หนี ตามค้าพิพากษาไม่สามารถโอนให้แก่กันได้โดยการโอนสิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 เว้นแต่มีกฎหมายให้อ้านาจไว้เป็นพิเศษ เช่น พระราช
ก้าหนดปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 พระราชก้าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 
พระราชก้าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ให้สิทธิแก่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพย์หรือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแทนโจทก์ซึ่งเป็น
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาในคดีเดิมได้22  

                                           
22ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7183/2549 
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การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาในกรณีทั่วไปนั น ตามแนวค้าพิพากษาของศาล
ฎีกา23 ถือว่าเป็นการท้านิติกรรมที่มีลักษณะเป็นการซื อขายความ24 มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ท้าให้นิติกรรมการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา 
ตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ผู้ที่รับซื อสิทธิเรียกร้องในหนี ตาม
ค้าพิพากษาย่อมไม่สามารถสวมสิทธิผู้เป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาในการบังคับคดีได้ 

อย่างไรก็ดี แนวบรรทัดฐานตามค้าพิพากษาของศาลฎีกาเดิม น่าจะใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไป
ไม่ได้แล้ว เนื่องจากภายหลังการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560  ตามมาตรา 274 วรรค
สาม บัญญัติไว้ว่า “ถ้าสิทธิเรียกร้องตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งเป็นการให้ช้าระเงิน ส่งคืนหรือส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ่ง บุคคลซึ่งได้รับโอนหรือรับช่วงสิทธิตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งนั นมีอ้านาจบังคับคดี
ตามความในหมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี เงิน หรือหมวด 3 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืน
หรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง แล้วแต่กรณี โดยการร้องขอต่อศาลเพ่ือเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาต่อไป” 

ในเรื่องนี จึงมีประเด็นที่น่าจะพิจารณาต่อไปว่า การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา
นั น หรือที่เรียกกันว่า “ซื อขายหนี ” ไม่ได้ถูกจ้ากัดเฉพาะแค่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ อีกต่อไปแล้ว 
บุคคลธรรมทั่วไปก็สามารถที่จะซื อขายสิทธิเรียกร้องตามค้าพิพากษาได้ ท้าให้ปัญหาในการบังคับคดี
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่มีค้าพิพากษา สามารถ
เกิดขึ นได้โดยทั่วไป และหากเป็นกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องตามค้าพิพากษาที่ พ้นก้าหนด
ระยะเวลาบังคับคดีไปแล้ว ก็ย่อมไม่สามารถบังคับคดีต่อไปได้ การแก้ไขบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะมาตรา 274 วรรคสาม จึงอาจจะไม่เกิดผลเท่าท่ีควร 

 

2.2 ความทั่วไป หลักการ และแนวคิดว่าด้วยเรื่องสิทธิจ านองและทรัพยสิทธิ 

ในส่วนนี จะกล่าวถึงหลักการ และแนวคิดว่าด้วยเรื่องสิทธิจ้านองและทรัพยสิทธิ  โดยท้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเหตุผลของการน้าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการช้าระ
หนี ด้วยวิธีการจ้านอง ซึ่งจะมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการท้าความเข้าใจของลักษณะพิเศษของการน้า

                                           
23ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5264/2559, ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 438/2559 และค้าพิพากษา

ศาลฎีกาท่ี 1050/2546 
24ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 112/2515 
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ทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน อันจะส่งผลให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ในทางหนี ของบุคคลทั งสองฝ่ายที่เป็น
คู่สัญญาต่อกัน หรือที่ในทางกฎหมายเรียกว่าบุคคลสิทธิ (personal right) ไปเป็นความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่มีต่อทรัพย์สิน หรือที่ในทางกฎหมายเรียกว่าทรัพยสิทธิ (real right) และจะกล่าวถึง
ความหมายและแนวความคิดของทรัพยสิทธิที่เก่ียวข้องกับสิทธิจ้านอง เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานะท่ีแท้จริง
ของความเป็นทรัพยสิทธิ และแนวคิดของความเป็นทรัพยสิทธิ ที่จะเกี่ยวโยงถึงเรื่องการรับรองความ
เป็นทรัพยสิทธิจ้านองที่จะท้าให้ผู้ทรงทรัพยสิทธิสามารถใช้สิทธินั นได้ตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ 

 
 ประวัติความเป็นมาและเหตุผลของการน าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการช าระ

หนี้ด้วยวิธีการจ านอง 
ในส่วนนี จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการจ้านอง โดยเริ่มจากหลักประกันของ

หนี ตั งแต่ในยุคแรกเริ่ม จนกระทั่งมีการเข้ามาของชาวยิว จนน้าไปสู่พัฒนาการของหลักประกันที่เป็น
ที่ดิน เพ่ือให้เกิดความแน่นอนของหลักประกันจึงได้มีการน้าเอานวัตกรรมทางกฎหมายรูปแบบใหม่มา
ใช้ ท้ายที่สุดก็ส่งผลให้เกิดในให้หลักประกันในรูปแบบที่มีความชัดเจน และสามารถเป็นหลักประกัน
ของหนี โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองในที่ดินด้วยวิธีการจ้านอง 

 
2.2.1.1 ประวัติโดยสังเขปของการจ านอง 

รูปแบบในยุคแรกของหลักประกัน (Gage) 
หลักประกันของหนี  (Gage) เป็นค้าในภาษาอังกฤษโบราณ ซึ่งหมายถึงการให้ทรัพย์สินเพ่ือ

เป็นหลักประกันส้าหรับการช้าระหนี  และจะถูกริบหากไม่มีการช้าระหนี  โดยที่หลักประกันของหนี มี
รากฐานหรือต้นก้าเนิดมาจากแนวคิดส้าหรับการท้าธุรกรรม โดยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ตกผลึกทางความคิด
อย่างแท้จริงส้าหรับแนวคิดท่ีว่า ความน่าเชื่อถือ ยังไม่เพียงพอที่จะท้าธุรกรรมด้วย25  

การท้าธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงในการส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันการช้าระหนี  
เจ้าหนี ไม่ได้ต้องการข้อเสนอจากลูกหนี ที่เกี่ยวกับรูปแบบในการช้าระหนี คืน แต่ต้องการทรัพย์สินอัน
เป็นหลักประกันมากกว่า และในการท้าธุรกรรมนี  ลูกหนี ไม่มีทางที่จะได้รับเงินจากการส่งมอบ
หลักประกันมากกว่าราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินนั น26 
 หลักประกันของหนี เป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นส้าหรับผู้รับหลักประกัน (gagee) ที่ต้องสามารถ
ครอบครองหลักประกันนั นอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม ส้าหรับที่ดินแล้ว อาจมีความจ้าเป็นท้าให้เกิดความ

                                           
25Theodore F.T. Plucknett, A concise history of the common law (Rochester, 

N.Y: Lawyers Co-operative, 1929), p. 540. 
26ibid.  
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ยุ่งยากในการครอบครองหลักประกันนั น  จึงท้าให้เจ้าหนี มีสิทธิในการครอบครองเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินภายหลังจากที่ได้บังคับเอากับหลักประกันนั น ในหลาย ๆ ทางได้ ตัวอย่างเช่น อาจมี
ข้อก้าหนดว่าเมื่อพ้นจ้านวนปีที่ก้าหนดไว้ หากยังไม่ได้จ่ายหนี  ผู้รับหลักประกันอาจได้สิทธิในที่ดินนั น
โดยค้าพิพากษาว่า ผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั นตั งแต่มีค้าพิพากษาเป็นต้นไป หรือในอีก
กรณีหนึ่งหากมีข้อก้าหนดว่า เมื่อพ้นจ้านวนปีตามที่ก้าหนดไว้ และยังไม่ได้มีการต่อสัญญาใหม่จาก
เจ้าหนี  ก็จะต้องมีค้าพิพากษาของศาลก่อน ที่จะท้าให้เจ้าหนี กลายเป็นเจ้าของในที่ดินนั นโดยสมบูรณ์ 
ดังนั น จึงเห็นได้ว่า ผู้รับหลักประกันอาจจะสามารถครอบครองและได้รับประโยชน์ในที่ดินนั น ได้27 
ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับนั นเองจะถูกน้ามาหักลบออกจากหนี 28 

อย่างไรก็ตาม หลักประกันของหนี มีข้อเสีย29 ที่เห็นได้ชัด คือ ฝ่ายลูกหนี จะไม่สามารถ
ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ แม้ว่าผู้รับหลักประกันจะครอบครองที่ดินอยู่ แต่หากผู้รับ
หลักประกันไม่สามารถปกป้องที่ดินได้ โดยอาจถูกขับไล่ออกจากที่ดิน ก็จะท้าให้ผู้รับหลักประกัน
สูญเสียหลักประกันนั นไป ยิ่งไปกว่านั น คือ หากลูกหนี เป็นผู้ขับไล่ผู้รับหลักประกันออกไป ก็จะท้าให้
ผู้รับหลักประกันสูญเสียหลักประกันนั นไป และจะท้าให้มีสถานะเพียงเจ้าหนี ที่ไม่มีหลักประกันเท่านั น 

 
บทบาทของชาวยิวในการเปลี่ยนรูปแบบของหลักประกันในที่ดินมาเป็นการจ านอง 
เมื่อชาวยิวได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเกาะอังกฤษแล้ว สิ่งที่ส้าคัญไปกว่าการตั งรกรากแล้ว ชาวยิวมี

กฎหมายเป็นของตัวเอง และมีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องนี รวมไปถึงการมีรูปแบบ
พิเศษส้าหรับบังคับใช้กฎหมาย30  

กลุ่มชาวยิวมีขนบธรรมเนียมที่ได้ถูกพัฒนาขึ นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 และคริสต์ศตวรรษ
ที่ 1331  ที่จะจ้ากัดสิทธิของเจ้าหนี อย่างชัดเจน หลักการนี แตกต่างไปจากการให้หลักประกันในรูป
แบบเดิมของประเทศอังกฤษ คือ ผู้รับหลักประกันไม่จ้าเป็นต้องครอบครองที่ดินอันเป็นหลักประกัน
นั น อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักที่ส้าคัญในเรื่องนี  คือ ชาวยิวมีระบบที่น้ามาใช้แทนการครอบครอง

                                           
27ibid., p. 541. 
28ibid.  
29ibid.  
30ibid., p. 542. 
31A. James Casner, American law of property : a treatise on the law of 

property in the United States (Boston: Little, Brown, 1952), p. 9. 
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ที่ดินอันเป็นหลักประกัน คือ ระบบจัดตั งการจดทะเบียน (system of registration established)32 
อันเป็นการคลายความยุ่งยากที่จะต้องให้ผู้รับหลักประกันเข้ามาครองครอบที่ดิน 

โดยระบบจัดตั งการจดทะเบียน เป็นรูปแบบที่เป็นทางการตามกฎหมายส้าหรับหลักประกัน
ได้รับความนิยมอย่างมากและได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา33 เมื่อผู้จ้านองได้รับอนุญาตให้
ยังคงครอบครองทรัพย์สินที่จ้านองอยู่ โดยการจดทะเบียนลงในโฉนดและให้สาธารณชนได้รับรู้ถึง
ธุรกรรมการจ้านองนั น34 

หน่วยงานเกี่ยวกับการคลัง (The Exchequer)35 ได้ถูกตั งขึ นในฐานะสาขาหนึ่งของ the 
Great Exchequer โดยท้างานเกี่ยวกับระบบทะเบียนในการลงทะเบียนสัญญาจ้านอง ภายใต้การจด
ทะเบียนจ้านองที่ดินของลูกหนี ในการเป็นหลักประกันของหนี  

การลงทะเบียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งก่อนที่จะท้าให้สาธารณชนได้รับรู้ ภายใต้หน่วยงาน
เกี่ยวกับการคลังซึ่งมีความส้าคัญอย่างมากต่อสาธารณะ และประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล36  

การจ้านองของชาวยิวเป็นไปได้ว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างระบบกฎหมายของสภานิติบัญญัติ 
รวมถึงมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจ้านองของกฎหมายประเทศอังกฤษ37 ในการเกิดสิทธิต่าง ๆ ขึ น
แก่ทั งผู้จ้านองและผู้รับจ้านอง 
 

2.2.1.2 เหตุผลของการน าทรัพย์สินมาจ านอง 
เมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะใช้เงินล่วงหน้าในอนาคต จึงต้องการก่อนิติสัมพันธ์ขึ นระหว่าง

บุคคลทั งสองฝ่าย นิติสัมพันธ์นี เป็นความผูกพันตามกฎหมายที่จะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ อันเป็น
การผูกพันระหว่างเจ้าหนี  (creditor) กับลูกหนี  (debitor) 

เมื่อมีการพัฒนาของสังคม ท้าให้เกิดพัฒนาการของกฎหมายในด้านทรัพย์สินขึ นโดยบุคคลที่
สามเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี กับลูกหนี  เช่น การค ้าประกัน หรือการมี
ทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าหนี สามารถใช้สิทธิบังคับช้าระหนี เอาแก่ทรัพย์สินได้แทนที่จะ
บังคับเอากับชีวิตร่างกายของลูกหนี หรือผู้ที่เข้ามาค ้าประกันการช้าระหนี ให้กับลูกหนี  

                                           
32Theodore F.T. Plucknett, op. cit., p. 542. 
33ibid., p. 543. 
34J. W. Wessels, History of the Roman-Dutch law (Grahamstown, Cape 

Colony: African Book, 1908), p. 595. 
35A. James Casner, op. cit., p. 10. 
36ibid.  
37ibid.  
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การพิจารณาในการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ น ให้มีการน้าหลักประกันเพ่ือเป็นประกันการช้าระ
หนี เสมอ38 ด้วยความที่เกรงว่าเจ้าหนี จะไม่อาจบังคับเอากับลูกหนี ได้หรือลูกหนี จะไม่ช้าระหนี  เจ้าหนี 
จึงได้เรียกเอาหลักประกันเพ่ือเป็นประกันการช้าระหนี จึงท้าให้เกิดสิทธิเหนือทรัพย์สินขึ นอันเป็น
ทรัพยสิทธิ 

โดยสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้อื่นที่เกิดขึ นอันเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี นั น ก่อให้เกิดทรัพยสิทธิ
ที่ตกติดไปกับตัวทรัพย์ สิทธิเหนือทรัพย์ของผู้อ่ืน (iura in re aliena)39 ค้าว่า aliena หมายถึง ผู้อ่ืน 
โดยที่สิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้อ่ืนนี มีความหมายกว้างกว่าภาระจ้ายอม ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี สิทธิ
เหนือทรัพย์ของผู้อื่นรวมถึงสิทธิในการเช่าที่ดินระยะยาวและสิทธิอาศัยด้วย 

การน้าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันส้าหรับการช้าระหนี  เป็นวิธีการอย่างหนึ่งส้าหรับการท้า
ธุรกรรมที่มีทรัพย์สินเข้ามาเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจ้าน้าหรือการจ้านอง  

ต้นก้าเนิดของการมีหลักประกันเกิดขึ นก็เนื่องจากความจ้าเป็นทั่วไปของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตใน
สังคม ความต้องการที่จะมีเครดิต การต้องการใช้เงินส้าหรับการประกอบธุรกิจหรือการค้าขาย จึงต้อง
มีการน้าเอาทรัพย์สินมอบให้กับเจ้าหนี  ซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันที่สมบูรณ์แบบ (perfect security)40 
ส้าหรับเจ้าหนี  เพ่ือเป็นหลักประกันส้าหรับการจ่ายเงิน หรือการเป็นหนี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดในทาง
การค้า ที่มกีารก้าหนดระยะเวลาใช้คืนไว้41   

อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ได้มอบไว้ให้ต่อกันเป็นสังหาริมทรัพย์  ตาม
กฎหมายโรมัน เรียกว่าการจ้าน้า โดยจะต้องเป็นการส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี  
และเรียกการจ้านอง ที่มีองค์ประกอบในข้อตกลง และทรัพย์สินที่จ้านองนั นยังคงอยู่ในความ
ครอบครองของเจ้าของซึ่งคือ ผู้จ้านองอยู่42 

                                           
38H. F. Jolowicz, Historical introduction to the study of Roman law (Camb: 

Camb. U.P, 1952), p. 161 quoted in ประชุม โฉมฉาย, หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น, (ปทุมธานี: 
โครงการต้าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 ), หน้า 
153. 

39Edgar N. Durfee, Cases on the law of mortgages (Indianapolis: The Bobbs-
Merrill, 1915), p. 3. 

40Leonard A. Jones, A treatise on the law of mortgages of real property 
(Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1915), p. 1. 

41Edward Jenks, Modern land law (Oxford: Clarendon Press, 1899), p. 374. 
42Durfee, op. cit., p. 1. 



37 
 

การจ้าน้าของชาวเยอรมัน คือ ต้นแบบส้าหรับการมอบหลักประกันที่มีในสัญญา โดยฝ่าย
ลูกหนี จะให้หลักประกันนั นกับเจ้าหนี ของตน แทนที่จะท้าสัญญากันปากเปล่า โดยสิ่งของที่มอบให้แก่
กันนั นจะสามารถไถ่คืนได้ น้ามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าการจ้าน้า (pledge)43 

การจ้าน้าเกิดขึ นในช่วงท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อมีการแสดงเจตนาที่จะไถ่ทรัพย์สินที่
จ้าน้าไว้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของลูกหนี ในการเอาทรัพย์สินกลับคืนมาจากเจ้าหนี  ถ้าหากมี
ข้อตกลงในสัญญาว่าจะสามารถไถ่คืนได้ ภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดไว้ แต่หากลูกหนี ไม่ได้ไถ่คืนภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงกันเจ้าหนี ก็จะเป็นเจ้าของในหลักประกันที่ได้ให้ไว้ด้วยการจ้าน้านั น44  

การส่งมอบหลักประกันเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการจ้าน้า หลักกฎหมายโรมันถูกอ้างถึ ง 
หลักการของการจ้าน้าและจ้านอง (pignus and hypothecatio) โดยได้ก้าหนดนิยามการจ้าน้า
ส้าหรับสังหาริมทรัพย์ และการจ้านอง (hypothecation) ส้าหรับที่ดิน แม้ภายหลังจะได้มีการตามที่
แตกต่างออกไป คือ  การจ้าน้ าส้าหรับสังหาริมทรัพย์  (movables) และการจ้านองส้าหรับ
อสังหาริมทรัพย์ (immovable property)45 

อย่างไรก็ตาม จารีตประเพณีของชาวเยอรมัน (the German customs) แตกต่างจากทาง
ปฏิบัติของกฎหมายโรมัน คือ อสังหาริมทรัพย์ ถูกปฏิบัติอย่างเดียวกับการจ้าน้าสังหาริมทรัพย์ โดยที่
เจ้าหนี จะกลายมาเป็นผู้ครอบครอง dominue ของทรัพย์สินนั น และให้สัญญาว่าจะโอนคืนแก่ลูกหนี 
เมื่อหนี ที่ยืมนั นได้รับช้าระคืนแล้ว โดยเจ้าหนี จะมีสิทธิเก็บกินในท่ีดินนั นจนกว่าหนี จะถูกช้าระ  

หากหนี ที่ยืมนั นไม่ได้ถูกช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้อย่างชัดเจน จะมีผลท้าให้ผู้รับ
จ้านองยังคงเป็นเจ้าของที่ดินนั น โดยทางปฏิบัตินี ค่อย ๆ เลือนหายไป เนื่องจากผู้จ้านองยังคง
ครอบครองทรัพย์สินของตนอยู่ สิ่งนี จึงกลายเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1446 เป็นต้น
มา เนื่องจากระบบจัดตั งการจดทะเบียนของชาวยิวที่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วภาคพื นยุโรป ดังที่ได้
อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2.1.1 ซึ่งระบบการจดทะเบียนที่มีความชัดเจนและแน่นอนนี เอง เจ้าอาวาสหรือ
นักบวช (abbot) เป็นผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียน ส้าหรับการจ้านองของชาวยิว ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องที่
ทันสมัยมากในยุคนั น47  

                                           
43Wessels, op. cit., p. 592. 
44Ibid.  
45Ibid., p. 593. 
46Ibid.  
47Theodore F.T. Plucknett, op. cit, p. 543. 
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จากคริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา ศาลในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) 
ค่อนข้างจะตีความในเรื่องจ้านองเคร่งครัดอย่างมากเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ 48 ให้อยู่
ภายใต้กฎหมาย ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากการมีรูปแบบที่ถูกก้าหนดไว้ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการ
จดทะเบียนที่ได้ท้าให้เกิดหลักประกันอย่างแท้จริง มีผลส้าคัญท้าให้การส่งมอบที่ดินเพ่ือเป็น
หลักประกันส้าหรับการช้าระหนี  โดยวิธีการจ้านอง ผู้จ้านองยังคงครอบครองที่ดินนั นต่อไป ไม่ได้มี
การส่งมอบการครอบครองไปยังผู้รับจ้านองเช่นในอดีต สมประโยชน์ทั งผู้จ้านองที่ยังคงได้ครอบครอง
ที่ดินในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อไป และผู้รับจ้านองก็มีหลักประกันส้าหรับหนี ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
อันจะสามารถบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านองไว้ได้จากหลักฐานที่มีอยู่ โดยไม่ต้องรับมอบการ
ครอบครองหลักประกัน 

 
 ความหมายและแนวความคิดของทรัพยสิทธิ 

ในส่วนนี จะกล่าวถึงความหมายของการเป็นทรัพยสิทธิ รูปแบบของการก่อให้เกิดขึ นซึ่ง
ทรัพยสิทธิ ที่มีความแตกต่างกับหลักการในเรื่องของความเป็นบุคคลสิทธิ อันจะท้าให้เกิดผลในทาง
กฎหมายที่แตกต่างกัน แนวความคิดของทรัพยสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิจ้านอง เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินของตนเองและสิทธิในทรัพย์สินของผู้อ่ืน และความแตกต่าง
ระหว่างทรัพยสิทธิกับกรรมสิทธิ์ ในประเด็นเรื่องจากเสียสิทธิในความเป็นทรัพยสิทธิไปด้วยการไม่ใช้
จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของหลักสูญเสียกรรมสิทธิ์ด้วยการไม่ใช้สิทธิอย่างไร สามารถน้ามา
เทียบเคียงกันได้หรือไม่ ซึ่งจะได้น้าไปวิเคราะห์ต่อในบทที่ 4 

 
2.2.2.1 ความหมายของทรัพยสิทธิ 

ทรัพยสิทธิ “ius in rem” (real right) โดยค้าว่า “rem” มาจากค้าว่า “res” ที่แปลว่า
สิ่งของ โดยเป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินและมีผลตกติดไปกับตัวทรัพย์สิน ใช้ยันต่อบุคคลทั่วไป49  

ในหลักการแบ่งขั นสูงสุด (summa divisio)50 ที่มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนในเรื่องของ
ทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ 

จากการก้าหนดนิยามตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี หากแปล
ตามตัวอักษร51 ทรัพยสิทธิ หมายความว่าสิทธิที่มีต่อหรือที่ได้ความเคารพต่อทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิเป็น

                                           
48Ibid.  
49Durfee, op. cit., p. 2. 
50Pascal Kamina, “Author’s Right as Property: Old and New Theories Part II,” 

Journal of the Copyright Society of the U.S.A. (2001): 368. 
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สิทธิที่ยืนอยู่ส่วนบนของหลักการทางกฎหมาย (juridical conception) เป็นสิทธิที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เป็นเจ้าของกับสิทธิที่มีอยู่ต่อบุคคลโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้52 

ที่มาของความเป็นทรัพยสิทธิ พบได้จากบทบัญญัติทางกฎหมายที่ก้าหนดไว้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1298 “ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัย
อ านาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ก้าหนดก่อตั งขึ นซึ่งทรัพยสิทธิที่ต้องอาศัยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีกฎหมายอ่ืนใดให้อ้านาจไว้ ที่อยู่บนพื นฐานของการก่อตั งทรัพยสิทธิ 
“ius in rem” (real right) แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของทรัพยสิทธิ ในขณะที่บุคคลสิทธิโดยทั่วไป
เกิดขึ นจากการก่อตั งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า กฎหมายจะเป็น
ผู้ก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิ เนื่องจากความเป็นทรัพยสิทธิเกิดขึ นโดยลักษณะความสัมพันธ์พิเศษต่อ
ทรัพย์สินนั น ซึ่งความเป็นทรัพยสิทธินั่นเอง คือ สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในทางตรงกันข้าม การอ้าง
ถึงบุคคลสิทธิ โดยปกติแล้วจะยืนอยู่เหนือความสัมพันธ์พิเศษที่มีต่อบุคคล ในฐานะผู้ที่มีหน้าที่ระหว่าง
กัน  

จากการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างสิทธิทั ง 2 อย่าง ท้าให้ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิคนละ
ประเภทกับบุคคลสิทธิ โดยที่บุคคลสิทธิ หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสิทธิเรียกร้อง (Claim) นั น
เป็นสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินได้  

บุคคลสิทธิ (personal right) หมายถึง สิทธิของบุคคลหนึ่งที่มีเหนือต่อบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง 
ในการเรียกร้องเอากับบุคคลหนึ่งให้กระท้าการ งดเว้นกระท้าการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน โดยสิทธิที่มี
อยู่นี เป็นสิทธิเหนือตัวบุคคล ซึ่งจะสามารถบังคับเอาแก่ผู้ที่เป็นลูกหนี ได้โดยตรงแต่จะบังคับเอากับตัว
ทรัพย์สินนั นมิได้ 

อย่างไรก็ตาม บุคคลสิทธิไม่อาจเป็นทรัพยสิทธิได้ เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
กฎหมายได้ให้ความส้าคัญในการแบ่งแยกประเภทของสิทธิซึ่งขึ นอยู่กับผลประโยชน์ที่ต้องการจะ
ปกป้องต่อบุคคลทั งปวง มากกว่าจะปกป้องจากบุคคลเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั น ซึ่งท้าให้
ทรัพยสิทธิสามารถใช้ยันต่อบุคคลได้ทั งโลก (A real right is available against the world at 
large) ในขณะที่บุคคลสิทธิสามารถใช้ยันต่อเฉพาะตัวบุคคลได้ เท่านั น (a personal right is 
available only against particular persons)53 

ดังนี  จึงสรุปได้ว่า ความเป็นทรัพยสิทธิต่อตัวทรัพย์สิน สื่อถึงความเป็นรูปธรรมที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะความเป็นทรัพยสิทธิได้ถูกสร้างขึ น คือ การได้รับความครอบครองในตัว

                                                                                                                         
51Durfee, op. cit., p. 2. 
52Ibid., p. 3. 
53Ibid., p. 2. 
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ทรัพย์สินนั น เนื่องจากมีการโอน หรืออาจได้รับการเข้าไปในฐานะผู้ซึ่งอยู่เหนือความสัมพันธ์ที่มีอยู่
ของเจ้าของเดิม ซึ่งการจะท้าให้เกิดความเป็นทรัพยสิทธิขึ นจะต้องมีกฎหมายก้าหนดความเป็น
ทรัพยสิทธิเอาไว้ก่อนเท่านั น แตกต่างจากความเป็นบุคคลสิทธิซึ่งจะได้รับเพียงจ้านวนเงิน หรือจะต้อง
ได้รับจากการช้าระหนี จากบุคคลอ่ืน ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ นก็ต่อเมื่อมีสัญญาหรือมีหน้าที่ต่อกันเท่านั น  

 
2.2.2.2 แนวความคิดของทรัพยสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิจ านอง  

ความเป็นทรัพยสิทธิ ได้สร้างหน้าที่ซึ่งสามารถใช้ยันต่อบุคคลได้โดยทั่วไป ในขณะที่บุคคล
สิทธิได้สร้างหน้าที่ซึ่งสามารถก้าหนดได้เพียงเฉพาะบุคคลคนนั น 

จุดประสงค์หลักของการจ้านอง และรูปแบบหลักประกันอ่ืนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้ถูก
ส่งเสริมเพ่ือเติมเต็มความสมบูรณ์ของบุคคลสิทธิ โดยจะท้าให้มีความเป็นทรัพยสิทธิมีสิทธิเหนือกว่า
สิทธิในทรัพย์สินชั นอื่น ๆ ได5้4 

สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ว่ามานี  อาจจ้าแนกออกได้เป็น 2 อย่าง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร55 แบ่งออกเป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินของตนเอง และสิทธิเหนือทรัพย์สินของ
คนอ่ืน 

สิทธิเหนือทรัพย์สินของตนเอง (jura in re propria) โดยปกติแล้วเกิดขึ นกับสิทธิที่เป็นของ
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากบุคคลอ่ืน ในการครอบครองความเป็นเจ้าของทั งหมด  
ซ่ึงบุคลลที่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของตนเอง สามารถขจัดข้อจ้ากัดสิทธิหรือสิทธิที่มีอยู่เหนือกว่าออกไป
ได ้จากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิถ้อยกว่า เช่น การปัดป้องที่ดินจากการรุกรานของบุคคลภายนอก  

อย่างไรก็ตาม สิทธิที่มีอยู่ในฐานะผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของทรัพย์สิน อาจถูกจ้ากัดไว้
หากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินให้ผู้อ่ืนเช่าท้าให้สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว  สิทธิ
เหนือทรัพย์สินของตนเองก็จะตกอยู่กับผู้เช่า หรือกรณีสิทธิของผู้รับจ้านองในการขาย หรือการเข้า
ครอบครองทรัพย์สินทีจ่้านองได้ตามกฎหมาย ซึ่งจะท้าให้ผู้รับจ้านองมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของคนอ่ืน 

สิทธิเหนือทรัพย์สินของคนอ่ืน (A right in re aliena)56 เป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของ
ผู้อื่น โดยสิทธินี เองมีข้อจ้ากัดจากการใช้สิทธิโดยทั่วไป ทีย่ังต้องเคารพต่อความเป็นเจ้าของของบุคคล
อ่ืน ที่มีอยู่ในตัวทรัพย์สินนั นด้วย เช่น สิทธิที่เรียกว่า ภาระจ้ายอม57 

                                           
54Ibid.  
55Ibid., p. 3. 
56Ibid.  
57Ibid., p. 1. 
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หลักกฎหมายโรมันให้ความส้าคัญในเรื่องของการใช้สิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิโดยทั่วไป  หรือ
สิทธิของผู้รับช่วงสิทธิ นักกฎหมายโรมันเริ่มที่จะผูกความเกี่ยวพันของสิทธิและบุคคล ให้มีสิทธิพิเศษ
ต่อกัน ซึ่งมีทั งท้าให้สิทธิที่มีอยู่เหนือกว่าสิทธิของบุคคลอ่ืน และท้าให้สิทธิที่มีอยู่บางอย่างเสื่อมลงด้วย
ตัวของมันเอง หลักการนี เองน้าไปสู่การก้าหนดสิทธิที่เหนือกว่า (superior right)58 ในตัวของมันเอง
มากกว่า ความสัมพันธ์ของสิทธินั นกับสิ่ ง อ่ืน ตัวอย่างเช่น สิทธิในทางหนี  (obligatio) ที่ มี
ความสัมพันธ์เฉพาะแต่ตัวเจ้าหนี กับตัวลูกหนี  กลายมาเป็นการพัฒนาการก้าหนดสิทธิที่มีอยู่ของ
เจ้าหนี  ที่มากกว่าพันธะที่มีต่อกันตามกฎหมาย เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของเจ้าหนี กับทรัพย์สินของ
ลูกหนี  

เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่เหนือกว่า (superior right) ในฐานะสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของ
ตนเองกับสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของคนอ่ืน ได้ถูกพัฒนาขึ นโดยนักกฎหมายในระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร59 แต่ไม่สามารถพบแหล่งต้นก้าเนิดที่แท้จริงได้ แต่หลักการนี ได้ถูกก้าหนดไว้อย่างชัดเจน 
ตัวอย่างเช่น ผู้เป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์ ก็จะมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเอง (in re propria) ที่มีอยู่
เหนือความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั น แต่ถ้าหากผู้เป็นเจ้าของน้าทรัพย์สินนั นไปจ้าน้า ผู้รับจ้าน้าก็จะมี
สิทธินั นอยู่เหนือทรัพย์สินของบุคคลอื่น (jus in re aliena) ในทรัพย์สินที่จ้าน้า  

ส้าหรับสิทธิจ้านองจะท้าให้มีสิทธิที่เหนือกว่าทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เช่นเดียวกับการจ้าน้า 
โดยการจ้านองทรัพย์สินของโรมัน (the Roman mortgage) ก่อตั งสิทธิขึ นเมื่อมีการตกลงกัน โดย
เจ้าของทรัพย์สินยังคงครองในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทีติ่ดจ้านองอยู่60 

ดังนั น จึงสรุปได้ว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจให้กรรมสิทธิ์ของตนเองเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง
ในหนี  ที่เป็นหนี ทั่วไปของบุคคล แต่เมื่อได้ให้หลักประกันอันเป็นส่วนหนึ่งส้าหรับการช้าระหนี แล้ว 
หากเป็นที่ดิน สิทธินั นก็เรียกว่าจ้านอง ซึ่งได้ถูกก้าหนดให้เป็นสิทธิในทรัพย์สินอย่างหนึ่ง (a right in 
rem)61 หากผิดสัญญาต่อกัน มีผลท้าให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะขายทรัพย์สินนั นได้ โดยเจ้าหนี จะ
ใช้วิธีการเข้าถึงหลักประกันผ่านแดนข้ามบุคคลสิทธินั นท้าให้เงื่อนไขในการใช้สิทธิในทรัพย์สินของ
ผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของ สิทธิในทรัพย์สิน (rights in rem) หรือเป็นทรัพยสิทธิ นั่นเอง 
 
 
 

                                           
58Ibid., p. 4. 
59Ibid.  
60Ibid., p. 1. 
61Ibid., p. 5. 
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2.2.2.3 ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิกับกรรมสิทธิ์  
ออสติน (Austin) นักกฎหมายชาวอังกฤษ ได้ให้ค้านิยามความหมายของกรรมสิทธิ์ว่า เป็น

สิทธิในทรัพย์สินซึ่งไม่จ้ากัดการใช้ และไม่มีข้อห้ามหรือข้อก้าหนดในการจ้าหน่ายทรัพย์สิน ทั งไม่
ก้าหนดระยะเวลาไว้62  โดยที่กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่ได้มาตามกฎหมาย (de jure)63 

กรรมสิทธิ์ (Ownership) ในอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง64 สามารถใช้แทนกัน
ได้65 อีกทั งกรรมสิทธิ์ เป็นทรัพยสิทธิที่อยู่ในขั นสูงสุดที่มีพลังอ้านาจในทางกฎหมายมากที่สุด 
(maximum degree) เท่าท่ีกฎหมายจะรองรับได้66  

การมีอยู่ของทรัพยสิทธิ ย่อมสามารถมีอยู่ในทรัพย์นั นได้เพียงประเภทเดียว เนื่องจากว่า
ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิกับบุคคลสิทธิ โดยที่บุคคลสิทธิสามารถเกี่ยวพันกับบุคคลได้หลาย
บุคคลในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากเป็นสิทธิเรียกร้องในทางหนี  

เมื่อตัวทรัพย์สินนั นสิ นไปโดยสภาพแห่งทรัพย์ สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินย่อมสิ นไป โดยที่
ทรัพยสิทธิด้ารงอยู่ตราบเท่าที่ทราบยังคงอยู่ (to exist only so long as the res itself does)67 
หากเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ย่อมสิ นไปโดยการบุบสลายจนสิ นซากหรือไม่เกิดประโยชน์ในการใช้สอย 
ตัวอย่างเช่น การสิ นไปของภาระจ้ายอมซึ่งเป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง หากภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์

                                           
62เสนีย์ ปราโมช, อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551), หน้า 141. 
63วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: 

พิมพ์ดีการพิมพ์, 2560), หน้า 142. 
64Craig Anderson, Roman Law, Law Essentials (Dundee: Edinburgh University 

Press, 2009), p. 36, Retrieved November 16, 2018 from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=753506&site=eho
st-live&scope=site. 

65Pound Roscoe and Nathan Isaacs, National Law Library (New York: Collier, 
1939), p. 122. 

66เสนีย์ ปราโมช, เรื่องเดิม, หน้า 375. 
67J.E. Penner, The Idea of Property in Law (Clarendon Press, 1997), p. 31, 

Retrieved November 16, 2018 from 
https://books.google.co.th/books?id=xihmDndRfmoC. 
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สิ นไปก่อนแล้ว ภาระจ้ายอมย่อมสิ นสุดลงด้วย 68 หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ เป็นสิทธิ
ครอบครองซึ่งถือว่าเป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง การสูญเสียไปซึ่งสิทธิครอบครองในความเป็นจริงก็ย่อม
ท้าให้สภาพตามความเป็นจริงในการครอบครองนั นไม่มีอยู่แล้ว ทรัพยสิทธิดังกล่าวที่มีอยู่ในการ
ครอบครองย่อมระงับสิ นไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้การสิ นไปโดยสภาพจะท้าให้ทรัพยสิทธิที่อยู่ในทรัพย์สินนั นสูญสิ นหรือระงับ
สิ นไป ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของทรัพย์สินย่อมมีกรรมสิทธิ์โดยการแสดงออกซึ่งความเป็น
ทรัพยสิทธินั น 

หลักการดังกล่าวนี ย่อมแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองตามกฎหมายที่แตกต่างกัน ในกรณีที่
กรรมสิทธิ์เป็นทรัพยสิทธิของเจ้าของทรัพย์สิน แต่หากถูกแย่งการครอบครองหรือถูกครอบครอง
ปรปักษ์ไปย่อมท้าให้กรรมสิทธิ์ที่เป็นทรัพยสิทธินั นต้องระงับสิ นไปด้วย แต่ในเรื่องของสิทธิจ้านองใน
กรณีที่ยึดถือว่าจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ สิทธิจ้านองก็ไม่ระงับสิ นไปในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์นั นถูกแย่ง
การครอบครองหรือถูกครอบครองปรปักษ์ ซึ่งแม้กรรมสิทธิ์ ชนิดที่ว่าเป็นทรัพยสิทธิของเจ้าของ
ทรัพย์สินนั นยังต้องระงับสิ นไป แต่ทรัพยสิทธิจ้านองซึ่งเป็นของผู้รับจ้านอง  แม้จะมีสถานะที่ไม่
เทียบเท่ากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่สิทธิจ้านองอย่างได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยไม่ระงับสิ น
ไป เว้นแต่มีกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนให้ทรัพยสิทธิจ้านองสิ นไปด้วย หากไม่มีบทบัญญัติเป็นอย่าง
อ่ืน สิทธิจ้านองย่อมยังคงมีอยู่ แม้อสังหาริมทรัพย์นั นจะถูกแย่งการครอบครองหรือถูกครอบครอง
ปรปักษ์ ซึ่งท้าให้กรรมสิทธิ์นั นได้ระงับไปโดยผลของกฎหมาย  

การสิ นสุดของสิทธิในทรัพยสิทธิ เนื่องจากความเป็นทรัพยสิทธิมีลักษณะอันอยู่อย่างถาวร มี
สิทธิผูกพันอยู่กับทรัพย์สิน ตลอดความมีอยู่ของทรัพย์สินนั นมากกว่าความเป็นบุคคลสิทธิ อีกทั งยังไม่
มีหลักกฎหมายทั่วไป ที่จะก้าหนดให้ความเป็นทรัพยสิทธิ อาจเสียไปได้หากไม่ใช้ตามก้าหนด
ระยะเวลา ในบางกรณีอาจมีผู้ครอบครองปรปักษ์ในอสังหาริมทรัพย์จนได้กรรมสิทธิ์ แต่การกระท้า
ดังกล่าวอันเป็นการครอบครองปรปักษ์นั นเป็นการครอบครองจนได้สิทธิตามกฎหมาย การครอบครอง
ปรปักษ์เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการได้สิทธิ (acquisitive) มิใช่บทบัญญัติกฎหมายที่ก้าหนดให้เสียไปซึ่ง
ทรัพยสิทธิเพราะการไม่ใช้ (extinctive) อันจะน้ามายกเว้นหลักทั่วไปดังกล่าวได้ การจะเสียสิทธิใน
ทรัพยสิทธิ จะต้องมีกฎหมายก้าหนดเอาไว้อย่างชัดแจ้ง 

 

                                           
68ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1397 ถ้าภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไป

ทั งหมด ท่านว่าภาระจ้ายอมสิ นไป 
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ในกรณีของที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ ถึงอาจถูกครอบครองปรปักษ์ได้ ซึ่งขึ นอยู่กับ
กฎหมายที่ก้าหนดไว้อย่างลักษณะใดจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ที่ท้าให้สามารถครอบครองปกปักษ์ได้ และ
การครอบครองปรปักษ์จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายแต่ละประเทศ 

จึงเกิดค้าถามขึ นตามมาว่า แม้กรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพยสิทธิเช่นเดียวกัน กับทรัพยสิทธิจ้านอง 
แต่กรรมสิทธิ์มีอ้านาจเหนือทรัพย์สินมากกว่าทรัพยสิทธิจ้านอง เหตุใดกรรมสิทธิ์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของอาจ
ต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตน เนื่องจากมีบุคคลอื่นครอบครองปรปักษ์ทรัพย์สินของตนเอง 
จึงท้าให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต้องสูญเสียทรัพย์สินของตนเองไปภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก้าหนด แต่ในเรื่องทรัพยสิทธิจ้านอง กลับสามารถที่จะบังคับตามสิทธิของของผู้ทรง
ทรัพยสิทธิได้อย่างไม่มีก้าหนดเวลา ทั งยังจะสามารถบังคับได้เกินกว่าระยะเวลาในการบังคับคดีได้
อย่างไร 

ในเรื่องดังกล่าวนี  ผู้เขียนเห็นว่า การครอบครองปรปักษ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่น เป็นเรื่องที่
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอายุความดังที่ได้ศึกษามาแล้ว การครอบครองปรปักษ์ไม่ได้พิจารณาจากอายุ
ความเสียสิทธิ (extinctive prescription) ที่จะผลร้ายขึ นจากการไม่ใช้สิทธิของตน ซึ่งในกรณีเช่นนี  
คือ การที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินปล่อยปละละเลยไม่ใช้สอยทรัพย์สินของตน จนมีบุคคลอ่ืนเข้า
มาใช้สอยทรัพย์สินที่ว่านี  ท้าให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเดิมต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของตนไป เรื่องดังกล่าวนี  ไม่ได้เป็นอายุความเสียสิทธิ แต่เป็นการก่อให้เกิดสิทธิของตนในทรัพย์สิน
ของคนอ่ืน หรือกล่าวได้ว่า เป็นอายุความได้สิทธิ (acquisitive prescription) ในทรัพย์สินของบุคคล
อ่ืน ซึ่งมีเหตุที่จะต้องพิจารณาเพียงว่าบุคคลอ่ืนที่ได้ใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมได้ใช้
สอยทรัพย์สินหรือได้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวครบอายุความได้สิทธิตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้  

ทั งนี  ในเรื่องการครอบครองปรปักษ์ที่เกี่ยวกับอายุความได้สิทธิยังมีข้อจ้ากัด เนื่องจากการได้
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนอาจจะยังไม่สมบูรณ์แม้ครบระยะเวลาอายุความได้สิทธิตามที่
กฎหมายก้าหนดไว้แล้ว เนื่องจากสามารถใช้ยันต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมได้เท่านั น ไม่สามารถใช้ยันต่อ
บุคคลทั่วไปได้ ตามหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป ในกรณีเช่นนี เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมอาจใช้สิทธิ
ของตนในการโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้อีก ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดไว้ จึงแสดงให้เห็นว่าการ
ครอบครองปรปักษ์ไม่ได้เป็นอายุความเสียสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมที่จะเสียสิทธิในทรัพย์สินของ
ตนเอง แต่เป็นเรื่องที่พิจารณาถึงตัวบุคคลที่เข้าครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนจนครบเงื่อนไขและ
ระยะเวลาอายุความได้สิทธิตามที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งจะไม่สามารถน้าไปเทียบเคียงได้กับการใช้สิทธิ
เหนือทรัพยสิทธิจ้านอง ที่ผู้รับจ้านองมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านองที่จะสามารถใช้ยันต่อเจ้าของ
ทรัพย์สินนั นได้ เนื่องจากความเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จ้านองได้เกิดขึ นแล้วตามหลักการ
ก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย และหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปที่จะได้วิเคราะห์ในหัวข้อ 
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4.1. วิเคราะห์ปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองท้าให้ผู้ทรงทรัพยสิทธิ
จ้านองยังคงมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านองต่อไป เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีกฎหมายก้าหนดให้ผู้ทรง
ทรัพยสิทธิจ้านองเสียสิทธิที่ตนมีอยู่ ซึ่งจะต้องมีกฎหมายก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้งเท่านั น ตัวอย่างเช่น 
ความระงับสิ นไปสัญญาจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง (Code civil) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ใน 
Article 2488 ที่ระบุให้สัญญาจ้านองระงับไปด้วยเหตุแห่งอายุความ โดยจะวิเคราะห์ต่อไปในหัวข้อ 
4.2 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายว่าด้วยการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง โดยหากไม่มีบทบัญญัติที่
ท้าให้ทรัพยสิทธิจ้านองได้สิ นสุดไปด้วยการไม่ใช้ ทรัพยสิทธิจ้านองก็ยังคงมีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ได้
จ้านอง มีผลท้าให้ผู้ทรงทรัพยสิทธิสามารถใช้สิทธินั นเหนือทรัพย์สินได้ต่อไป 

 
ดังนั น จึงสรุปได้ว่า กรรมสิทธิ์ก็เป็นทรัพยสิทธิ และมีอ้านาจเหนือทรัพย์สินนั นมากกว่า การ

มีอยู่ของสิทธิเหนือตัวทรัพย์จากบุคคลอ่ืน เช่น สิทธิจ้านอง เพียงแต่กรรมสิทธิ์อาจต้องถูกจ้ากัดสิทธิ
บางประการเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายก้าหนดไว้เท่านั น แต่ในเรื่องการเสียกรรมสิทธิ์ไป เพราะถูก
ครอบครองปรปักษ์ เป็นกรณีการก่อตั งสิทธิของบุคคลอ่ืนโดยระยะเวลาตามกฎหมายเท่านั น ไม่ใช่
กรณีการเสียทรัพยสิทธิไป เพราะการไม่ใช้ จึงไม่สามารถน้ามาเทียบเคียงกับกรณีที่ทรัพยสิทธิก็ต้อง
สูญสิ นไปด้วยการไม่ใช้ 

 

2.3 หลักการ และแนวคิดว่าด้วยเรื่องการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ านอง  

ในส่วนนี จะกล่าวถึง ความจ้าเป็นของการรับรองทรัพย์สินให้เป็นสิทธิ  สิ่งที่กฎหมายมุ่ง
ประสงค์จะคุ้มครอง สิทธิจ้านองก่อให้เกิดทรัพยสิทธิได้อย่างไร การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิเพราะเหตุแห่ง
การจ้านอง โดยพิจารณาทั งหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย (numerus clausus) และ 
หลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป (erga omnes) ที่ท้าให้บุคคลอ่ืนต้องยอมรับในสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินของผู้ทรงทรัพยสิทธิต่อมีต่อบุคคลอ่ืน และการระงับสิ นไปแห่งทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์ที่
จ้านอง 

 
 การรับรองทรัพย์สินให้เป็นสิทธิ 

การรับรองทรัพย์สินให้เป็นสิทธิ เป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นในระบบกฎหมายเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการที่บุคคลมีอ้านาจเหนือทรัพย์สิน  จะต้องมีกฎหมายรองรับการใช้อ้านาจในการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สิน หรือในการครอบครองทรัพย์สินนั น เพ่ือที่จะคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของ 
ไม่ให้ถูกบุคคลอ่ืนเข้ามากระท้าการให้กระทบต่อสิทธิที่มีอยู่ในทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินนั น  
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การให้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินเป็นความชอบธรรมในทางกฎหมายที่จะให้การรับรองใน
เรื่องดังกล่าวแก่บุคคล โดยค้าว่า “ius” เป็นภาษาละตินซึ่งแปลได้ว่า “สิทธิ” หรืออาจแปลได้ว่า 
“กฎหมาย” เช่นเดียวกัน โดยหลักการรับรองสิทธิไว้ในกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายทรัพย์สิน
ก็มีที่มาจากกฎหมายโรมัน69 ทั งค้าศัพท์ต่าง ๆ ก็มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  เช่น กรรมสิทธิ์ 
(dominium) การครอบครอง (possessio)  

แนวความคิดในเรื่องของสิทธิในทางทรัพย์ ปรากฏแรกเริ่มในกฎหมายเอกชนโรมันที่ก้าหนด
ลักษณะของการด้าเนินคดี (actio) ในสมัยนั น ที่มีความแตกต่างกันโดยที่มีการฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิ
ของบุคคลทั่วทั่วไปในการบังคับเอากับทรัพย์สิน (actiones in rem) กับการฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิที่มี
ต่อบุคคลบางคนโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะจ้าเลยให้ต้องรับผิด (actiones in personam)70  

โดยที่เมื่อมีการด้าเนินคดีในลักษณะที่มีความแตกต่างกันจึงน้าไปสู่การแยกสิทธิออกเป็น 2 
ลักษณะให้สอดคล้องกับรูปแบบในการด้าเนินคดี ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ก็ได้น้าไปสู่การแบ่งแยกในเรื่ อง
ของทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ71 

ความเป็นทรัพยสิทธิจึงก้าหนดให้ สิทธิในทรัพย์สิน เป็นสิทธิที่รองรับว่าวัตถุนั นมีตัวตน และ
ไม่มีสถานะเป็นบุคคล ซึ่งแนวคิดในเรื่องของสิทธิในทางทรัพย์สิน อาจแบ่งได้ว่าสิทธิในทางทรัพย์สิน
เป็นสิทธิที่มีทรัพย์สินเป็นวัตถุแห่งสิทธิ (object of right) เช่น สิทธิทางหนี  ทรัพยสิทธิ ซึ่งในเรื่องของ
สิทธิจ้านองนั นมีเรื่องที่เป็นสิทธิทางหนี (บุคคลสิทธิ) เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการจดทะเบียนจ้านองนั น
จะต้องมีหนี ประธานโดยอาจเป็นหนี เงิน ท้าให้เจ้าหนี มีสิทธิในทางหนี  ส่วนในทางทรัพย์นั นเมื่อจด
ทะเบียนจ้านองแล้ว ก็จะมีความเป็นทรัพยสิทธิ เป็นการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จะตกติดไปกับตัวทรัพย์ได้ 
ย่อมถือว่ากฎหมายรับรองให้กับเจ้าหนี จ้านองให้มีสิทธิอยู่เหนือทรัพย์สินนั น 

เมื่อได้มีการรับรองทรัพย์สินให้เป็นสิทธิแล้ว การพิจารณาเรื่องการมีอยู่ของตัวทรัพย์เป็นสิ่ง
ซึ่งเป็นสาระส้าคัญ เพราะตัวทรัพย์เป็นวัตถุแห่งสิทธิ ในการรองรับความเป็นทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือตัว
ทรัพย์ หากตัวทรัพย์สูญสิ นไปก็ไม่มีทรัพยสิทธิเหนือตัวทรัพย์อีกต่อไป 

                                           
69G. Mousourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law 

(Hampshire: Ashgate, 2003), p. 17 quoted in อานนท์ มาเม้า, กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้
พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป , (กรุงเทพมหานคร: โครงการต้าราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 32 

70Anderson, op. cit., p. 36. 
71อานนท์ มาเม้า, กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิดหลักทั่วไปและบท

เบ็ดเสร็จทั่วไป, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), หน้า 71. 
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เมื่อเกิดสิทธิขึ น สิ่งที่ตามมานั่นก็คือ หน้าที่ การมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นทรัพยสิทธิย่อม
ท้าให้เกิดหน้าที่ของบุคคลอ่ืนที่จะไม่กระท้าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อทรัพยสิทธิ โดย
ที่ผู้ทรงทรัพยสิทธิย่อมสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมายเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามการรับรองสิทธิที่มีอยู่
เหนือทรัพยสิทธินั น ส่วนจะสามารถใช้สิทธิได้มากน้อยเพียงใด จะต้องถูกก้าหนดไว้โดยกฎหมาย 

ดังนั น ทรัพย์สิน จึงเป็นสิทธิที่กฎหมายรองรับให้มีสถานะเป็น วัตถุแห่งสิทธิ ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ
ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง ให้เป็นสิทธิในทรัพย์สิน ที่จะเลือกใช้ประโยชน์แก่บุคคลและบุคคลที่มี
สิทธิก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย72 เมื่อเกิดสิทธิขึ นตามกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิที่มีอยู่ ย่อมมี
สิทธิที่จะใช้สิทธินั นยันกับบุคคลอ่ืน หรือใช้สิทธินั นเป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ อันเป็นการก่อให้เกิด
ภาระผูกพันกับสิทธิของบุคคลภายนอกต่อไป เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็มีสิทธิในทรัพย์สินของตนเอง มี
สิทธิที่ใช้จะทรัพย์สินนั นเป็นประโยชน์แก่ตนเอง หรือจะน้าไปใช้ประโยชน์โดยการจ้าหน่าย ให้เช่า 
หรือการไปจ้านอง ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาผูกพันด้วย อาจเกิดสิทธิตามกฎหมายขึ่นได้ ทั งบุคคล
สิทธิและทรัพยสิทธิ ในกรณีของบุคคลสิทธิ เช่น การเช่า โดยส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้เช่า สิทธิ
และหน้าที่ระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์กับผู้เช่าเป็นเพียงบุคคลสิทธิ ส่วนกรณีทรัพยสิทธิ เช่น การ
จ้านอง โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์น้าทรัพย์สินของตนไปจ้านอง สิทธิและหน้าที่ระหว่างทรัพย์สินของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์กับผู้รับจ้านองเป็นทรัพยสิทธิต่อกัน โดยการเกิดขึ นของทรัพยสิทธิในกรณีของการ
จ้านองจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป 

 
 การจ านองก่อให้เกิดทรัพยสิทธิ 

2.3.2.1 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิเพราะเหตุแห่งการจ านอง 
การเกิดขึ นของทรัพยสิทธิที่เกี่ยวกับการจ้านอง ท้าให้เกิดหน้าที่ของบุคคลอ่ืนที่จะไม่กระท้า

การใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อทรัพยสิทธิ ย่อมมีการจ้ากัดอ้านาจที่มีอยู่เหนือทรัพยสิทธินั น 
การจ้ากัดการใช้สิทธิเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญโดยถือได้ว่าเป็นหัวใจของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil 
Law System)73 โดยการพิจารณาการเกิดขึ นของทรัพยสิทธิจ้านอง มี หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจน
ในกฎหมายที่มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยสิทธิที่ถูกจ้ากัดไว้โดยกฎหมาย เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครอง ภาระจ้ายอม สิทธิอาศัย สิทธิ เหนือพื นดิน สิทธิ เก็บกิน และภาระติดพันใน

                                           
72เรื่องเดียวกัน, หน้า 35. 
73R. Zimmermann and M. Reimann, The Oxford Handbook of Comparative 

Law (Oxford University Press, 2006), p. 1053 quoted in อานนท์ มาเม้า, กฎหมายทรัพย์สิน 
: ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร: โครงการต้ารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 113. 
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อสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเขียนไว้อย่างชัดเจน และหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปในการพิจารณา
ว่าสิทธิจ้านองจะก่อให้เกิดทรัพยสิทธิได้หรือไม่ 

 
 1. หลักการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย (numerus clausus) 
 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ จะต้องมีกฎหมายก้าหนดประเภทและจ้ากัดการใช้ทรัพยสิทธิไว้อย่าง
ชัดเจนตามหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย เนื่องจากการเป็นทรัพยสิทธิ ผู้ทรงทรัพยสิทธิมี
สิทธิเหนือทรัพย์สิน ในการที่จะสามารถใช้สิทธิเหนือทรัพย์สินนั น ยันต่อบุคคลได้โดยทั่วไป และท้าให้
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องสงวนการใช้สิทธิของตนต่อผู้ทรงทรัพยสิทธิ 

ที่มาของหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย เกิดขึ นจากการใช้กฎหมายแบบระบบ
ประมวลกฎหมาย ได้มีผลให้เกิดการรวมสิทธิต่าง ๆ ขึ น การมีสิทธิเด็ดขาดในความเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์  ในเรื่องสิทธิในทรัพย์สิน กฎหมายแพ่งก็จะจ้ากัดจ้านวน (number) และเนื อหา 
(content)74 ของสิทธิในทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนส้าหรับหลักการนี  

การเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายหนี และกฎหมายทรัพย์สินที่มีความเก่ียวพันกัน ในบางกรณีก็มี
ความใกล้เคียงกันถึงสถานะของความเป็นทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ  

แม้ทฤษฎีการแบ่งขั นสูงสุดจะมีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนในเรื่องของทรัพยสิทธิ และ
บุคคลสิทธิ แต่การแบ่งแยกกันดังกล่าวก็ไม่อาจถือได้ว่าสามารถแบ่งแยกทรัพยสิทธิกับบุคคลสิทธิ ได้
อย่างเด็ดขาด เนื่องจากยังมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องของบุคคล
สิทธิ เช่นกรณี การท้าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นบุคคลสิทธิ ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า ซึ่งโดย
หลักการแล้วจะไม่สามารถบังคับต่อคนภายนอกเป็นการทั่วไปได้(ไม่เป็นทรัพยสิทธิ) แต่หากมีการโอน
ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์ย่อมรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างผู้เช่า
กับผู้ให้เช่าเดิม อันท้าให้สัญญาเช่าเดิมระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าที่มีอยู่ต่อกันระงับไปด้วย กฎหมายจึงมี
หน้าที่ต้องเข้ามาท้าให้เรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจน แม้จะมีสิทธิเพียงเป็นบุคคลสิทธิที่มีอยู่ต่อผู้ให้
เช่าเดิม แต่บุคคลสิทธิดังกล่าว ย่อมตกไปถึงบุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์นั นด้วย ท้า
ให้ทฤษฎีการแบ่งขั นสูงสุด เป็นทั งทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ ไม่สามารถท้าได้อย่างเด็ดขาด น้ามาซึ่ง
การก้าหนดเงื่อนไขของความแตกต่างระหว่างสิทธิในทรัพย์สิน และบุคคลสิทธิ  

เงื่อนไขของหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย มีแนวคิดเพ่ือก้าหนดจ้านวนสิทธิใน
ทรัพย์สินให้มีความแน่นอน (Typengebundenheit) หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายอยู่

                                           
74Bram Akkermans, The Principle of Numerus Clausus in European 

Property Law (Doctoral dissertation, Maastricht University, 2008), p. 6. 
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ในระบบกฎหมายเยอรมันที่เรียกหลักการนี ว่า การบังคับชนิด (Typenzwang)75 ท้าให้ทรัพยสิทธิเป็น
สิทธิอย่างหนึ่งที่ต้องถูกบังคับหรือถูกจ้ากัดจ้านวนไว้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งจะท้าให้สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเงื่อนไขที่จะกลายเป็นการยอมรับสิทธิดังกล่าว เพราะหลักการใน
เรื่องของทรัพยสิทธิกับบุคคลสิทธิ มีเรื่องที่แตกต่างกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเฉพาะส่วน 
กฎหมายทรัพย์สินจะมุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับเรื่องทรัพยสิทธิเป็นหลัก ส่วนถ้าหากเป็นกฎหมายหนี  ก็
จะมุ่งเน้นความส้าคัญไปที่บุคคลสิทธิเป็นหลัก แม้สิทธิเรียกร้อง (Claim) นั นเป็นสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินได้ แต่ก็ยังคงเป็นบุคคลสิทธิสามารถใช้ยันได้เพียงแค่คู่กรณีเท่านั น จึงมี
ความจ้าเป็นส้าหรับการมีหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายในการจ้ากัดจ้านวนสิทธิ และการ
จ้ากัดจ้านวนเนื อหาของสิทธิ76 เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งแยกความเป็นทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิให้
ชัดเจน 

การมีอยู่ของทรัพยสิทธิจึงต้องเกิดขึ นโดยกฎหมายอย่างชัดเจนทั งประเภทของทรัพยสิทธิ
และเนื อหาของทรัพยสิทธิ ซึ่งในหลักการนี ก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปในระบบกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ ในการก้าหนดประเภทของทรัพยสิทธิว่าจะมีอยู่มากน้อยเพียงใด แต่หลักการดังกล่าวจะต้อง
ก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้งเนื่องจากจะมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป การเกิดขึ นของทรัพยสิทธิจึงไม่สามารถ
เกิดขึ นได้โดยการแสดงเจตนาของบุคคลโดยอาศัยหลักเสรีภาพในการท้าสัญญาเพ่ือก่อตั งทรัพยสิทธิ
ให้แตกต่างจากกฎหมายได้77 เสรีภาพในการท้าสัญญาจึงได้ถูกจ้ากัดลงในกรณีที่เป็นการท้าสัญญาเพ่ือ
ก่อตั งความเป็นทรัพยสิทธิขึ น หลักการนี ในระบบกฎหมายเยอรมันเป็นทรัพยสิทธิที่เป็นสิทธิเรียกร้อง
แห่ งสิ ท ธิที่ ชั ด เจน  (Rechtsklarheit) และความแน่ น อนของนิ ติ สั ม พั น ธ์  (Sicherheit des 

                                           
75Jan M. Smits, op. cit., p. 734 quoted in อานนท์ มาเม้า, กฎหมายทรัพย์สิน : 

ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักท่ัวไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูขน, 2560), หน้า 104. 

76Ibid., p. 6. 
77Christoph U. Schmid and Christian Hertel, Real Property Law and Procedure 

in the European Union, In General Report European Private Law Forum, European 
University Institute (EUI), 2005, p. 14. Retrieved November 16, 2018 from 
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/Researc
hThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf. 
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Rechtsverkehrs)78 มีผลท้าให้ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิที่มีความแน่นอนในเรื่องจ้านวนและเนื อหาของ
สิทธิ และไม่สามารถท่ีจะเกิดขึ นได้โดยอาศัยค้าพิพากษาของศาล79 

หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย จึงได้เป็นตัวกลั่นกรองความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
ว่าสิทธิใดจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินหรือไม่ ขึ นอยู่กับระบบกฎหมายว่าจะมีความแตกต่างในการอธิบาย
หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายอย่างไร เพราะการเกิดขึ นของหลักการก้าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมาย เกิดขึ นจากการก้าหนดไว้โดยการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งในที่นี  ได้ก้าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่ง จึงอาจเรียกหลักเกณฑ์นี ได้ว่าเป็นกฎของการจ้ากัดไว้โดยกฎหมาย ( rule of 
numerus clausus)80 

ดังนั น จึงสรุปได้ว่า การก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย อันท้าให้ทรัพยสิทธิจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบของหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย เพ่ือให้การเกิดขึ นและการมีอยู่ของ
ทรัพยสิทธิสามารถตั งกฎหมายในการรับรองความมีอยู่ของทรัพยสิทธิได้81 ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผลท้าให้
บุคคลอ่ืนจะไม่สามารถปฏิเสธการเกิดขึ นและการมีอยู่ของทรัพยสิทธินั นได้ การจะท้าให้บุคคลอ่ืนไม่
สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของทรัพยสิทธินั นได้จะต้องท้าให้เรื่องดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป ซึ่ง
จะท้าให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไป82 โดยจะต้องงดเว้นการรบกวนสิทธิที่มีอยู่อันเป็นทรัพยสิทธิของ
ทรัพย์นั น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องก้าหนดให้ทรัพยสิทธิมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป โดยหลักการของ
ทรัพยสิทธิในการก้าหนดกรอบและจ้ากัดชนิดของทรัพยสิทธิอันเป็นที่มาของหลักการก้าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายจะต้องมีผลผูกพันต่อบุคคลเป็นการทั่วไปด้วย 

 
 

                                           
78G. Robbers, Einführung in das deutsche Recht (Nomos, 2012), p. 179 

quoted in อานนท์ มาเม้า, กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบท
เบ็ดเสร็จทั่วไป, พิมพ์ครั งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูขน, 2560), หน้า 105. 

79อานนท์ มาเม้า, กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิดหลักทั่วไปและบท
เบ็ดเสร็จทั่วไป, หน้า 115. 

80Bram Akkermans, op. cit., p. 7. 
81Yun-chien Chang and Henry E. Smith, “The Numerus Clausus Principle, 

Property Customs, and the Emergence of New Property Forms,” IOWA LAW REVIEW 
6 (2015): 2276. Retrieved November 18, 2018, from 
https://ilr.law.uiowa.edu/assets/Uploads/ILR-100-6-Chang-Smith.pdf. 

82Ibid., p. 2277. 



51 
 
 2. หลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป (erga omnes) 

การเกิดขึ นของทรัพยสิทธินั น ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีการแสดงออกโดยการจด
ทะเบียน ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนจ้านองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส คู่สัญญาจะต้องท้าตามแบบที่
ก้าหนดไว้ตามกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนจ้านองด้วย เพ่ือให้สัญญา
จ้านองมีผลผูกพันต่อทั งคู่สัญญาและสามารถใช้ยันต่อบุคคลที่สามได้83 เพ่ือมีผลท้าให้ผูกพันต่อบุคคล
ทั่วไปได้ตามหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป84 ซึ่งหากการได้มาซึ่งทรัพยสิทธินั น เป็นไปโดยที่ไม่ได้
มีการจดทะเบียนก็อาจท้าให้เกิดผลเสีย โดยท้าให้ผู้ได้สิทธิไม่อาจยกขึ นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอก
ได้ ซึ่งหลักการนี ก็สอดคล้องกับการคุ้มครองบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน ท้าให้มีผลผูกพัน
โดยทั่วไปย่อมได้รับความคุ้มครองมากกว่า 
 หลักการนี น้าไปซึ่งการจดทะเบียนอันเป็นสาธารณะ ท้าให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ 
โดยที่บุคคลอ่ืนไม่สามารถอ้างถึงความไม่รู้มาเป็นข้ออ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลผูกพันต่อตนเองได้ เนื่องจาก
สิทธิจ้านองได้เกิดขึ นโดยการจดทะเบียนสาธารณะแล้ว85 จึงท้าให้สิทธิจ้านองนั นมีลักษณะผูกพันต่อ
บุคคลทั่วไปอันเข้าลักษณะหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามหลักการมีผลผูกพันต่อ
บุคคลทั่วไปก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นทรัพยสิทธิ 
 การน้าทรัพย์สินไปจดทะเบียน นอกจากจะท้าให้เกิดผลดีในแง่ของการมีผลทางกฎหมายให้
ได้รับความคุ้มครองจากบุคคลทั่วไปแล้ว ยังท้าให้เกิดผลดีในเรื่องของพัฒนาการในทางกฎหมายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้านองที่ได้มีพัฒนาการมาจากการส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในตอน
แรก ท้าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งถือว่ามีทรัพยสิทธิ
เช่นเดียวกัน กับบุคคลที่เป็นผู้รับหลักประกันในการที่จะใช้สิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้รับไว้อันเป็น
หลักประกันด้วย  

พัฒนาการของการเกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิด้วยวิธีการจ้านอง จึงถือได้ว่าเกิดจากการส่งมอบ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งท้าได้ยากในกรณีที่ทรัพย์สินนั นเป็นที่ดิน ที่ผู้รับจ้านองจะต้องเข้า
ครอบครองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งส่งผลให้ผู้จ้านองไม่สามารถครอบครองที่ดินของตนเองซึ่ง

                                           
83Stéphane Glock, REAL PROPERTY LAW PROJECT : FRANCE, n.d., p. 57, 

Retrieved December 16, 2018 from 
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/Researc
hThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/France.PDF. 

84Christoph U. Schmid and Christian Hertel, op. cit., p. 14. 
85Jones, op. cit., p. 674. 
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ใช้ส้าหรับการเป็นหลักประกันในการช้าระหนี 86 การจดทะเบียนจ้านองจึงแก้ไขปัญหาในเรื่องของการ
ส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันท้าให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงมีสิทธิ
ได้ครอบครองที่ดินอันเป็นหลักประกันนั นต่อไป ส่วนผู้รับจ้านองก็ไม่ต้องเข้าครอบครองทรัพย์สินอัน
เป็นหลักประกัน แต่ได้แก้ไขด้วยวิธีการจดทะเบียนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งจะมีผลผูกพันต่อ
บุคคลทั่วไปหรือสามารถใช้ยันต่อบุคคลได้ทั งโลกว่าทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั นได้ถูกใช้เป็ น
ประกันการช้าระหนี  โดยสิทธิที่ผู้รับหลักประกันรับไว้เป็นสิทธิเหนือทรัพย์ของผู้ อ่ืน (iura in re 
aliena)87 

สิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับไว้เป็นประกันการช้าระหนี  มีลักษณะเป็นหลักการมีผลผูกพันต่อ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีผลผูกพันและใช้ยันต่อบุคคลทั่วไป จะถือว่าเป็นทรัพยสิทธิได้หรือไม่?  

เนื่องจากบุคคลสิทธิ ในบางกรณีก็อาจส่งผลให้มีสถานะทางกฎหมายสอดคล้องไปในท้านอง
เดียวกันกับทรัพยสิทธิได้ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดไว้เป็นพิเศษเช่นกรณีที่มีบุคคลสิทธิระหว่าง
ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตามสัญญาเช่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 56988 หากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าโอนทรัพย์สินนั นไป ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต้องรับสิทธิและหน้าที่เดิมของผู้ให้
เช่าไปด้วย แม้จะเป็นเพียงบุคคลสิทธิก็ตาม และสิทธิดังกล่าวนั นยังอาจใช้ยันได้ต่อบุคคลภายนอกผู้ซึ่ง
รับโอนไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปได้ ลักษณะดังกล่าว
นี จึงถือว่าเป็นหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าการมีอยู่
ของหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปจะเป็นข้อชี ขาดว่าสิ่งดังกล่าวเป็นทรัพยสิทธิเสมอไปทุกกรณี 
แตพ่อจะสรุปได้ว่าการเป็นทรัพยสิทธิจะต้องมีลักษณะการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปรวมอยู่ด้วย89  
 

2.3.2.2 การระงับสิ้นไปแห่งทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์ท่ีจ านอง 
ทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ทรัพย์สินนั นยังคง90 การมีอยู่ของทรัพย์สินเป็นตัวบ่งชี ถึง

ความมีอยู่ของทรัพยสิทธิ หากโดยสภาพแล้วทรัพย์สินนั นบุบสลายหรือสูญสิ นไปย่อมท้าให้ทรัพยสิทธิ

                                           
86Theodore F.T. Plucknett, op. cit., p. 544. 
87Durfee, op. cit.s, p. 3. 
88ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั นย่อมไม่

ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า 
 ผู้รับโอนย่อมรับไปทั งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั นด้วย 

89อานนท์ มาเม้า, กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิดหลักทั่วไปและบท
เบ็ดเสร็จทั่วไป, หน้า 113. 
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ที่อยู่เหนือทรัพย์สินนั นสูญสิ นไปด้วย เช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งถือว่าเป็นทรัพยสิทธิอย่าง
หนึ่งเช่นเดียวกัน91 

การระงับสิ นไปแห่งทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านอง ด้วยเหตุทางกายภาพ คือ ทรัพย์สิน
นั น บุบสลายหรือสูญสิ นไป แต่เหตุที่จะท้าให้ทรัพยสิทธินั นระงับไปตามกฎหมายได้ เช่น การช้าระหนี  

การระงับสิ นไปด้วยเหตุที่ลูกหนี ช้าระหนี ตามสัญญาที่ที่ก่อให้เกิดขึ นระหว่างคู่สัญญาทั งสอง
ฝ่าย เมื่อลูกหนี ได้ปฏิบัติการช้าระหนี ให้ถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ด้วยวิธีการไถ่ถอนจ้านอง
แล้ว92 สิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านองอันเป็นหลักประกันการช้าระหนี ของเจ้าหนี ย่อมหมดสิ นลงไปด้วย  

การช้าระหนี ของลูกหนี อันมีผลให้สิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านองของเจ้าหนี ระงับสิ นไป รวมถึง
กรณีท่ีลูกหนี เป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่ภายหลังที่ผิดสัญญาแล้วลูกหนี ได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนจ้านองจึงท้า
ให้สิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ้านองอันเป็นหลักประกันการช้าระหนี ระงับสิ นไปด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้
สิทธิไถ่ถอนจ้านองนี จะต้องเกิดขึ นก่อนที่เจ้าหนี จะใช้สิทธิของตนในการบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกัน  

การเกิดขึ นของทรัพยสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่จะท้าให้เจ้าหนี สามารถบังคับเอา
กับหลักประกันในฐานะที่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั นได้ ต้องเป็นกรณีที่เกิดขึ นจากกรณีลูกหนี ผิดสัญญา
หรือผิดนัดช้าระหนี  จึงท้าให้เจ้าหนี สามารถใช้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นทรัพยสิทธิบังคับเอา
กับหลักประกันได้ เมื่อเจ้าหนี ได้ใช้สิทธิบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วทรัพย์สิน
ดังกล่าวย่อมตกอยู่ในความควบคุมของเจ้าหนี หรือของบุคคลภายนอก จึงท้าให้ทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันนั นหลุดพ้นจากการเป็นหลักประกันส้าหรับการช้าระหนี  มีผลท้าให้ทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน
ได้ระงับสิ นไปด้วย93 

นอกจากนี  ยังมีเหตุอ่ืน ๆ ที่ท้าให้ความเป็นทรัพยสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันสิ นสุด
ลงด้วยเหตุตามกฎหมาย แต่ทั งนี จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายได้ก้าหนดเหตุที่จะท้าให้ความเป็น
ทรัพยสิทธิในทรัพย์สินสิ นสุดลงไปอย่างชัดแจ้ง เช่น เหตุที่หนี ประธานขาดอายุความ มีผลท้าให้
หลักประกันในทรัพย์สินที่เจ้าหนี มีสิทธิอยู่เหนือหลักประกันระงับสิ นไป คงเหลือเพียงแต่หนี ประธานที่
เป็นหนี ธรรมดาเท่านั น ท้าให้ลูกหนี อาจยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความมาปฏิเสธการช้าระหนี ต่อเจ้าหนี ได้ 

 

                                                                                                                         
90Penner, op. cit., p. 31. 
91Anderson, op. cit., p. 36. 
92Jenks, op. cit., p. 367. 
93A. James Casner, op. cit., p. 413. 
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เมื่อสรุปได้ว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ หากมีกฎหมายก้าหนดไว้อย่าชัดเจนส้าหรับความ
เป็นทรัพยสิทธิ ตามหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย และความเป็นทรัพยสิทธินั น ได้มี
ลักษณะของหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปที่ท้าให้บุคคลอ่ืนต้องยอมรับในสิทธิเหนือทรัพย์สินของ
ผู้ทรงทรัพยสิทธิ ความเป็นทรัพยสิทธิจึงเกิดขึ นได้จากการรองรับสิทธิในทรัพย์สินอันจะตกติดไปกับ
ตัวทรัพย์ ท้าให้สิทธิของผู้รับจ้านองเกิดมีขึ นนับตั งแต่ได้จดทะเบียนจ้านองอันเป็นการก่อตั งซึ่ง
ทรัพยสิทธิ หลักการดังกล่าวนี  จึงท้าให้เจ้าหนี ผู้รับจ้านองมีสิทธิที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็น
ทรัพยสิทธิลูกหนี ได้น้ามาเป็นหลักประกันในการช้าระหนี ด้วยวิธีการจ้านอง ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี 
เมื่อเกิดมีขึ นจนท้าให้เจ้าหนี ผู้รับจ้านองมีทรัพยสิทธิเหนือที่ดินที่ลูกหนี น้ามาเป็นหลักประกันในการ
ช้าระหนี  เมื่อหนี ประธานซึ่งเป็นหนี เงินที่ลูกหนี กับเจ้าหนี ได้ก่อนิติสัมพันธ์ขึ นระหว่างกัน หากลูกหนี 
ผิดนัดช้าระหนี ท้าให้เจ้าหนี มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องเอากับทรัพยสิทธิที่ตกติดอยู่กับตัวทรัพย์
นั น เจ้าหนี จึงมีสิทธิที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันดังกล่าวได้ 

 

2.4 แนวคิดว่าด้วยเร่ืองอายุความและระยะเวลาในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ติด
จ านอง 

ในส่วนนี จะกล่าวถึง ความหมายและเจตนารมณ์เกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องที่มี
อยู่ของเจ้าหนี  และเจตนารมณ์ของการก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี  โดยเฉพาะระยะเวลาที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้สิทธิของเจ้าหนี  ในหนี ที่มีมีหลักประกันด้วยวิธีการจ้านองทรัพย์สิน 

 
 ความหมายและเจตนารมณ์เกี่ยวกับอายุความ 

ความหมายและความเป็นมาของอายุความ 
หนี ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายผูกมัดลูกหนี ที่จะต้องช้าระหนี  แต่หากการช้าระหนี ไม่เกิดขึ น 

เจ้าหนี อาจใช้วิธีการบังคับตามสิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี  เจ้าหนี จะต้องเลือกใช้วิธีการบังคับตามสิทธิของ
ตนที่มีอยู่ตามกฎหมายเท่านั น โดยระบบกฎหมายที่จะเป็นตัวควบคุมการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าหนี จะ
อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความ (prescription)94 หรือระยะเวลาในการบังคับตามสิทธิ 
(limitation of actions) 

                                           
94Reinhard Zimmermann, Comparative foundations of a European law of 

set-off and prescription (Cambridge: Cambridge, 2002), p. 62. 
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อายุความจึงหมายถึง ระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิของบุคคล ที่จะสามารถใช้สิทธิที่มีอยู่
ของตนได้ ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้  

อายุความทางแพ่ง ตามกฎหมายไทย เป็นเรื่องที่กฎหมายก้าหนดบังคับให้บุคคลที่มีสิทธิ
เรียกร้อง ใช้สิทธิทางศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด หากล่วงเลยเกินระยะเวลาที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้จะท้าให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้อง นั่นก็คือ สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ หรือ 
หนี ขาดอายุความ95 

สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 “สิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุ
ความ” จะท้าให้ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ได้ เพราะเหตุที่สิทธิเรียกร้องนั นขาดอายุความ 
โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/10 “สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิ
ที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้” แต่สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ไม่ได้ท้าให้สิทธิ
เรียกร้องระงับไป หากลูกหนี ไม่ปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ศาลก็ไม่มี
อ้านาจยกเหตุที่หนี ขาดอายุความมายกฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/29 “เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ ” 
แตกต่างจากระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง 
ที่ต้องด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา เป็นเรื่องการนับระยะเวลา
บังคับคดี มีผลท้าให้สิทธิในการด้าเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาสิ นสุดลงทันที แม้
ลูกหนี ตามค้าพิพากษาไม่ได้ต่อสู้เรื่องระยะเวลาบังคับคดีก็ตาม เจ้าพนักงานบั งคับคดีไม่มีอ้านาจ
ด้าเนินการบังคับคดีได้ ศาลไม่อาจให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาใช้สิทธิต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตาม ในยุคกฎหมายโรมันคลาสสิค การบังคับตามสิทธิส่วนมาก ไม่ได้อยู่ภายใต้
ก้าหนดระยะเวลา แต่ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักกฎหมายน้าไปสู่การก้าหนดกรอบระยะเวลาเพ่ือจะ
เป็นตัวควบคุมการใช้สิทธิที่มีอยู่96 

ในเรื่องของอายุความ เป็นรากฐานทางความคิดมาตั งแต่กฎหมายโรมัน ซึ่งอายุความเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับนโยบายในเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีขึ นเพ่ือที่จะยุติการโต้เถียงใน
เรื่องสิทธิของบุคคลให้สามารถสิ นสุดลงด้วยระยะเวลา (interest rui plublicae ut finis sit litem) 
หากปล่อยให้มีการโต้เถียงในเรื่องของสิทธิเรียกร้องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ปัญหาต่าง  ๆ ก็จะไม่

                                           
95ก้าชัย จงจักรพันธ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและ

อายุความ, พิมพ์ครั งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), หน้า 86. 
96Zimmermann, Comparative foundations of a European law of set-off 

and prescription, p. 62. 
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สามารถแก้ไขให้เป็นที่ยุติไปได้ เช่น พยานหลักฐานสูญสิ นไป หรือแม้กระทั่งพยานบุคคลผู้รู้เห็น
เหตุการณ์อาจจดจ้าเหตุการณ์ไม่ได้ ด้วยเหตุที่กาลเวลาได้ผ่านพ้นไป หรือพยานบุคคลอาจไม่มีชีวิตอยู่ 
จนหาข้อยุติไม่ได้ จึงเป็นการสมควรที่จะก้าหนดเหตุเพ่ือที่จะไม่ให้มีการใช้สิทธิ หากผู้ที่มีสิทธิไม่
ข วน ข วายที่ จ ะบั งคั บ ต าม สิ ท ธิ ข อ งต น  สิ ท ธิ ที่ มี อ ยู่ ก็ ค ว รห ม ด ไป  (Lex non subvenit 
dormientibus)97 

โครงสร้างทางกฎหมายระหว่าง อายุความ และระยะเวลาบังคับตามสิทธิ มีมาจากรูปแบบ
พื นฐานที่ใช้ในระบบกฎหมายมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมัน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความชัดเจน 
เกี่ยวกับระยะเวลาในการได้สิทธิ หรืออายุความที่เกี่ยวข้องกับการได้สิทธิในทรัพย์สินเมื่อเวลาผ่านพ้น
ไป ซึ่งถือได้ว่ามาจากหลักการใช้สิทธิโดยล่าช้า (longi temporis praescriptio) น้ามาสู่ระยะเวลา
บังคับตามสิทธิ ภายใต้หลักกฎหมายเก่าของโรมัน ius commune ที่ยังมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายใน
ประเทศอ่ืนและอ้างถึง ดังนั น การได้สิทธิ (acquisitive) และการเสียสิทธิหรือความระงับของสิทธิ 
(extinctive) ซึ่งนั่นก็คือ อายุความ (prescription)98 นั่นเอง 

 
ประเภทของอายุความ 
ตามกฎหมายโรมัน อายุความเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะท้าให้หนี สินที่มีต่อกันระงับสิ นไปได้ โดย

อายุความสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณ9ี9 
1. อายุความท้าให้หนี ระงับไปโดยผลของกฎหมาย (ipso iure) เป็นกรณีที่อายุความของหนี 

ได้ระงับสิ นไป ก็จะมีผลท้าให้หนี ที่มีต่อกันระงับสิ นไปด้วยโดยผลของกฎหมาย ลูกหนี ไม่จ้าเป็นต้อง
อ้างอายุความเพ่ือท้าให้ตนหลุดพ้นจากความเป็นหนี  

2. อายุความท้ าให้หนี ระงับ  หากมีการยกข้อต่อสู้ ขึ น เพ่ือ อ้างยันต่อเจ้ าหนี  (ope 
exceptionis) เป็นกรณีที่หนี ที่มีต่อกันไม่ได้ระงับตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ แต่เป็นกรณีที่ลูกหนี 
จะต้องยกข้อต่อสู้ขึ นเพ่ือท้าให้ตนหลุดพ้นจากการช้าระหนี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

                                           
97เสนีย์ ปราโมช และ ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์ พงศาปาน , ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้, พิมพ์ครั งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), หน้า 210. 
98Zimmermann, Comparative foundations of a European law of set-off 

and prescription, p. 69. 
99Vincenzo Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano (Napoli: Jovene, 1984), 

p. 401 quoted in ศนันท์กรณ์  โสตถิ พันธุ์ , ค าอธิบายนิติ กรรม -สัญ ญา , พิมพ์ครั งที่  16 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 239. 
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มาตรา 193/9 สิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้ใช้ภายในเวลาที่กฎหมายก้าหนด ก็เป็นอันขาดอายุความ ส่งผลให้
ลูกหนี เกิดสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/10100 

การสูญเสียสิทธิของเจ้าหนี  เกิดจากการปล่อยระยะเวลาให้ผ่านพ้นไป ซึ่งหมายถึง สิทธิจะถูก
สิ นสุดลงด้วยตัวของมันเอง ที่เป็นเช่นนี ก็เพ่ือที่จะปกป้องลูกหนี  ไม่ให้ตกอยู่ในสถานะที่คลุมเครือทาง
กฎหมาย101 เป็นการสร้างความยากล้าบากมากขึ นส้าหรับตัวลูกหนี  จึงมีการก้าหนดให้เป็นข้อต่อสู้ที่
จะปกป้องตนเองจากการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี  ทั งยังส่งผลให้การระงับข้อพิพาททางกฎหมายจะ
เกิดขึ นโดยเร็ว 

โดย Carl von Savigny มีความเห็นว่า อายุความของสิทธิเรียกร้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส้าคัญ
ที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสถาบันทางกฎหมาย ดังนั น จึงเห็นได้ว่าได้มีการออกแบบ
โครงสร้างของกฎหมายในแต่ละประเทศที่มีลักษณะส้าคัญ ในระบบกฎหมายสมัยใหม่ที่ได้ก้าหนด
เรื่องอายุความเอาไว้เสมอ102 
 

ความส าคัญของกฎหมายอายุความ 
บทบาทที่ส้าคัญที่สุดรูปแบบหนึ่งของระบบอายุความ คือ อายุความจะต้องมีความสัมพันธ์

ลักษณะของสัญญาที่ได้ท้าขึ นซึ่งขึ นอยู่กับความประสงค์ของคู่สัญญา 
ดังนั น การที่ไม่ได้ก้าหนดรูปแบบหรือกรอบระยะเวลาเอาไว้ส้าหรับอายุความเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน อาจเป็นประโยชน์และได้รับการยอมรับจากคู่สัญญามากกว่า ถ้าหากคู่สัญญายอมรับที่จะ
ขยายอายุความออกไป หรือก้าหนดอายุความให้สั นลงกว่าเดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับข้อเรียกร้องในแต่
ละกรณี ซึ่งขึ นอยู่กับความพิเศษ หรือชนิดของข้อเรียกร้องที่มีต่อกันของคู่สัญญา 

การไม่ได้ก้าหนดรูปแบบหรือกรอบระยะเวลาเป็นมาตรฐาน อาจจะสร้างความสมดุลให้กับ
การสร้างอายุความ ให้สามารถมีเวลาใช้สิทธิได้นานขึ น หรืออาจก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับ
ของระยะเวลา การก้าหนดระยะเวลาขึ นใหม่(อายุความสะดุดหยุดลง)  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีอายุความมีระยะเวลาที่สั น เช่น ระยะเวลา 1 ปี หากมองในมุมมองของ
ลูกหนี ย่อมมองว่าระยะเวลาที่สั นเป็นผลดี แต่หากมองในมุมมองของเจ้าหนี อาจจะมองว่าเป็น
ระยะเวลาที่สั นเกินไป จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องก้าหนดระยะเวลาเอาไว้ในกฎเกณฑ์ เพ่ือความ

                                           
100ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/10 สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี 

มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้ 
101Zimmermann, Comparative foundations of a European law of set-off 

and prescription, p. 63. 
102Ibid., p. 65. 
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แน่นอน ทั งในเรื่องของอายุความเริ่มต้น อายุความสิ นสุด หรือการนับอายุความใหม่ ซึ่งหลักเกณฑ์นี 
เองจะเป็นสิ่งที่เจ้าหนี สามารถยอมรับได้และจะเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างคู่สัญญา จึงเป็นเรื่อง
ที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งส้าหรับก้าหนดเวลาที่ เกี่ยวกับอายุความ หากอายุความไม่ได้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิของคู่สัญญาทั งสองฝ่าย อาจท้าให้เกิดปัญหาได1้03 

แม้จะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการก้าหนดอายุความมีแนวโน้มที่จะสั นลง อย่างไรก็ตาม ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันยังคงก้าหนดอายุความ 30 ปี ซึ่งเป็นอายุความ หลังจากยุคกฎหมาย
โรมันคลาสสิค (post-classical Roman) โดยถือว่าเป็นอายุความทั่วไป (‘regular’ period of 
prescription) แต่อายุความนี ได้ถูกรับรู้โดยทั่วไปในปัจจุบันว่าเป็นอายุความที่ไม่เหมาะสมกับยุค
สมัยใหม่ (modern circumstances) มีการก้าหนดอายุความสั นลงเรื่อย ๆ 104 

อายุความที่ก้าหนดไว้โดยเฉพาะ ในกรณีที่เกิดขึ นจากค้าพิพากษาของศาล แม้จะมีระยะเวลา
ยาวนานกว่าสิทธิเรียกร้องทั่ วไป อย่างไรก็ตาม เรื่องอายุความถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์หรือความสงบเรียบร้อยขั นพื นฐาน105 ที่จะก้าหนดถึงการก่อตั งขึ นโดยค้าพิพากษา
อย่างเป็นธรรม แม้จะมีก้าหนดระยะเวลาในการบังคับได้ยาวนานกว่าอายุความทั่วไป  ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวด้วยอายุความ แต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ นตามค้าพิพากษาก็ได้ก่อให้เกิด
ขึ นอย่างมั่นคง และเป็นหลักประกันส้าหรับเจ้าหนี ที่จะบังคับเอากับสิทธิเรียกร้องนั นได้ ซึ่งจะส่งผลให้
เจ้าหนี ต้องบังคับตามสิทธิของตนที่จะมุ่งหมายให้ลูกหนี ช้าระหนี  

การระงับข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างเจ้าหนี และลูกหนี ที่ได้ยุติตามค้าพิพากษา ไม่ได้เป็น
การสร้างความเสียหายที่จะเกิดขึ นกับประโยชน์สาธารณะในการบังคับเอากับลูกหนี  แต่ยังเป็นการ
สร้างความแน่นอนที่จะเกิดขึ นจากการบังคับตามสิทธิเรียกร้อง หากมีการก้าหนดระยะเวลาในการ
บังคับที่สั น จะท้าให้เป็นเหมือนการบังคับที่จะส่งผลให้เจ้าหนี จะต้องพยายามเร่งบังคับตามสิทธิของ
ตน แม้เจ้าหนี จะทราบดีอยู่แล้วว่าสถานะทางการเงินของลูกหนี จะไม่สามารถถูกบังคับได้ก็ตาม ซึ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความนี ควรจะเป็นกฎหมายที่เป็นการการป้องกัน หรือไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการ
บังคับหรือการฟ้องร้องคดีความต่อกัน106 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงพอจะสรุปวัตถุประสงค์ ของอายุความได้ดังนี  
1. เป็นบทลงโทษเจ้าหนี  เมื่อกฎหมายก้าหนดกรอบระยะเวลาในการใช้สิทธิของตนแล้ว 

เจ้าหนี ที่มีสิทธิเรียกร้องในการบังคับตามสิทธิของตนก็ต้องขวนขวายที่จะใช้สิทธินั น ภายในระยะเวลา

                                           
103Ibid., p. 76. 
104Ibid., p. 86. 
105Ibid., p. 113. 
106Ibid., p. 114. 
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ที่มีอยู่ หากไม่ใช้สิทธิของตน อายุความก็ย่อมเป็นตัวที่จะก้าหนดบทลงโทษเจ้าหนี ไม่ให้สามารถใช้สิทธิ
นั นได้อีกต่อไป  

2. เป็นการคุ้มครองลูกหนี  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวลูกหนี  ที่จะไม่ต้องแบกรับภาระ
หนี สินไปอย่างไม่มีก้าหนดระยะเวลาหรือไม่มีขอบเขตที่จะท้าให้หลุดพ้นจากหนี สินได้ หากเจ้าหนี ยังมี
สิทธิที่จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องของตน ก็จะมีผลท้าให้ลูกหนี ต้องอยู่ภายใต้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี 
อยู่ตลอดไปอย่างไม่มีสิ นสุด 

3. ความชัดเจนของพยานหลักฐาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแน่นอนในการบังคับตามสิทธิของ
เจ้าหนี ที่มีอยู่ตามกฎหมาย ทั งการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าหนี ที่มีอยู่ก็จะต้องมีพยานหลักฐานมาเพ่ือ
ยืนยันสิทธิของตน หากปล่อยให้เวลาล่วงพ้นไปเป็นเวลานาน หรือเจ้าหนี สามารถใช้สิทธิของตนได้
อย่างไม่มีขอบเขตระยะเวลา การจะบังคับเอากับลูกหนี ย่อมสามารถบังคับได้อยู่ตลอดไป ซึ่งผลร้ายนี 
จะไม่ได้เกิดแต่เพียงลูกหนี เท่านั น ยังอาจเกิดขึ นกับบุคคลอ่ืน เช่น ทายาทของลูกหนี ที่จะต้องรับผิด
ช้าระหนี ต่อ หากไม่มีการก้าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิเอาไว้ ทั งเมื่อเวลาผ่านไปการกล่าวอ้างใน
การบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี ย่อมมีน ้าหนักลดน้อยลง การจะบังคับเอากับทายาทของลูกหนี ย่อมเกิด
ความสงสัยว่า หนี ที่มีอยู่นั นมีอยู่หรือเคยมีอยู่จริงหรือไม่ อาจท้าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่จะต้อง
ช้าระหนี ที่ตนไม่ได้ก่อขึ น 

การเสนอคดีต่อศาล หากมีการกล่าวอ้างหนี สินซึ่งไม่มีก้าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิเอาไว้ 
ย่อมจะท้าให้คดีความที่ฟ้องร้องต่อศาลมีอยู่อย่างมากมาย ทั งพิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดขึ นจริง
หรือไม่ ทั งพยานหลักฐานที่กล่าวอ้าง อาจสูญหายไปตามกาลเวลาแล้ว  

อายุความจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากไม่มีการก้าหนด
ระยะเวลาเอาไว้ประชาชนย่อมไม่สามารถหลุดพ้นจากภาระหนี  ทั งจะต้องติดอยู่กับภาระที่ตนได้ก่อ
ขึ นอย่างไม่มีก้าหนดระยะเวลา ไม่สามารถเริ่มต้นหรือเริ่มท้าสิ่งใด ๆ ขึ นใหม่ได้เลยหาก ยังมีภาระที่
ต้องแบกรับไว้อย่างไม่มีก้าหนด ทั งที่ความผิดจากการไม่ขวนขวายที่จะใช้สิทธิของเจ้าหนี  ควรที่
จะต้องมีบทลงโทษที่ก้าหนดเอาไว้คือกรอบระยะเวลาตามกฎหมายที่บังคับให้ต้องใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
 

 เจตนารมณ์ของการก าหนดระยะเวลาบังคับคดี 
ระยะเวลา หมายถึง ระยะของเวลาหรือช่วงของเวลาที่กฎหมายก้าหนดไว้  
ระยะเวลาตามกฎหมายในประวัติศาสตร์กฎหมายโรมัน มีแนวความคิดเรื่องอายุความในกรณี

ที่มีการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิเหนือทรัพย์สินโดยสุจริตภายในระยะเวลา ตามหลักการใช้สิทธิ
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โดยล่าช้า (longi temporis praescriptio)107 ซึ่งเป็นที่มาของอายุความ (prescription) โดย
หลักการใช้สิทธิโดยล่าช้าในเรื่องของอายุความและระยะเวลาในการบังคับคดีมีที่มาและมีรากฐานมา
จากหลักการเดียวกัน108 

เจตนารมณ์ในการก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี การก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี
ในแง่มุมของรัฐ ก็เพ่ือที่จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ น
จากค้าพิพากษาของศาลอันจะท้าให้เจ้าหนี หรือบุคคลผู้เป็นฝ่ายชนะคดีด้าเนินการใช้สิทธิเรียกร้อง
ของตนตามค้าพิพากษาภายในกรอบระยะเวลา หากไม่ด้าเนินการหรือไม่สามารถด้าเนินการภายใน
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดไว้ ในกรณีนี  คือ 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งในชั น
ที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 วรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าหนี หรือบุคคลผู้เป็น
ฝ่ายชนะคดีไม่ด้าเนินการหรือไม่สามารถด้าเนินการภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวนี ได้ก็จะท้าให้สิทธิ
ในการบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติสิ นสุดลง 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์สิน ค้าที่ใช้เกี่ยวกับระยะเวลา ในประมวล
กฎหมายบรรพนี จะใช้ค้าว่า “อายุความ” แทนที่ค้าว่า “ระยะเวลา” โดยค้าว่าอายุความในเรื่อง
เกี่ยวกับทรัพย์สินนั น ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการความเป็นทรัพยสิทธิที่เก่ียวกับอายุความ เป็น
คนละความหมายกับค้าว่าอายุความในเรื่องที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี  
ที่เป็นเรื่องของสิทธิเรียกร้องระหว่างบุคคล ในอันที่เจ้าหนี จะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ แต่
ลูกหนี ก็สามารถยกขึ นต่อสู้ในเรื่องของอายุความได้ เมื่อใดที่ลูกหนี ยกข้อต่อสู้ในเรื่องของอายุความใน
ประมวลกฎหมายแพ่งลักษณะหนี  ก็จะท้าให้เจ้าหนี หมดอ้านาจในการบังคับทางแพ่งเพ่ือที่จะบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิของตนได้109 

หลักการของระยะเวลาที่ส้าคัญต้องพิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่ามีลักษณะเป็น
บทบัญญัติที่มีสภาพบังคับแบบอ่อน (weak) หรือสภาพบังคับแบบแข็ง (strong) หากบทบัญญัติมี
ลักษณะส้าหรับบังคับแบบแข็งเมื่อสิ นสุดระยะเวลาตามกฎหมายก็จะท้าให้สิทธิที่มีอยู่สิ นสุดลงตามไป

                                           
107Ernest Joseph Schuster, The principles of German civil law (Oxford: 

Clarendon Press, 1907), p. 129, Retrieved May 9, 2018 from http://dlib-
pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%2244930%22. 

108Zimmermann, Comparative foundations of a European law of set-off 
and prescription, p. 69. 

109อานนท์ มาเม้า, กรรมสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2560), หน้า 534. 
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ด้วย แต่หากบทบัญญัติใดมีลักษณะแบบอ่อน เมื่อสิ นสุดระยะเวลาตามกฎหมายก็เกิดเพียงสิทธิของ
ลูกหนี ที่จะปฏิเสธการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี ได้เท่านั น110  

สภาพบังคับของกฎหมายอายุความทางแพ่ง ตามกฎหมายไทย ที่ปรากฏพบคือ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 “สิทธิเรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ” จะท้าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี ที่มีสิทธิ
เรียกร้อง คือ ท้าให้ลูกหนี มี สิทธิปฏิเสธ111 ที่จะไม่ช้าระหนี ได้ เพราะเหตุที่หนี นั นขาดอายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/10 “สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้” แต่หนี ที่ขาดอายุความ ไม่ได้ท้าให้หนี ระงับไป หาก
ลูกหนี ไม่ปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ศาลก็ไม่มีอ้านาจยกเหตุที่หนี ขาดอายุ
ความมายกฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/29 “เมื่อไม่ได้ยกอายุความ
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้” 

อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ในการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับคดี มีความแตกต่างกับ
เรื่องอายุความดังต่อไปนี  

1. ในแง่ของการก้าหนดระยะเวลาในเรื่องอายุความ จะท้าให้เกิดสิทธิในการปฏิเสธการช้าระ
หนี ของบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายลูกหนี ได้ หากฝ่ายเจ้าหนี ไม่ด้าเนินการใช้สิทธิของตนภายในกรอบระยะเวลา
อายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องของตนภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งกรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวนี จะไม่สามารถย่นหรือขยายระยะเวลาได้ แม้เป็นความประสงค์ของคู่กรณีก็ตาม 
แต่ก็มีเหตุตามกฎหมายที่จะท้าให้ระยะเวลาของอายุความขยายออกไปได้ เช่น  เรื่องกรณีอายุความ
สะดุดหยุดลง หรือการนับอายุความต่อในกรณีอายุความสะดุดหยุดอยู่ หลักการดังกล่าวนี มีความ
แตกต่างกับการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับคดี เนื่องจากระยะเวลาในการบังคับคดีจะไม่
สามารถใช้กรณีของอายุความสะดุดหยุดลงเพ่ือท้าให้กรอบระยะเวลาในการบังคับคดีขยายออกไปได้ 
แต่การก้าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับคดีเป็นเรื่องกรอบระยะเวลาตามกฎหมายที่ศาล เป็นผู้
ก้าหนด ให้สามารถให้ย่นหรือขยายกรอบระยะเวลาดังกล่าวได้เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการ
ด้าเนินการบังคับคด ี

2. ความแตกต่างในเรื่องของเจตนารมณ์ในการก้าหนดระยะเวลาอายุความ เนื่องจากอายุ
ความเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้องของบุคคลผู้เป็นเจ้าหนี  การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว

                                           
110Zimmermann, Comparative foundations of a European law of set-off 

and prescription, p. 72. 
111ปรีดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, พิมพ์ครั งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), หน้า 96. 
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หากใช้เกินกรอบระยะเวลา ลูกหนี ก็สามารถยกเรื่องอายุความขึ นปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี ได้ ในแง่มุม
ของการด้าเนินคดีการก้าหนดอายุความก็เพ่ือที่จะท้าให้เจ้าหนี ใช้สิทธิเรียกร้องของตน ไม่ให้เนิ่นช้า
ออกไป เนื่องจากเมื่อระยะเวลาตามกฎหมายได้ด้าเนินต่อไปก็จะท้าให้พยานหลักฐานระหว่างเจ้าหนี 
และลูกหนี ที่ได้ก่อนิติสัมพันธ์ขึ นระหว่างกันอาจสูญหายหรือเสียหายได้ ซึ่งในกรณีนี แตกต่างกับ
เจตนารมณ์ในการก้าหนดกรอบระยะเวลาบังคับคดี เพราะการจะบังคับคดีได้ในกรณีส่วนใหญ่จะต้อง
มีค้าพิพากษาของศาลเสียก่อน จึงไม่จ้าเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของพยานหลักฐานที่อาจมีการสูญ
หายหรือเสียหาย เพราะศาลมีค้าพิพากษาที่แน่นอนแล้ว 

การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ชนะคดีหรือเจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาจะต้องด้าเนินการบังคับคดีตามค้าพิพากษาภายใน 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือ
ค้าสั่ง โดยวิธีการในการบังคับคดีที่จะต้องด้าเนินการโดยใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับตามค้า
พิพากษาเป็นกรณีการพิพากษาให้ช้าระหนี เงิน โดยเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาจะต้องขอออกหมายบังคับ
คดีเพ่ือตั งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด้าเนินการยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี ตามค้าพิพากษา
มาช้าระหนี  หรือโดยการขายทอดตลาด ในกรณีนี รวมถึงกรณีที่จะต้องด้าเนินการบังคับคดีโดยใช้เจ้า
พนักงานบังคับคดีเป็นผู้ด้าเนินการในกรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาให้ขับไล่จ้าเลยพร้อมบริวารออกจาก
ที่ดินพิพาท หรือให้จ้าเลยขนย้าย รื อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท ผู้มีอ้านาจฟ้องขับไล่หรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ตาม เมื่อฟ้องชนะคดีก็ต้องด้าเนินการบังคับคดีตามค้าพิพากษาภายใน 10 ปี
นับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง ซึ่งเป็นกรณีท่ีใกล้เคียงกับการบังคับจ้านองตามค้าพิพากษา 
เพ่ือน้าทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาจะต้อง
ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง 

ในกรณีบังคับขับไล่จ้าเลยพร้อมบริวารหรือให้จ้าเลยขนย้ายรื อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากท่ีดิน
พิพาทที่จะต้องด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งนั น หาก
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีจะท้าให้สิ นสิทธิในการบังคับคดีตามค้า
พิพากษาเช่นเดียวกับกรณีเจ้าหนี จ้านองที่เป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแต่ไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 
10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง ซึ่งจะท้าให้เกิดผลทางกฎหมายอย่างเดียวกัน  คือ ไม่
สามารถน้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปบังคับตามสิทธิของตนได้ โดยมีค้าพิพากษาฎีกาที่ 3275/2528 
เป็นกรณีที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาได้ด้าเนินการบังคับคดีโดยการขับไล่จ้าเลยภายใน 10 ปีนับตั งแต่
วันที่ศาลมีค้าพิพากษา แต่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาไม่ได้ด้าเนินการบังคับคดีโดยการขับไล่บริวารของ
จ้าเลยภายใน 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาจึงสิ นสิทธิในการบังคับคดี ที่จะร้องขอให้
ด้าเนินการบังคับคดีกับบริวารของจ้าเลยได้ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่า แม้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งมี
สิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่ง ยังสิ นสิทธิในการบังคับคดีตามกฎหมายวิธีสบัญญัติได้ 
เช่นเดียวกับการบังคับจ้านอง ที่จะต้องใช้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินที่จ้านองออกขาย
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ทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษา และจะต้องด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับตั งแต่
วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 วรรคหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจตนารมณ์ในการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับคดีก็เพ่ือที่จะให้
ลูกหนี พ้นจากสภาพที่จะถูกบังคับคดีตามค้าพิพากษาของศาล หากฝ่ายเจ้าหนี ไม่สามารถด้าเนินการ
หรือปล่อยปะละเลยไม่ด้าเนินการใช้สิทธิของตนในการบังคับคดีให้เสร็จสิ นภายในกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก้าหนดไว้ ก็จะท้าให้ลูกหนี หลุดพ้นจากกรอบระยะเวลาที่จะถูกบังคับคดีได้ หากพิจารณาใน
แง่มุมของหลักการในเรื่องบุคคลสิทธิ จะพบว่าสิทธิในการบังคับคดีระหว่างเจ้าหนี หรือบุคคลซึ่งเป็น
ฝ่ายชนะคดีกับลูกหนี หรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี เป็นเรื่องการใช้บังคับสิทธิระหว่างกัน เป็นเรื่องของ
บุคคลสิทธิแม้สิทธิดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของลูกหนี  ก็ไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวเชื่อมโยงไป
ถึงทรัพย์สินของลูกหนี ได้เพราะการด้าเนินการดังกล่าวจะต้องผ่านหลักการเบื องต้นคือจะต้องใช้สิทธิ
ในฐานะที่เป็นบุคคลสิทธิเสียก่อน หากบุคคลสิทธิที่มีต่อกันสิ นสุดลงไปแล้ว ความรับผิดที่มีต่อกันย่อม
สิ นสุดลงไปด้วย 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการบังคับคดี กับทรัพย์สินที่จ านองเป็น

หลักประกันกับหลักทรัพยสิทธิ 
การพิจารณาในแง่มุมเกี่ยวกับผลกระทบของอายุความหรือระยะเวลาบังคับคดีที่มี

หลักประกันเข้ามาเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหลักประกันที่ลูกหนี หรือบุคคลอ่ืนได้ให้ไว้ 
นโยบายของกฎหมายอายุความ คือ การก้าหนดระยะเวลาใช้สิทธิ อาจถูกโต้แย้งโดยเจ้าหนี ที่

ได้รับหลักประกันไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องที่มีหลักประกันจะกลายเป็นสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความไป
แล้ว จึงเกิดค้าถามที่ว่าสิทธิเรียกร้องนั นยังคงมีอยู่ หรือยังคงใช้ได้อีกต่อไปหรือไม่ หรือในกรณีท่ีบุคคล
อ่ืนได้มอบทรัพย์สินด้วยการจ้านอง ลูกหนี ยังคงต้องแบกรับในกรณีบุคคลอ่ืนช้าระหนี แทน แล้วจะมี
สิทธิที่จะไล่เบี ยเอากับลูกหนี ได้หรือไม่ ในเรื่องดังกล่าวนี  มีค้าตอบ คือ มีผลท้าให้เจ้าหนี ยังคงสามารถ
ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ต่อไป ตามทีลู่กหนี ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันนั่นเอง112 

เมื่อเจ้าหนี จ้านองฟ้องบังคับจ้านองขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี จ้านองน้าเงินมาช้าระหนี จาก
ที่ได้ก่อนิติสัมพันธ์ขึ นจากหนี เงิน โดยการบังคับให้ลูกหนี จ้านองน้าเงินมาช้าระหนี  หากไม่ช้าระหรือ
ช้าระไม่ครบถ้วนให้ศาลพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินที่จ้านองอันเป็นหลักประกันในการช้าระหนี ออกขาย
ทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษา การด้าเนินการของเจ้าหนี จะต้องเริ่มต้นด้วยการ

                                           
112Zimmermann, Comparative foundations of a European law of set-off 

and prescription, p. 158. 
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ด้าเนินคดีชั นก้าหนดคดี (Erkenntnisverfahren)113 มีค้าพิพากษาให้ลูกหนี จ้านองซึ่งเป็นจ้าเลย
ปฏิบัติตามค้าพิพากษาด้วยการช้าระหนี  หากจ้าเลยไม่ได้ปฏิบัติตามค้าพิพากษานั น สิทธิของเจ้าหนี ก็
ย่อมเกิดมีขึ นด้วยการด้าเนินการในชั นบังคับคดี (vollstreckungsverfahren) ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าหนี 
ที่จะด้าเนินการในชั นนี  หากเจ้าหนี ไม่สนใจหรือไม่ประสงค์ที่จะด้าเนินการในชั นบังคับคดี 
(vollstreckung) ก็เป็นสิทธิของเจ้าหนี โดยชอบ 

หลักเกณฑ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความที่ดี จะต้องก้าหนดหลักเกณฑ์ในการด้าเนินคดีที่
ชัดเจนไว้โดยกฎหมาย114 หากเป็นทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน จะต้องมีการแสดงออกซึ่งทรัพยสิทธิให้
บุคคลอื่นได้ทราบถึงการมีอยู่ของทรัพยสิทธินั น 

ทั งนี  ทรัพยสิทธิจะเกิดขึ นได้ต้องอาศัยอ้านาจทางกฎหมาย ทรัพยสิทธิไม่สามารถอาศัยนิติ
กรรมสัญญาในการเกิดทรัพยสิทธิได้ กล่าวคือ ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้ท้าได้ 

หลักการที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในเรื่องทรัพยสิทธิ ตามหลักการทรัพยสิทธิด้ารงอยู่ตราบ
เท่าท่ีทราบยังคงอยู่โดยที่หลักการดังกล่าวนี แยกพิจารณาออกเป็นอายุความได้สิทธิ และอายุความเสีย
สิทธิ115  

อายุความได้สิทธิ (acquisitive prescription) เป็นเรื่องของการเกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิอันเกิด
จากระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดไว้ เช่น การเกิดขึ นของภาระจ้ายอมซึ่งเป็นทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งโดย
อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401116 หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
โดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382117 อย่างไรก็ตาม 
ในส่วนของสิทธิจ้านองที่ก่อให้เกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิจะต้องเป็นการเกิดขึ นโดยที่คู่กรณีมีเจตนาที่จะก่อ
นิติสัมพันธ์ขึ นโดยการน้าอสังหาริมทรัพย์ไปจดทะเบียนเป็นประกันการช้าระหนี ด้วยวิธีการจ้านองซึ่ง

                                           
113คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคการด าเนินคดี , พิมพ์ครั งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 39. 
114เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
115อานนท์ มาเม้า, กรรมสิทธิ์, หน้า 534. 
116ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ภาระจ้ายอมอาจได้มาโดยอายุความ 

ท่านให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ 3 แห่งบรรพนี มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

117ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืน
ไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครอง
ติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคล
นั นได้กรรมสิทธิ์ 



65 
 
เป็นการจดทะเบียนจ้านองที่ก่อให้เกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิ ในกรณีนี เป็นคนละกรณี และไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุความได้สิทธิ 

อายุความเสียสิทธิ (extinctive prescription) เป็นกรณีที่กฎหมายก้าหนดระยะเวลาให้
บุคคลเสียไปซึ่งสิทธิในทรัพยสิทธิตามที่กฎหมายก้าหนด อย่างไรก็ตาม ตามหลักการของทรัพยสิทธิ
แล้ว จะต้องพิจารณาที่หลักทรัพยสิทธิด้ารงอยู่ตราบเท่าที่ทราบยังคงอยู่ โดยทรัพยสิทธิจะไม่สูญสิ น
ไปด้วยการไม่ใช้สิทธิ การจะเสียสิทธิไปจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหลักการนี จะต้อง
เป็นข้อยกเว้นเท่านั น เช่น ในกรณีของการเสียไปซึ่งทรัพยสิทธิภาระจ้ายอม ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399118  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสิทธิจ้านองที่เจ้าหนี มีอยู่เหนือทรัพย์สินของลูกหนี อันเป็น
ทรัพยสิทธิอันจะตกติดไปกับตัวทรัพย์ และไม่สูญสิ นไปด้วยเหตุแห่งการไม่ใช้สิทธิ เมื่อสิทธิจ้านองของ
เจ้าหนี ยังคงมีอยู่ ไม่ระงับสิ นไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งในกรณีดังกล่าวนี  ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 ที่ได้ก้าหนดถึงเหตุของการที่จะท้าให้สิทธิจ้านองของเจ้าหนี จ้านอง
ระงับสิ นไปด้วยเหตุต่าง ๆ ก็มิได้ระบุถึงเหตุที่เจ้าหนี ไม่สามารถด้าเนินการบังคับคดีหรือปล่อยปละ
ละเลยไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายในกรอบระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึง
ท้าให้สิทธิอันเป็นทรัพยสิทธิของเจ้าหนี จ้านองยังคงมีอยู่ เมื่อเจ้าหนี จ้านองในฐานะที่เป็นเจ้าหนี ตาม
ค้าพิพากษาเสียสิทธิที่จะด้าเนินการบังคับคดีกับลูกหนี จ้านองในฐานะที่เป็นบุคคลที่เป็นฝ่ายแพ้คดีอัน
จะต้องถูกบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งสิทธิดังกล่าวที่สูญเสียไปนั นเป็นเรื่องของ
สิทธิระหว่างเจ้าหนี กับลูกหนี อันเป็นสิทธิความเป็นบุคคลสิทธิที่จะท้าให้เจ้าหนี ไม่สามารถด้าเนินการ
บังคับเอากับสิทธิของลูกหนี นั นได้ แต่สิทธิในการบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นทรัพยสิทธิที่เจ้าหนี มีอยู่
เหนือตัวทรัพย์สินโดยตรง มิใช่มีอยู่เหนือตัวลูกหนี นั น ก็จะท้าให้เจ้าหนี สามารถใช้สิทธิในการ
ด้าเนินการบังคับคดีต่อไปได้เพราะความเป็นทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ ไม่ควรอยู่ภายใต้กรอบในทาง
กฎหมายที่ก้าหนดหลักการไว้เป็นเพียงเรื่องของความเป็นบุคคลสิทธิ 

 
ดังนั น จะเห็นได้ว่า แม้เรื่องอายุความและระยะเวลาในการบังคับคดี จะมาจากรากฐาน

เดียวกัน แต่เมื่อได้น้าไปบังคับใช้แล้วมีผลทางกฎหมายที่เกิดขึ นตามมาแตกต่างกัน เช่น เรื่องความ
ชัดเจนแน่นอนของพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม หลักประการส้าคัญของการก้าหนดอายุ ความ คือ 
ต้องการที่จะให้ลูกหนี หลุดพ้นจากหนี สิน ที่ไม่ควรที่จะให้ลูกหนี แบกรับตลอดไป ทั งยังเป็นบทลงโทษ
เจ้าหนี ที่เพิกเฉยละเลยไม่บังคับตามสิทธิของตน 

                                           
118ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 ภาระจ้ายอมนั น ถ้ามิได้ใช้สิบปี ท่านว่า

ย่อมสิ นไป 
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อย่างไรก็ตาม ในเรื่องหนี ที่มีหลักประกันเข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้แนวความคิดเดียวกันในการ
ก้าหนดอายุความ อาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากสิ่งที่ลูกหนี ได้ให้ต่อเจ้าหนี เป็นหลักประกันการช้าระ
หนี  ด้วยเจ้าหนี คาดหมายที่จะสามารถบังคับเอากับตัวทรัพย์สิน ไม่ใช่เพียงการคาดหมายที่จะบังคับ
เอากับตัวลูกหนี โดยตรง ท้าให้การบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นทรัพยสิทธิที่เจ้าหนี มีอยู่เหนือตัว
ทรัพย์สินโดยตรง สามารถใช้สิทธิบังคับได้ต่อไป หากหนี ที่มีต่อกันยังไม่ระงับ เพราะความเป็น
ทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ เป็นสิทธิเรียกร้องที่ก่อตั งขึ นโดยกระบวนการทางกฎหมาย (prescription of a 
claim established by legal proceedings)119 ไม่ควรอยู่ภายใต้กรอบในทางกฎหมายที่ก้าหนด
หลักการไว้เป็นเพียงความเป็นบุคคลสิทธิระหว่างเจ้าหนี และลูกหนี เท่านั น แต่ความเป็นทรัพยสิทธิที่มี
เหนือทรัพย์สินยังคงต้องสามารถใช้ได้ต่อไป เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 

                                           
119Zimmermann, Comparative foundations of a European law of set-off 

and prescription, p. 113–14. 



บทท่ี 3 
 

สถานะของสิทธิจ านอง และการบังคับจ านอง ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในบทนี จะกล่าวถึงสถานะของสิทธิจ้านอง สิทธิของเจ้าหนี จ้านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่
ลูกหนี น้ามาเป็นหลักประกันในการช้าระหนี ด้วยวิธีการจ้านองอันท้าให้เกิดทรัพยสิทธิขึ นเหนือ
ทรัพย์สิน อันท้าให้เจ้าหนี จ้านองมีสิทธิที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินนั นได้ อายุความในการบังคับเอากับ
ทรัพย์สินที่ลูกหนี น้ามาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจ้านอง รวมทั งความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านอง 
สิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านองตามกฎหมายไทยซึ่งจะได้น้าไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 โดยจะท้าการศึกษา
สถานะของสิทธิจ้านอง สิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านอง ตามกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องจากกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ที่เป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายในระบบประมวลกฎหมาย ท้าให้มีอิทธิพลต่อการปรับใช้และการ
ตีความไปในแนวทางเดียวกันกับกฎหมายไทยเป็นอย่างมาก แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทยกลับก้าหนดหลักการความเป็นทรัพยสิทธิในเรื่องจ้านองที่แตกต่างกันกับประมวลกฎหมาย
แพ่งเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch หรือ BGB) และประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 

ทั งนี  ในประมวลกฎหมายแพ่ง (Code civil) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี มีบทบัญญัติส้าหรับการบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี จ้านอง ระยะเวลาในการบังคับตามสิทธิ
ของเจ้าหนี จ้านอง ความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านอง ไว้แตกต่างอย่างน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการวิเคราะห์ปัญหาในการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีของประเทศไทยในบท
ต่อไป โดยในบทนี  ผู้เขียนขอเริ่มต้นด้วยหลักกฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส และหลักกฎหมายสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้านองตามล้าดับ 
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3.1 หลักกฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้อง 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีการใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law 
System) นับตั งแต่มีการเริ่มใช้งานประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1804 ระบบกฎหมายของ
ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในระบบกฎหมายที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุโรป120 ไม่เพียงเพราะการขยายดินแดนของ
ฝรั่งเศสนับตั งแต่ Napoléon Bonaparte แต่ยังเป็นเพราะเนื อหาของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
ถูกร่างขึ นมาระบบกฎหมายเอกชนในฝรั่งเศส121 และยังเป็นต้นแบบของกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศไทย ทั งในโครงสร้างของกฎหมายลักษณะจ้านองของไทย ก็ยังได้รับอิทธิมาจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสด้วย โดยกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับการจ้านองมี
ดังต่อไปนี  

 
 สถานะของสิทธิจ านอง และสิทธิของเจ้าหนี้จ านองท่ีมีอยู่เหนือทรัพย์สิน 

1. สถานะของสิทธิจ านอง 
กฎหมายที่เก่ียวด้วยกับการจ้านอง (Des hypothèques) ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 

อยู่ใน Livre IV หรือบรรพ 4 เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหลักประกัน (Des sûretés) อยู่ในลักษณะ 2 
(Titre II : Des sûretés réelles) ลั ก ษ ณ ะ ย่ อ ย  3 (Sous-titre III : Des sûretés sur les 
immeubles) บทที่ 3 (Chapitre III : Des hypothèques)  อันเกี่ยวกับการจ้านอง อยู่ในมาตรา 
2393 ถึง 2488  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส การจ้านองเป็นทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มอบ
ให้กับผู้รับจ้านองเพ่ือเป็นประกันการช้าระหนี  โดยทรัพย์สินซึ่งจ้านองนั นจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ 
และทรัพย์สินที่จ้านองยังครอบไปถึงอสังหาริมทรัพย์ที่จ้านองทุกส่วน ทั งนี  สิทธิจ้านองย่อมติดพันอยู่
กับอสังหาริมทรัพย์นั นไม่ว่าจะมีการโอนไปให้บุคคลใดก็ตาม122 

                                           
120Bram Akkermans, op. cit., p. 83. 
121Ibid. 
122Code civil des Français, Article 2393 L'hypothèque est un droit réel sur les 

immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. 
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles 

affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. 
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. 
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การจ้านองจะเกิดขึ นได้ก็แต่ด้วยเหตุตามกฎหมาย และตามรูปแบบที่กฎหมายให้อ้านาจไว้
เท่านั น123 ซึ่งการจ้านองจะเกิดขึ นได้ 3 กรณีดังต่อไปนี 124 

1. การจ้านองตามผลของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
2. การจ้านองที่เกิดขึ นโดยค้าพิพากษาของศาล 
3. การจ้านองที่เกิดขึ นจากข้อตกลง 
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่จะสามารถจ้านองที่ดินเพ่ือเป็นหลักประกันการช้าระหนี จะต้องเป็น

บุคคลซึ่งสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะน้าไปจ้านองได้ 125 โดยการจ้านองนั นจะมีได้กับ
ทรัพย์สินดังต่อไปนี 126 

1. อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถโอนแก่กันได้ระหว่างเอกชนด้วยกัน และส่วนควบที่ติดอยู่กับ
อสังหาริมทรัพย์นั น 

2. สิทธิที่จะสามารถใช้ประโยชน์ ได้ เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์และส่วนควบของ
อสังหาริมทรัพย์นั นตลอดช่วงระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิได้ 

การท้าสัญญาจ้านองเพ่ือเป็นหลักประกันการช้าระหนี  หากเป็นการท้าสัญญาจ้านองที่เกิดขึ น
จากข้อตกลง จะต้องท้าต่อโนตาเรียล127 โดยคู่สัญญาจะต้องท้าตามแบบที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมาย 
กล่าวคือ จะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนจ้านองด้วย เพ่ือให้สัญญาจ้านองมีผลผูกพันต่อทั ง

                                           
123Code civil des Français, Article 2394 L'hypothèque n'a lieu que dans les cas 

et suivant les formes autorisés par la loi. 
124Code civil des Français, Article 2396 L'hypothèque légale est celle qui 

résulte de la loi. 
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements. 
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions. 

125Code civil des Français, Article 2413 Les hypothèques conventionnelles ne 
peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles 
qu'ils y soumettent. 

126Code civil des Français, Article 2397 Sont seuls susceptibles d'hypothèques: 
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés 
immeubles ; 
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. 

127Code civil des Français, Article 2416 L'hypothèque conventionnelle ne peut 
être consentie que par acte notarié. 
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คูส่ัญญาและสามารถใช้ยันต่อบุคคลที่สามได้ อันจะมีลักษณะท้าให้สัญญาจ้านองมีผลผูกพันต่อบุคคล
ทั่วไป128  

อนึ่ง หากสัญญาจ้านองไม่ได้ระบุจ้านวนเงินที่ได้ประกันการช้าระหนี ไว้อย่างชัดเจน จะมีผล
ท้าให้สัญญาจ้านองไม่มีผลตามกฎหมาย โดยจะท้าสัญญาจ้านองเพ่ือเป็นหลักประกันส้าหรับสิทธิ
เรียกร้องเดียวหรือหลายสิทธิเรียกร้องในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ หากเงื่อนไขท่ีเป็นการช้าระหนี ใน
อนาคตจะต้องระบุเหตุที่จะท้าให้สัญญาจ้านองเกิดขึ นด้วย129 

 
2. สิทธิของเจ้าหนี้จ านองท่ีมีอยู่เหนือทรัพย์สิน 
การจัดล้าดับในการได้รับช้าระหนี ในระหว่างเจ้าหนี จ้านองหลายคน ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร

ก็ตาม สิทธิของเจ้าหนี จ้านองตามผลของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การจ้านองที่เกิดขึ นโดยค้าพิพากษา
ของศาล หรือการจ้านองที่เกิดขึ นจากข้อตกลงก็ตาม ล้าดับบุริมสิทธิที่จะได้รับช้าระหนี ของเจ้าหนี 
ย่อมเป็นไปตามวัน และเวลาที่ได้มีการจดทะเบียนตามรูปแบบและตามที่กฎหมายก้าหนดไว้130 
 สิทธิเรียกร้องที่มีหลักประกันที่เจ้าหนี ได้รับไว้ จะท้าให้สิทธิของเจ้าหนี เหนือหลักประกันนั น
จะมีมากกว่าเจ้าหนี ทั่วไป โดยเจ้าหนี ที่มีหลักประกันจะมีบุริมสิทธิที่จะได้รับช้าระหนี ก่อนจากการขาย
ทรัพย์สินที่ได้รับเป็นหลักประกันไว้ แม้ว่าหลักประกันที่ได้ให้ไว้จะไม่ได้ของลูกหนี แต่อาจเป็นของ
บุคคลอ่ืนซึ่งน้าทรัพย์สินมาจ้านองไว้เป็นหลักประกันการช้าระหนี  ในกรณีนี เมื่อลูกหนี ผิดนัดช้าระหนี  
เจ้าหนี มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ และสิทธิที่มีเหนือทรัพย์สินนี เจ้าหนี มีสิทธิที่จะ
ได้รับช้าระหนี ก่อนเจ้าหนี คนอ่ืน ๆ การได้รับช้าระหนี ของเจ้าหนี จ้านองมีสิทธิที่จะน้าอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้จ้านองไว้ออกขายเพ่ือน้าเงินมาช้าระหนี 131 และหากขายแล้วได้เงินมาช้าระหนี ไม่เพียงพอที่จะ

                                           
128Stéphane Glock, Ibid., p. 57. 
129Code civil des Français, Article 2421 L'hypothèque peut être consentie pour 

sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles 
doivent être déterminables. 

130Code civil des Français, Article 2425 Entre les créanciers, l'hypothèque, soit 
légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise 
par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la 
loi. 

131Stéphane Glock, op. cit., p. 56. 
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ช้าระหนี ทั งหมด เจ้าหนี ก็สามารถที่จะขายทรัพย์สินอ่ืนของลูกหนี ต่อไปได้อีก 132 จนกว่าหนี ที่ได้
ประกันไว้จะถูกช้าระ  

เมื่อได้มีการจดทะเบียนจ้านองแล้ว จะไม่มีผลต่อผู้รับจ้านอง ผู้รับจ้านองที่มีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่จะได้รับช้าระหนี ก่อนเจ้าหนี คนอ่ืน ๆ ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป ทั งเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่
จ้านองยังคงมีสิทธิของตนในอสังหาริมทรัพย์นั นอยู่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จด
ทะเบี ยนจ้ านองไว้ ไปยั งบุคคล อ่ืนแล้ วก็ตาม สิทธิที่ มี อยู่ ของผู้ รับจ้านองนี ไม่ ได้ รับความ
กระทบกระเทือนแม้จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลภายนอก133 
 

 การบังคับจ านอง  
โดยหลักการแล้วเจ้าหนี สามารถขายทรัพย์สินที่จ้านองได้ตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมาย 

โดยไม่อาจท้าสัญญาจ้านองฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายได้ ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่จ้านองเป็น
ที่อยู่อาศัยหลักของลูกหนี  จะมีผลท้าให้เจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองไม่สามารถร้องขอต่อศาลเ พ่ือบังคับ
โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่จ้านองได้ ในกรณีเช่นนี บทบัญญัติของกฎหมายห้ามเพียงที่จะให้
เจ้าหนี จ้านองบังคับโอนกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยหลักของลูกหนี 134 อย่างไรก็ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายตามมาตรานี ไม่ได้ห้ามเจ้าหนี ที่จะบังคับจ้านองโดยเอาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ลูกหนี ที่ได้จ้านองไว้ออกขายทอดตลาด135 

                                           
132Ibid., p. 61. 
133Ibid.  
134Code civil des Français, Article 2458 A moins qu'il ne poursuive la vente du 

bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles 
d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier 
hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en 
paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la 
résidence principale du débiteur. 

135Code civil des Français, Article 2459 Il peut être convenu dans la 
convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble 
hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la 
résidence principale du débiteur. 
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ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่จ้านองให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เจ้าหนี  จะต้องมี
การแต่งตั งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์136 โดยจะต้องเป็นการประเมินราคาที่ทั ง 
2 ฝ่ายคือ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือลูกหนี  และผู้รับจ้านองเห็นพ้องต้องกัน หรือเป็นการก้าหนด
ราคาโดยศาล ซึ่งในกรณีที่มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าจ้านวนที่ได้ก้าหนดไว้ส้าหรับการช้าระหนี 
อันมีหลักประกัน ในกรณีเช่นนี เจ้าหนี จะต้องใช้เงินส่วนที่เกินกว่าจ้านวนหนี ที่ได้ก้าหนดเอาไว้ส้าหรับ
หลักประกันคืนให้แก่ลูกหนี  เว้นแต่ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จ้านองไว้มีผู้รับจ้านองรายอ่ืนต่อ 

ในกรณีที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จ้านองไว้ เจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองที่ได้มีการจด
ทะเบียนจ้านองไว้ทั งหลาย สามารถตกลงกับลูกหนี เพ่ือจะถือว่าลูกหนี ได้ช้าระหนี ทั งหมดหรือแต่
บางส่วน ภายหลังจากการบังคับตามสิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านอง137 

อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี ไม่สามารถที่จะช้าระหนี ได้ การหลีกเลี่ยงที่จะถูกบังคับขาย
ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จ้านอง ลูกหนี อาจกระท้าการโดยโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้
จ้านองไปยังบุคคลที่สาม เพ่ือที่จะให้บุคคลที่สามได้ท้าการไถ่ถอนจ้านองโดยในกรณีเช่นนี จะต้อง
น้าไปจดทะเบียนไถ่ถอนจ้านองต่อไป138 
 

                                           
136Code civil des Français, Article 2460 Dans les cas prévus aux deux articles 

précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou 
judiciairement. 
Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une 
somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la 
consigne. 

137Code civil des Français, Article 2475 Lorsque, à l'occasion de la vente d'un 
immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que 
le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines 
d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer 
à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix. 

138Code civil des Français, Article 2476 Les contrats translatifs de la propriété 
d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de 
privilèges et hypothèques, seront publiés au service chargé de la publicité foncière 
de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la 
publicité foncière. 
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 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจ านอง 
เมื่อได้มีการจดทะเบียนจ้านองตามรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้แล้ว  

ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ ย่อมก่อให้เกิดขึ นภายหลังที่ได้จดทะเบียน แต่
ความเป็นทรัพยสิทธิอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จ้านองไว้ย่อมมีเหตุตามกฎหมายที่อาจต้องระงับสิ นไปด้วย
เหตุต่าง ๆ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ได้ก้าหนดเหตุที่จะท้าให้สัญญาจ้านองต้องระงับ
ไป139 ดังต่อไปนี  

1. สัญญาจ้านองระงับสิ นไปด้วยเหตุที่หนี ประธานที่ท้าสัญญาจ้านองประกันไว้ระงับสิ นไป  
2. สัญญาจ้านองสิ นไปด้วยเหตุที่เจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองสละสิทธิในสัญญาจ้านอง 
3. ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายที่ สาม ที่ได้เข้าครอบครองทรัพย์สินได้

ด้าเนินการไถ่ถอนจ้านองตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายก้าหนด กล่าวคือ ลูกหนี ได้กระท้าการโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จ้านองไปยังบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกเมื่อได้เป็นเจ้าของ

                                           
139Code civil des Français, Article 2488 Les privilèges et hypothèques 

s'éteignent : 
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs 
pour purger les biens par eux acquis ; 
4° Par la prescription. 

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses 
mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque 
ou le privilège. 

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est 
acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le 
cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce 
titre a été publié au fichier immobilier. 

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la 
prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. 
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure 
prévue par ce texte. 
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กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ได้ด้าเนินการไถ่ถอนจ้านองและน้าไปจด
ทะเบียนเพื่อไถ่ถอนจ้านองตามกฎหมาย 

4. สัญญาจ้านองระงับไปด้วยเหตุแห่งอายุความ 
การระงับไปของสัญญาจ้านองด้วยเหตุอายุความ เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสได้

บัญญัติ อายุความทั งหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิทธิหรือบุคคลสิทธิก็ตามมีอายุความ 30 ปี140 แต่
ภายหลังได้มีการแก้บทบัญญัติของกฎหมายหมายเกี่ยวกับอายุความเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2008 
ได้แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างอายุความอันมีมูลฐานมีจากความเป็นบุคคลสิทธิและ
ทรัพยสิทธิ โดยการบังคับเอากับบุคคลสิทธิหรือสังหาริมทรัพย์ มีอายุความ 5 ปี141 สิทธิในความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีอายุความ และอายุความบังคับเอากับอสังหาริมทรัพย์มีอายุความ 30 ปี142 

อายุความที่เกิดขึ นอันเป็นประโยชน์กับลูกหนี ที่จะสามารถยกขึ นต่อสู้กับเจ้าหนี ซึ่งเป็นผู้รับ
จ้านองในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ หากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้เกิน
กว่าเวลาที่กฎหมายก้าหนดให้ฟ้องบังคับจ้านองได้ จะมีผลท้าให้เจ้าหนี ไม่มีสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์
ที่จดจ้านองในบุริมสิทธิที่จะได้รับช้าระหนี ก่อนเจ้าหนี คนอ่ืน  

ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่สาม 
สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากก้าหนดเวลาอายุความจะเริ่มนับต่อเมื่อได้มีการจดชื่อในระบบทะเบียนว่า
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั น  

5. การบอกเลิกสัญญาจ้านองตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 2423 ซึ่งตามมาตรา 2423 เป็นกรณี
ที่มีการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่จ้านองโดยก้าหนดจ้านวนเงินไม่เกินเอกสารในสัญญาจ้านอง แต่
ได้มีการรวมดอกเบี ย และค่าเสียหายอย่างไม่จ้ากัดซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการบอกเลิกสัญญาจ้านองได้ 

                                           
140Code civil des Français, Article 2262 (Modified) All claims, in rem as well as 

in personam, are prescribed by thirty years, without the person who alleges that 
prescription being obliged to adduce a title, or a plea resulting from bad faith being 
allowed to be set up against him. 

141Code civil des Français, Article 2224 Les actions personnelles ou mobilières 
se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

142Code civil des Français, Article 2227 Le droit de propriété est 
imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 
trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant de l'exercer. 
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เมื่อสัญญาจ้านองได้ขยายขอบเขตที่ต้องรับผิดไปโดยอัตโนมัติส้าหรับดอกเบี ยและค่าเสียหายอย่างอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ของลูกหนี  จึงอาจมีการบอกเลิกสัญญาจ้านองได้ เมื่อบอกเลิกสัญญาการขยายขอบเขต
ความรับผิดแล้ว ก็คงเหลือเพียงสิทธิเรียกร้องอันมีหลักประกันอยู่ก่อนเท่านั น143 

อย่างไรก็ตาม หากหนี จ้านองที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นประกันการช้าระหนี ได้ระงับสิ นไป ย่อมมี
ผลท้าให้การจ้านองระงับสิ นไปด้วย ทะเบียนจ้านองย่อมไม่มีผลอีกต่อไป ลูกหนี ย่อมสามารถลบการ
จดทะเบียนจ้านองได้ทุกเมื่อ144 

 
ดังนี  จึงเห็นได้ว่าการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน

โดยกฎหมายว่า สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มอบให้กับผู้รับจ้านองเพ่ือเป็น
ประกันการช้าระหนี  หลักการนี ได้ก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 2393 ทั งรูปแบบการจดทะเบียน
จ้านองอสังหาริมทรัพย์สามารถเกิดขึ นได้หลายรูปแบบ คือ การจ้านองตามผลของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย การจ้านองที่เกิดขึ นโดยค้าพิพากษาของศาล การจ้านองที่เกิดขึ นจากข้อตกลง แต่ทั ง 3 
รูปแบบนี ก็ต้องเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายก้าหนดไว้ สิ่งที่น่าสนใจส้าหรับกฎหมายจ้านองของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกประการหนึ่ง คือ ความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านองที่ก้าหนดให้สัญญาจ้านอง
สามารถระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความได้ อันจะส่งผลให้เจ้าหนี สูญเสียหลักประกันในทรัพย์สินไป เมื่อ
พ้นก้าหนดอายุความ 

 

                                           
143Code civil des Français, Article 2423 L'hypothèque est toujours consentie, 

pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à 
peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, 
prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est 
assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, 
pourvu que l'acte le mentionne. 

L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires. 
Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour 
une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à 
respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la 
garantie des créances nées antérieurement. 

144Stéphane Glock, op. cit., p. 64. 
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 ข้อดี และข้อเสียของกฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับการจ านองในประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเศส………………………………………. 

ข้อดี 
1. ความชัดเจน แม้ในเรื่องของการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส จะไม่ได้

ก้าหนดให้การจ้านองอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวด้วยทรัพย์สิน แต่ได้ถูกบัญญัติเอาไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน จึงท้าให้มีความจ้าเป็นจะต้องก้าหนดความชัดเจนของบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการจ้านอง เนื่องจากสิทธิจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็น
ทรัพยสิทธิ จึงได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ จึงท้าให้ไม่มี
ปัญหาในการตีความหรือการก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิไว้โดยกฎหมาย 

2. รูปแบบของการจ้านอง การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส นอกจากจะก้าหนด
ในเรื่องของความเป็นทรัพยสิทธิในบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว ยังได้ก้าหนดเหตุที่จะท้าให้การจ้านอง
ชอบด้วยกฎหมายและรูปแบบของการจ้านองที่จะต้องเกิดขึ นจากกรณีที่กฎหมายก้าหนดไว้ได้เพียง 3 
กรณี คือ การจ้านองตามบทบัญญัติของกฎหมาย การจ้านองที่เกิดขึ นโดยค้าพิพากษาของศาล และ
การจ้านองที่เกิดขึ นจากข้อตกลงของคู่สัญญา ซึ่งเป็นการก้าหนดรูปแบบของสัญญาจ้านองที่จะเกิดขึ น
ภายใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสได้เพียง 3 กรณีเท่านั น  

3. ประเภทของทรัพย์สินที่จะน้ามาจ้านอง การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ได้
ก้าหนดประเภทของทรัพย์สินที่สามารถจดทะเบียนจ้านองได้โดยจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่
สามารถโอนให้แก่กันได้ระหว่างเอกชน และสิทธิที่สามารถใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเป็นการก้าหนดประเภทของทรัพย์สินที่จะน้ามาจ้านองครอบคลุมและให้ใช้บทบัญญัติในลักษณะ
เดียวกันไปทีเดียว แตกต่างจากการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ที่ได้ก้าหนดให้สิทธิหรือ
ภาระติดพันในที่ดินใช้บทบัญญัติแบบเดียวกับการจ้านองโดยอนุโลม โดยมีบทบัญญัติในเรื่องของสิทธิ
ที่สามารถจ้านองได้แยกต่างหากจากการจ้านองทั่วไป 

4. บทบัญญัติที่มีการคุ้มครองลูกหนี จ้านอง การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมี
บทบัญญัติที่จะท้าให้ลูกหนี ที่เป็นผู้จ้านองได้รับความคุ้มครองโดยบัญญัติของกฎหมาย หากเข้า
เงื่อนไขว่าทรัพย์สินที่จะถูกบังคับจ้านองนั นเป็นที่อยู่อาศัยหลักของลูกหนี  ท้าให้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่
เจ้าหนี จ้านองจะท้าการบังคับจ้านองจะไม่สามารถท้าการร้องขอต่อศาลเพ่ือบังคับโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จ้านองไว้ให้หลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี จ้านองได้ โดยจะต้องท้าการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่จ้านองไว้เพียงวิธีการเดียว แตกต่างจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย ที่ไม่มีบทบัญญัติในการรองรับการคุ้มครองลูกหนี จ้านอง ซึ่งในบางครั งลูกหนี อาจไม่มีอ้านาจ
ในการต่อรองกับเจ้าหนี ที่จะสามารถใช้สิทธิบังคับจ้านองหลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี จ้านองได้หากเข้า
เงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 729 เมื่อลูกหนี ได้ขาดส่งดอกเบี ยมาเป็นเวลา 
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5 ปี โดยทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองนั น มีราคาน้อยกว่าจ้านวนหนี ที่ลูกหนี ค้างช้าระ และ
ทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองนั นไม่มีการจดทะเบียนจ้านองซ้อน หรือมีบุริมสิทธิอ่ืนที่จะท้าให้ได้รับ
ช้าระหนี ก่อน 

5. เหตุที่จะท้าให้สัญญาจ้านองระงับ การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมี
บทบัญญัติที่ก้าหนดเหตุที่จะท้าให้สัญญาจ้านองต้องระงับสิ นไปอันมีผลให้หลักประกันที่เจ้าหนี จ้านอง
มีอยู่ระงับสิ นไป เหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไปที่ส้าคัญอันแตกต่างจากบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย คือ สัญญาจ้านองจะระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความได้ โดยอายุ
ความในเรื่องของการจ้านองนี มีอายุความ 30 ปี ที่จะท้าให้ลูกหนี จ้านองสามารถยกข้อต่อสู้กับเจ้าหนี 
ที่เป็นผู้รับจ้านองในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ หากเจ้าหนี ไม่ใช้สิทธิของตนจะมีผลท้า
ให้เจ้าหนี ไม่มีสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้จ้านองไว้ แตกต่างจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทยที่ก้าหนดให้การจ้านองไม่ระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่งอายุความ โดยการก้าหนด
เหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับไปด้วยเหตุอายุความ อันมีผลให้เจ้าหนี จ้านองมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้
จ้านองไว้สิ นสุดลงด้วยเหตุแห่งอายุความ มีผลดีในเรื่องความชัดเจนในเรื่องการใช้สิทธิของเจ้าหนี 
จ้านองที่จะต้องใช้สิทธิภายในกรอบเวลาที่กฎหมายก้าหนด หากไม่ใช้สิทธิของตนภายในเวลาที่
ก้าหนดก็จะท้าให้สิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้สิ นสุดลงไปด้วย ทั งยังมีผลท้าให้
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้เป็นอิสระจากทรัพยสิทธิจ้านองที่อยู่เหนือทรัพย์สินนั น ได้
โดยบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องอายุความ 
 

ข้อเสีย 
1. อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีเหนือทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านอง แม้จะมีการ

แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอายุความ ในปี ค.ศ. 2008 ที่ได้มีการแบ่งแยกอายุความ
ใช้สิทธิเรียกร้องให้มีความชัดเจนระหว่างบุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ จากเดิมที่ก้าหนดให้มีอายุความ
เดียวกัน คือ 30 ปี แต่เมื่อมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้มีการลดอายุความในเรื่องของสิทธิ
เรียกร้องต่าง ๆ ลง แต่การก้าหนดอายุความในส่วนของการจ้านองก็ยังคงอายุความไว้ที่ 30 ปีเช่นเดิม
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของอายุความดังกล่าวให้เหมาะสมกับ
อายุความเสียสิทธิ 

2. การก้าหนดเหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไปด้วยอายุความ เป็นสภาพบังคับโดย
บทบัญญัติของกฎหมายที่จะมีผลท้าให้เจ้าหนี จ้านอง ไม่อาจมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียน
จ้านองอันเป็นทรัพยสิทธิได้ หากก้าหนดให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความ จะต้อง
พิจารณาถึงบทบัญญัติอ่ืน ๆ ในเรื่องอายุความประกอบด้วย หากน้าบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพ่งฝรั่งเศสในเรื่องการระงับสิ นไปของอายุความมาเขียนเป็นบัญญัติเป็นเหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านอง
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ระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบัญญัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอ่ืน ๆ ทั งในเรื่องของอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 และมาตรา 745 
 

 ผลทางกฎหมายของการน ากฎหมายท่ีเกี่ยวด้วยกับการจ านองในประมวลกฎหมาย
แพ่งฝรั่งเศส มาปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

การน้าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส มาใช้
บังคับในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองที่เกิดขึ นในประเทศไทย ในเรื่องของความชัดเจนใน
บทบัญญัติของกฎหมายที่มีความชัดเจนกว่าในการก้าหนดให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ทั งในเรื่องของความคล้ายคลึงกันในการวางโครงสร้างบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวกับ
การจ้านอง โดยกฎหมายจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสอยู่ในบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับ
หลักประกัน ส่วนกฎหมายจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยอยู่ในบทบัญญัติ
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา และอยู่ต่อจากบทบัญญัติในลักษณะค ้าประกัน ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมาย
จ้านองของทั งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยอยู่นอก
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน การก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิจึงจะต้องมีความชัดเจน
ในแง่ของบทบัญญัติกฎหมายที่จะต้องรองรับถึงทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน เนื่องจากความเป็น
ทรัพยสิทธิจะสามารถใช้อันต่อบุคคลทั่วไปได้ จึงมีความจ้าเป็นจะต้องก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิให้มี
ความชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายเช่นเดียวกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ที่
ก้าหนดให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนเอาไว้เป็นหลักประกันการช้าระ
หนี  

การบังคับจ้านองจากทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนเอาไว้เป็นหลักประกัน หากน้าหลักการใน
ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมาปรับใช้ ในส่วนการคุ้มครองลูกหนี จ้านองที่จะถูกบังคับเอากับ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการช้าระหนี  หากอสังหาริมทรัพย์นั นเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่อาศัยหลัก
ของลูกหนี จะมีผลท้าให้เจ้าหนี จ้านองไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สินที่จ้านองหลุดเป็นสิทธิของตนได้ 
โดยจะต้องท้าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จ้านองไว้เพียงอย่างเดียว โดยหลักการนี จะเป็นการ
คุ้มครองลูกหนี จ้านองที่ไม่มีอ้านาจในการต่อรองกับเจ้าหนี จ้านองส้าหรับการถูกฟ้องบังคับจ้านอง
ทรัพย์สิน  

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ในส่วนของสัญญาจ้านองที่
ก้าหนดให้ระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่งอายุความได้ การน้าบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้านองตามประมวล
กฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมาเทียบเคียงเพ่ือแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาในการ
บังคับคดีที่เกิดขึ นในประเทศไทย หากก้าหนดให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความได้ สิทธิที่
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มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองอันเป็นทรัพยสิทธิของเจ้าหนี จ้านองก็จะระงับสิ นไปด้วย
เหตุแห่งอายุความ ซึ่งจะเป็นการแตกต่างจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
มาตรา 744(1) ที่ก้าหนดให้สัญญาจ้านองไม่ระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความ การน้าประมวลกฎหมาย
แพ่งฝรั่งเศสมาปรับใช้จะท้าให้เกิดผลโดยตรงต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี จ้านองที่จะไม่สามารถ
ใช้สิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ในทรัพย์สินในการฟ้องร้องต่อลูกหนี จ้านองได้หากสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ได้ขาด
อายุความไปแล้วโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ตั งแต่เริ่มต้น แตกต่างจากปัญหาการบังคับจ้านองที่
เกิดขึ นในประเทศไทยในกรณีที่เจ้าหนี ฟ้องเป็นคดีต่อศาลโดยอาศัยบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่ไม่ได้ก้าหนดอายุความส้าหรับการฟ้องคดีเอาไว้ เพียงแต่เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาล
แล้วเกิดสิทธิที่จะบังคับคดีกับเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่เป็นเจ้าหนี จ้านองในการบังคับจ้านองโดยการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ซึ่งต้องกระท้าภายใน 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้า
พิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

การเทียบเคียงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส หากมีการก้าหนดให้สัญญาจ้านอง
ระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่งอายุความได้ จะมีผลทางกฎหมายเป็นการแก้ไขปัญหาเบื องต้นเท่านั นส้าหรับ
การใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี จ้านองในการฟ้องคดีต่อศาล ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ระยะเวลาในการบังคับจ้านองโดยตรง แต่ถือได้ว่าการก้าหนดให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่ง
อายุความได้เป็นจุดเริ่มต้นในการก้าหนดหลักการที่ยืนยันพื นฐานของการสูญเสียสิทธิเรียกร้องของตน
หากไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งเป็นเรื่องการก้าหนดอายุความเสียสิทธิให้ชัดเจน
ในบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือที่จะก้าหนดกรอบระยะเวลาให้เจ้าหนี ใช้สิทธิเรียกร้องของตนที่มีอยู่
ภายในระยะเวลาที่จ้ากัดในกรอบของกฎหมาย และจะส่งผลให้ลูกหนี หลุดพ้นจากความเป็นหนี สินได้
อย่างแท้จริง หากมีการน้าบทบัญญัติในเรื่องการระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่งอายุความของสัญญาจ้านอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมาปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ นในประเทศไทย จะต้องมีการแก้ไข
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 744(1) ให้สัญญาจ้านองสามารถระงับสิ นไป
ด้วยเหตุอายุความได้ และจะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันในส่วนของบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/27 และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 745 ที่ก้าหนดเอาไว้อย่างสอดคล้องกันใน
เรื่องของอายุความของสัญญาจ้านองที่เจ้าหนี จ้านองมีสิทธิเรียกร้องในการบังคับเอากับทรัพย์สินอัน
เป็นหลักประกันได้โดยไม่ได้ก้าหนดอายุความเอาไว้ เพียงแต่จะเกิดผลเสียหายจากการไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องของตน ที่จะท้าให้ไม่สามารถเรียกดอกเบี ยค้างช้าระเกินกว่า 5 ปีได้อันเป็นบทลงโทษของ
เจ้าหนี จ้านองเท่านั น 

หากมีการแก้ไขบทบัญญัติทั ง 3 มาตรานี  ให้การจ้านองสามารถระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความ
ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาให้เจ้าหนี จ้านองต้องฟ้องบังคับจ้านองได้ภายในก้าหนดอายุ
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ความ และจะเป็นการสอดคล้องกับการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับคดีที่จะต้องด้าเนินการ
ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ซึ่งจะสอดคล้องกับการก้าหนดอายุความเสียสิทธิ ให้การ
จ้านองระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความได้ที่มีอยู่เป็นพื นฐานโดยการก้าหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ไว้ก่อนแล้ว ส่วนในเรื่องการก้าหนดขอบเขตการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ของเจ้าหนี 
จ้านองให้มีอยู่อย่างจ้ากัด นอกเหนือไปจากการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี จ้านองแล้ว การก้าหนดขอบเขตให้เจ้าหนี จ้านองสามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ไม่เกินไปกว่า
จ้านวนที่ได้ก้าหนดไว้ในสัญญาจ้านองซึ่งจะเป็นการก้าหนดรวมทั งเงินต้นและดอกเบี ย ตามหลักการ
ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน จะเป็นส่วนเสริมที่จะสามารถน้ามาทดแทนบทบัญญัติการแก้ไข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ก้าหนดขอบเขตของเจ้าหนี จ้านองที่จะไม่สามารถใช้สิทธิในการ
เรียกดอกเบี ยที่ค้างช้าระเกินกว่าเวลาที่กฎหมายก้าหนด โดยการก้าหนดบทบัญญัติกฎหมายให้เจ้าหนี 
ใช้สิทธิเรียกร้องสูงสุดได้ไม่เกินขอบเขตที่ได้จดทะเบียนเอาไว้ในสัญญาจ้านอง จะเป็นการก้าหนด
ขอบเขตสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านองและก้าหนดขอบเขตระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี จ้านองให้สอดคล้องกัน 

 

3.2 หลักกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เกี่ยวข้อง 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่มีการใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร 
(Civil Law System) ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศที่ได้น้าไปปรับใช้เป็น
กฎหมายภายในของประเทศตน โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ได้ร่างกฎหมายโดยอาศัยประมวลกฎหมาย
แพ่งเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch หรือ BGB) มาเป็นต้นแบบในหลาย ๆ มาตราโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 2 ทั งยังมีอิทธิพลต่อการปรับใช้กับกฎหมาย
ไทยเป็นอย่างมาก โดยกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เก่ียวข้องกับการจ้านองมีดังต่อไปนี  
 

 สถานะของสิทธิจ านอง และสิทธิของเจ้าหนี้จ านอง 
1. สถานะของสิทธิจ านอง 
กฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับการจ้านอง (The Hypothek) ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันใน 

Book 3 หรือบรรพ 3 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (Law of Property) โดยอยู่ในดิวิชั่น 7 
คือ จ้านอง สิทธิหรือภาระติดพันเหนือพื นดิน และรายได้หรือสิทธิจากภาระติดพันเหนือพื นดิน 
(Division 7 Mortgage, land charge, annuity land charge) โดยในเรื่องของการจ้านอง (Title 1 
Mortgage) จะอยู่ในมาตรา 1113 - 1190 
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การจ้านอง จะมีได้แต่ที่ดินที่น้าเอาทรัพย์สินเป็นประกันการกู้ยืมเงิน และการจ้านองจะมีได้
ทั งนี ปัจจุบันหรือในอนาคต รวมทั งที่เกิดขึ นโดยมีเงื่อนไขได้145 การจ้านองเป็นการวางหลักประกัน
ส้าหรับการช้าระหนี  แม้ว่าในการจดทะเบียนจ้านองจะไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าเพ่ือเป็นการประกันการช้าระ
หนี ก็ตาม146 

เงื่อนไขส้าหรับการจ้านอง จะต้องเป็นที่ดิน แต่บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิหรือภาระติดพันใน
พื นดิน (land charge) รวมทั งรายได้จากสิทธิหรือภาระติดพันในพื นดิน (annuity land charge) ก็
ได้ใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้านองมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ด้วย 

การท้าสัญญาจ้านอง จะมีผลสมบูรณ์ท้าให้เกิดทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่น้ามาประกันการ
ช้าระหนี  มีผลสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียน147 โดยตามมาตรา 1115 การจดทะเบียนจ้านอง
จะต้องประกอบด้วยเจ้าหนี ผู้รับจ้านอง จ้านวนเงินส้าหรับสิทธิเรียกร้องในหลักประกัน อัตราดอกเบี ย 
ในกรณีที่เจ้าหนี ผู้รับจ้านองเป็นนิติบุคคลจะต้องแสดงข้อบังคับของนิติบุคคลด้วย 

                                           
145Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1113 (Statutory contents of the mortgage) 

(1) A plot of land may be encumbered in such a way that the person in whose 
favour the encumbrance is created is to be paid out of the land a specific sum of 
money to satisfy a claim to which he is entitled (mortgage). 
(2) The mortgage may also be created for a future or a conditional claim. 

146Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1190 (Maximum amount mortgage) 
(3) The mortgage is deemed to be a debt-securing mortgage, even if it is not 
described as such in the Land Register. 

147Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1115 (Registration of the mortgage) 
(1) Upon the registration of the mortgage, the creditor, the amount of the claim and, 
where the claim bears interest, the rate of interest, and if other supplementary 
payments are to be made, their amount, must be stated in the Land Register; apart 
from this, in order to describe the claim, reference may be made to the consent to 
registration. 
(2) Upon the registration of the mortgage for a loan by a credit institution whose 
articles of association have been publicly disclosed by the public authority 
responsible, reference to the articles of association is sufficient to designate the 
supplementary payments apart from the interest that are to be made in accordance 
with the articles of association. 
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สิทธิจ้านองเกี่ยวโยงกับสิทธิเรียกร้องที่มีต่อกันระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์กับเจ้าหนี ใน
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน148 สิทธิในสัญญาจ้านองเป็นอุปกรณ์ของสิทธิ โดยสิทธิจ้านองไม่สามารถ
มีอยู่ได้หากปราศจากการเรียกร้องหลักประกันส้าหรับการช้าระหนี  เนื่องจากความเกี่ยวกพันของสิทธิ
จ้านองได้รวมทั งความเกี่ยวพันของบุคคล เช่น สิทธิเรียกร้อง และสิทธิในทรัพย์สิน149 

ดังนั น จึงเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน การท้าสัญญาจ้านองเป็นการท้าสัญญา
ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เมื่อได้มีการจดทะเบียนจ้านองที่ดิน ก็จะท้าให้เกิด
ทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่น้ามาประกันการช้าระหนี  ทรัพยสิทธิที่เกิดขึ นนี ส่งผลให้เจ้าหนี จ้านองมี
สิทธิที่จะเรียกร้อง หรือมีสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันได้ตาม
กฎหมายต่อไป 

2. สิทธิของเจ้าหนี้จ านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ลูกหนี้น ามาเป็นหลักประกันในการช าระ
หนี้ด้วยวิธีการจ านอง 

เจ้าหนี จ้านองจะมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน โดยสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่เหนือ
ทรัพย์สินนั น แบ่งออกเป็นสิทธิในฐานะที่เป็นเจ้าหนี สามัญที่จะเรียกร้องเอากับลูกหนี ตามสัญญาหลัก
หรือสัญญาประธาน และเจ้าหนี จ้านองยังมีสิทธิที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ลูกหนี 
ได้น้ามาจ้านองไว้ซึ่งถือเป็นบุริมสิทธิของเจ้าหนี จ้านอง150 

สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี จ้านองมีขอบเขตตามกฎหมายอยู่อย่างจ้ากัดตามที่ได้ท้าสัญญา
จ้านองเอาไว้ การท้าสัญญาจ้านองจะต้องมีการระบุจ้านวนเงินสูงสุดเอาไว้ในสัญญาจ้านอง 
(Maximum amount mortgage)151 หากมีการผิดนัดช้าระหนี เงินต้น ผู้รับจ้านองก็มีสิทธิที่จะได้รับ

                                           
148Bram Akkermans, op. cit., p. 229. 
149Ibid. 
150Lars van Vliet, “Mortgages on Immovables in Dutch Law in Comparison to 

the German Mortgage and Land Charge,” MAASTRICHT EUROPEAN PRIVATE LAW 
INSTITUTE, (1 June 2009): 11–12. 

151Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1190 (Maximum amount mortgage) 
(1) A mortgage may be created in such a way that only the maximum amount to 
which the plot of land is to be liable is determined, and apart from this the 
stipulation of the claim is reserved. The maximum amount must be entered in the 
Land Register. 



83 
 
ดอกเบี ยผิดนัดจากที่ดินที่จ้านองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการคิดอัตราดอกเบี ยอัตราดอกเบี ยที่
รวมแล้วจะต้องไม่เกินจ้านวนเงินสูงสุดที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้152 

 
 การบังคับจ านอง 

กระบวนการในการบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันได้ก้าหนดสิทธิของผู้รับ
จ้านองให้สามารถบังคับจ้านองได้เมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายก้าหนดไว้  ซึ่งในกรณีนี  คือ ต้องมีเหตุที่
ลูกหนี ไม่ช้าระหนี อันเป็น เงินต้น หรือไม่ช้าระดอกเบี ย จะมีผลท้าให้ผู้รับจ้านองสามารถด้าเนินการใน
การบังคับจ้านองได้ด้วยวิธีการฟ้องร้องต่อศาล โดยจะท้าการบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านองอันเป็น
หลักประกัน เพ่ือน้าเงินมาช้าระหนี ซึ่งเป็นหลักการตามกฎหมายจ้านองทั่วไป  

การด้าเนินการในการบังคับจ้านองจะต้องเป็นการบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านอง 153 ซึ่งใน
กรณีนี  คือ ที่ดิน หรือจากสิทธิที่จ้านองครอบไปถึง (the plot of land and from the objects to 
which the mortgage extends) 

โดยหลักแล้วเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จ้านองจะไม่สามารถท้าข้อตกลงกับผู้รับจ้านองให้
โอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินที่จ้านองไปให้ผู้รับจ้านอง ก่อนหนี ถึงก้าหนดช้าระ เพ่ือช้าระหนี หรือโอน
กรรมสิทธิ์ให้กับผู้รับจ้านองด้วยวิธีใด เว้นแต่เป็นการบังคับจ้านองด้วยวิธีปกติ154 

วิธีการบังคับจ้านองจะต้องเป็นการบังคับเอากับที่ดินที่จ้านอง ซึ่งสามารถท้าได้ด้วยการน้า
ทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลราคาเท่านั น การจะเริ่มท้าการขายทอดตลาด
ได้จะต้องมีค้าสั่งศาลที่จะอนุญาตให้ขายทรัพย์สินนั นได้ เมื่อศาลได้มีค้าสั่งให้อนุญาตและให้ขายที่ดิน
ที่จ้านองแล้ว จะต้องมีการก้าหนดราคาที่ดินที่จะขายทอดตลาดเป็นการเริ่มต้นโดยกระบวนการนี เอง

                                           
152Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1190 (Maximum amount mortgage) 

(2) If the claim bears interest, the interest is included in the maximum amount. 
153Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1147 Satisfaction by execution 

The satisfaction of the creditor from the plot of land and from the objects to which 
the mortgage extends is effected by execution. 

154Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1149 Prohibited agreements on 
satisfaction 
The owner may not, as long as the claim has not fallen due in respect to him, allow 
the creditor the right to demand the transfer of the ownership of the plot of land for 
the purpose of satisfaction or to effect the disposal of the plot of land in any way 
other than by execution. 
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ศาลจะเป็นผู้แต่งตั งให้ผู้ประเมินราคาที่ดิน (a real estate appraiser)155 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดราคาที่ดินซึ่งจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด เพ่ือที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ลูกหนี  เจ้าหนี  
หรือผู้จ้านองในกรณีที่ลูกหนี และผู้จ้านองเป็นคนละคนกัน สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ก้าหนดราคาประเมินก่อนที่จะได้น้าทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูลราคา 

โดยปกติแล้วระยะเวลาในการบังคับจ้านองด้วยวิธีการผ่านศาลซึ่งเป็นวิธีการตามที่ประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมันก้าหนดไว้ มีกระบวนการในการบังคับจ้านองที่อาจใช้ระยะเวลาในการบังคับ
จ้านองนาน ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อทั งเจ้าหนี ที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านองหรือลูกหนี ที่ต้องแบก
รับภาระดอกเบี ยต่อไป โดยส่วนมากแล้วใช้เวลาในการบังคับจ้านอง 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงเห็นได้ว่า
ระยะเวลามีส่วนส้าคัญต่อกระบวนการที่จะส่งผลต่อสิทธิหน้าที่ของเจ้าหนี และลูกหนี ระหว่างกัน จึงมี
การก้าหนดข้อตกลงเพ่ือหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของกฎหมายที่จะท้าให้เจ้าหนี และลูกหนี สามารถตกลง
กันโดยไม่ต้องมีการบังคับคดีโดยผ่านศาลซึ่งจะลดระยะเวลาในการบังคับเอากับท่ีดินที่ได้จ้านองไว้ 

แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันจะได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับการบังคับเอากับ
ทรัพย์สินที่จ้านองที่เป็นบทบัญญัติ ในการห้ามไม่ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือช้าระ
หนี ให้แก่เจ้าหนี  เว้นแต่กรณีที่หนี ถึงก้าหนดช้าระแล้ว ก็จะสามารถท้าข้อตกลงกันระหว่างเจ้าหนี กับ
ลูกหนี  เพ่ือที่จะโน้มน้าวให้ลูกหนี ขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี ด้วยความสมัครใจ โดยเป็นการช้าระหนี 
ทั งเงินต้นและดอกเบี ยเพ่ือที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการบังคับช้าระหนี เอากับที่ดินที่ได้จ้านองซึ่งจะใช้
เวลานาน และไม่เป็นผลดีกับลูกหนี ที่ต้องจ่ายดอกเบี ยต่อไป156 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ เป็นการบังคับเอากับสิทธิหรือภาระติดพันเหนือพื นดิน ( land 
charge) ธนาคารสามารถร้องขอต่อโนตารี (Notary) ให้สามารถบังคับเอากับสิทธิหรือภาระติดพัน
เหนือพื นดินได้โดยวิธีการบังคับท่ีไม่ต้องฟ้องต่อศาลซึ่งกระบวนการนี สามารถบังคับเอากับสิทธิได้ทันที 
(The title to immediate enforcement)157 โดยกระบวนการนี เองจะต้องเป็นกรณีที่ธนาคารได้ตก

                                           
155Mayer Brown, Enforcement of Security over Real Estate in Germany, p. 

3, Retrieved December 15, 2018 from 
https://m.mayerbrown.com/Files/Publication/1e6ff4b8-26df-4e1d-a6de-
9867ef751462/Presentation/PublicationAttachment/6a99f2c5-5f32-4f1a-a1d4-
eae1f2d636a1/10440.PDF. 

156Ibid., p. 4. 
157David Cox, Jeremy Trinder and Ekkehard Moeser, Security over real estate: 

Germany compared to England and Wales, (2006), Retrieved December 15, 2018 
from https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-204-
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ลงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือลูกหนี จ้านองในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและลูกหนี จ้านอง
เป็นคนเดียวกันส้าหรับการท้าข้อตกลงในสัญญาจ้านอง เพ่ือจะยืนยันว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
ลูกหนี มีเจตนาที่จะให้เจ้าหนี บังคับเอากับสิทธิหรือภาระติดพันเหนือพื นดินได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อ
ศาลซึ่งกระบวนการนี เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ก้าหนดไว้แล้วหากมีการผิดนัดช้าระหนี การบังคับเอา
กับสิทธิหรือภาระติดพันเหนือพื นดินก็จะสามารถท้าได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล  และไม่ต้อง
ด้าเนินการบังคับคดีต่อไป 
 

 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจ านอง 
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเพ่ือบังคับตามสิทธิเรียกร้อง และศาลได้มีค้าพิพากษาให้เจ้าหนี จ้านอง

มีสิทธิที่จะบังคับคดีได้ เจ้าหนี จ้านองอาจโอนสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ในสัญญาจ้านองไปได้ ซึ่งการโอน
สิทธิเรียกร้องนี จะรวมถึงสิทธิเรียกร้องที่มีจ้านองติดไปด้วย ในกรณีท่ีมีการส่งมอบโฉนดที่ดินที่ได้มีการ
จ้านองไว้เป็นหลักประกันการช้าระหนี จะต้องน้าไปจดทะเบียนที่ดินเพ่ือให้มีผลยืนยันตามค้าสั่งของ
ศาลส้าหรับการโอนสิทธิเรียกร้องนั น158 โดยการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษานี ไม่อยู่
ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี จ้านองในกรณีที่ยังไม่ได้มีการฟ้องคดี ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ทั่วไปอันไม่ต้องไปจดทะเบียนที่ดิน 

อายุความไม่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไป โดยอายุความในกรณีทั่วไปมีก้าหนดอายุความ 3 
ปี159 ส่วนอายุความเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน สิทธิเรียกร้องในการบังคับให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือการ

                                                                                                                         
0956?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&b
hcp=1. 

158Zivilprozessordnung, Section 837 Transfer of a mortgage claim 
(1) The physical delivery of the court order regarding the transfer to the creditor shall 
be sufficient for transferring an attached claim for which a mortgage exists. In those 
cases in which the handover of the mortgage deed is ruled out, the transfer in lieu of 
payment shall require the transfer to be entered in the land register; the entry shall 
be made on the basis of the court order as to the transfer. 

159Bürgerliches Gesetzbuch, Section 195 Standard limitation period 
The standard limitation period is three years. 
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โอน การเพิกถอนสิทธิในที่ดิน หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิอันเป็นสาระส้าคัญในสิทธิ มีอายุความ 10 
ปี160 

เจ้าหนี มีสิทธิเรียกร้องที่จะบังคับให้ลูกหนี ปฏิบัติการช้าระหนี  หรือกระท้าการตามสิทธิ
เรียกร้องได้ แต่สิทธิเรียกร้องนั นจะต้องอยู่ภายใต้ก้าหนดอายุความ161 รวมทั งอุปกรณ์แห่งหนี  เช่น 
ดอกเบี ย ค่าเสียหาย หากหนี ประธานขาดอายุความแล้ว หนี อุปกรณ์ก็จะขาดอายุความไปพร้อมกัน162 
ทั งนี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน หากอายุความครบก้าหนดตามเวลาที่กฎหมายก้าหนดไว้แล้ว 
ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ได้163 

เมื่อเจ้าหนี ได้มีการใช้สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลแล้ว เมื่อศาลมีค้าพิพากษาแล้วสิทธิที่
ก่อตั งขึ นจากค้าพิพากษาในการบังคับช้าระหนี เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี นั นจะมีอายุความยาวถึง 
30 ปี164 
 ในกรณีที่อายุความได้ครบก้าหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันไปแล้ว ไม่ได้มีผลท้าให้
หนี ที่มีต่อกันระงับสิ นไป เพียงแต่เกิดสิทธิขึ นกับลูกหนี ที่จะสามารถปฏิเสธการช้าระหนี ต่อเจ้าหนี ได้ 

                                           
160Bürgerliches Gesetzbuch, Section 196 Limitation period for rights to a plot 

of land 
Claims to the transfer of ownership of land and to the creation, transfer or  
cancellation of a right to a plot of land or to a change of the subject-matter of such 
a right and entitlements to consideration are subject to a ten-year limitation period. 

161Bürgerliches Gesetzbuch, Section 194 Subject-matter of limitation 
(1) The right to demand that another person does or refrains from an act (claim) is 
subject to limitation. 

162Bürgerliches Gesetzbuch, Section 217 Limitation of collateral performance 
A claim for collateral performance dependent on the main claim becomes statute-
barred at the same time as the main claim, even if the specific limitation period 
applying to the claim for collateral performance has not ended. 

163Bürgerliches Gesetzbuch, Section 214 Effect of limitation 
(1) After limitation occurs, the obligor is entitled to refuse performance. 

164Bürgerliches Gesetzbuch, Section 197 Thirty-year limitation period 
(1) Unless otherwise provided, the following are statute-barred after thirty years: 
3. claims that have been declared final and absolute, 
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 อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่หนี ครบก้าหนดอายุความแล้ว สิทธิที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันของ
หนี  ไม่ว่าจะเป็นการจ้านอง การจ้านองเรือ หรือสิทธิอันมีหลักประกัน แม้อายุความในสิทธิเรียกร้อง
ของเจ้าหนี ที่มีหลักประกันของหนี ที่ครบก้าหนดอายุความ แต่ไม่ได้เป็นการขัดขวางสิทธิของเจ้าหนี ที่
จะบังคับเอากับสิทธิเรียกร้องที่ตนมีอยู่ตามหลักประกัน165 เพียงแต่จะเกิดผลเสียขึ นกับเจ้าหนี เหนือ
สิทธิอันมีหลักประกันคือจะท้าให้ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี ยและค่าเสียหายอย่างอ่ืนขึ นภายหลังจาก
ครบก้าหนดอายุความ166 
 ในเรื่องความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน  แบ่งออกได้
เป็น 3 กรณ1ี67 ดังต่อไปนี  

1. ในกรณีที่เจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองได้บังคับจ้านองเอากับที่ดินที่ได้จ้านองแปลงใด สิทธิ ใน
ที่ดินที่จ้านองย่อมระงับสิ นไป 

2. ในกรณีที่เจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองได้รับจ้านองที่ดินหลายแปลงเพ่ือเป็นประกันการช้าระ
หนี ประธานเพียงหนี เดียว หากเจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองได้บังคับจ้านองเอากับที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง
แล้ว สิทธิเหนือท่ีดินที่ได้จ้านองแปลงอ่ืนย่อมระงับสิ นไปด้วย 

                                           
165Bürgerliches Gesetzbuch, Section 216 Effect of limitation in the case of 

secured claims 
(1) The limitation of a claim for which a mortgage, ship mortgage or security right 
exists does not prevent the obligee from seeking satisfaction of his claim from the 
object encumbered. 

166Bürgerliches Gesetzbuch, Section 216 Effect of limitation in the case of 
secured claims 
(3) Subsections (1) and (2) above do not apply to the limitation of claims for interest 
and other recurring obligations. 

167Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1181 Extinction by satisfaction from the 
plot of land 
(1) If the creditor is satisfied from the plot of land, the mortgage is extinguished. 
(2) If the creditor is satisfied from one of the plots of land encumbered with a 
blanket mortgage, the other plots of land are also released. 
(3) Satisfaction from the plot of land is equivalent to satisfaction from the objects to 
which the mortgage extends. 
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3. ในกรณีที่เจ้าหนี ที่เป็นผู้รับจ้านองได้บังคับจ้านองเอากับสิทธิต่าง ๆ ที่สิทธิจ้านองครอบไป
ถึง เมื่อได้มีการบังคับจ้านองเอากับท่ีดินแปลงนั นแล้วการจ้านองย่อมระงับสิ นไป 
 
 ดังนี  จึงเห็นได้ว่าการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
ทรัพย์สินที่ได้รองรับหลักการที่จะท้าให้การท้าสัญญาจ้านองเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สิน  อันจะท้า
ให้เจ้าหนี มีสิทธิบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี ได้ แม้จะพ้นก้าหนดอายุความก็ไม่ท้าให้ เป็นการตัด
สิทธิเจ้าหนี ที่จะบังคับเอากับหลักประกันที่ได้จ้านองไว้ แต่หากพ้นก้าหนดอายุความแล้วก็ไม่เป็นการ
ขัดขวางเจ้าหนี ที่จะบังคับเอากับหลักประกันที่ได้จ้านองไว้  เพียงแต่จะเกิดผลเสียกับเจ้าหนี ที่จะไม่
สามารถบังคับเอากับดอกเบี ยหรือค่าเสียหายอย่างอ่ืนภายหลังครบก้าหนดอายุความแล้ว ทั งนี  ความ
ระงับสิ นไปของสัญญาจ้านองมี สาเหตุประการส้าคัญจะเกิดขึ นได้ด้วยเหตุที่เจ้าหนี บังคับเอากับ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเท่านั น 
 

 ข้อดี และข้อเสียของกฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับการจ านองในประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน………………………………….. 

ข้อดี 
1. ต้าแหน่งของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ้านอง การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่ง

เยอรมัน ได้ก้าหนดโครงสร้างของบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับทรัพย์สินไว้อยู่ในบรรพที่ 3  
โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ้านองอยู่ในบรรพที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จึงท้าให้ไม่มีปัญหาถึงการตีความ
ในเรื่องของสิทธิจ้านองว่าเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่ แตกต่างจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้านองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่ได้วางโครงสร้างของบทบัญญัติที่เกี่ยวด้วยกับการจ้านอง
อยู่ในเอกเทศสัญญา ไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับทรัพย์ ทั งเมื่อได้วางโครงสร้างของกฎหมายที่
เกี่ยวด้วยกับการจ้านองนอกบทบัญญัติของทรัพย์แล้ว กลับไม่มีการก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิไว้
อย่างชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1298 ในบทบัญญัติที่เก่ียวกับทรัพย์สิน 

2. การคุ้มครองลูกหนี จ้านอง การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมีลักษณะพิเศษที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองลูกหนี ด้วยการก้าหนดจ้านวนเงินสูงสุดที่จะจดทะเบียนจ้านองไว้ ด้วยจ้านวนเงิน
สูงสุดดังกล่าวจะรวมไปถึงเงินต้นและดอกเบี ยที่เมื่อนับเวลาคิดดอกเบี ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่า
จ้านวนสูงสุดที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ แตกต่างจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย มาตรา 708 ที่ก้าหนดเพียงจ้านวนเงินที่แน่นอนตายตัว หรือจ้านวนเงินขั นสูงสุดที่จ้านองไว้
เป็นประกัน ซึ่งจ้านวนเงินดังกล่าวนี เป็นเพียงเงินต้นที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้เป็นประกันการช้าระหนี  
ยังไม่รวมถึงดอกเบี ยที่ลูกหนี จ้านองจะต้องเป็นผู้ช้าระให้แก่เจ้าหนี จ้านองด้วย 



89 
 

การก้าหนดบทบัญญัติพิเศษในลักษณะนี มีผลเป็นการคุ้มครองลูกหนี โดยตรง ให้ไม่ต้องรับผิด
เกินไปกว่าจ้านวนเงินที่ลูกหนี จะสามารถรับได้ทั งเงินต้นและดอกเบี ย และยังเป็นการก้าหนดกรอบให้
ชัดเจนถึงสิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านองว่าจะสามารถใช้สิทธิของตนได้เพียงใด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและ
จะมีผลท้าให้เจ้าหนี ที่เพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิของตน หรือปล่อยปละละเลยในการบังคับตามสิทธิจ้านอง
ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินก็จะท้าให้ไม่สามารถได้สิทธิหรือผลประโยชน์เกินไปกว่าที่ได้จดทะเบียนจ้านอง
ไว้เป็นประกันการช้าระหนี  แม้เจ้าหนี จ้านองจะฟ้องบังคับจ้านองตามสิทธิของตนจนก่อให้เกิดเป็น
สิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่มีอายุความจ้ากัดไว้ แต่หากไม่ใช้สิทธิของตนก็จะเกิดผลเสียโดย
ตรงที่จะไม่สามารถใช้สิทธิในการบังคับจ้านองเกินขอบเขตท่ีได้จดทะเบียนจ้านองไว้ตั งแต่ต้น  

3. การประเมินราคาที่ดินที่ที่จะบังคับจ้านอง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านอง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ศาลจะต้องเป็นผู้แต่งตั งผู้ประเมินราคาที่ดินที่จะท้าให้เจ้าหนี  ลูกหนี  
หรือผู้จ้านองในกรณีที่ลูกหนี และผู้จ้านองเป็นคนละคนกัน มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อผู้
ประเมินราคาที่ดิน อันจะส่งผลให้สามารถก้าหนดราคาที่ได้รับการยอมรับทางจากเจ้าหนี และลูกหนี  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการบังคับจ้านอง แตกต่างจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งของไทย ในเรื่องของการบังคับจ้านองเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี ที่จะต้องประเมินราคา
ทรัพย์สิน ที่จะท้าการขายทอดตลาด จากราคาประเมินของส่วนราชการ และลูกหนี ก็ไม่สามารถที่จะ
คัดค้านราคาที่จะเริ่มต้นท้าการขายทอดตลาดได้ หากไม่เห็นด้วยกับราคาที่เจ้าหนี ประเมินและเสนอ
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะต้องหาบุคคลอ่ืนเพ่ือเข้าสู้ราคาทรัพย์สินที่จะท้าการขายทอดตลาดให้มี
ราคาสูงขึ น 
 
ข้อเสีย 

1. ขอบเขตของการจ้านอง ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้านองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ได้ก้าหนดขอบเขตของทรัพย์สินที่จะน้ามาจ้านองได้จะมีเพียงที่ดิน
เท่านั น อย่างไรก็ตาม ในบทบัญญัติอ่ืนก็ยังคงก้าหนดให้สิทธิหรือภาระติดพันเกี่ยวกับที่ดิน ก็ยัง
สามารถใช้บทบัญญัติที่มีอยู่เกี่ยวกับการจ้านองได้โดยอนุโลม 

2. อายุความในการบังคับตามสิทธิที่มีทรัพย์สินที่ได้จ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน ถือว่าเป็นข้อดีในการปรับใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่ยึดถือเพียงอายุความ เป็นช่วง เวลา
เดียวในการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ แต่หากจะน้าหลักการนี มาใช้ในการบังคับจ้านองตามกฎหมายไทย 
ก็จะท้าให้เกิดปัญหาถึงความสับสนของการก้าหนดทั งในเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และระยะเวลาในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีหลัก เกณฑ์
และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องการนับระยะเวลา 
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 ผลทางกฎหมายของการน ากฎหมายท่ีเกี่ยวด้วยกับการจ านองในประมวลกฎหมาย
แพ่งเยอรมัน มาปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

การระงับสิ นไปของสัญญาจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันไม่ได้ก้าหนดเหตุที่จะ
ท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความ ท้าให้ทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จ้านองยังคงมี
อยู่ แต่เมื่อสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี ที่มีอยู่ต่อลูกหนี ขาดอายุความไปไม่ว่าด้วยอายุความตามหนี 
ประธาน หรือขาดอายุความในสิทธิเรียกร้องที่ก่อตั งขึ นโดยค้าพิพากษาของศาลในกรณีที่เจ้ าหนี น้า
สิทธิเรียกร้องไปฟ้องคดีต่อศาลและมีค้าพิพากษาของศาลแล้ว เมื่อหนี ที่เป็นหนี ประธานขาดอายุความ
แล้ว สัญญาจ้านองซึ่งเป็นอุปกรณ์ของหนี ก็จะขาดอายุความไปพร้อมกัน จะมีผลท้าให้เกิดสิทธิกับ
ลูกหนี ที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ได้ ลักษณะดังกล่าวนี คล้ายกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทย ที่เมื่อพ้นก้าหนดอายุความในเรื่องดังกล่าวนี แล้ว เมื่อหนี ขาดอายุความ ไม่ได้มีผลท้า
ให้หนี ระงับสิ นไป แต่จะเกิดสิทธิที่ลูกหนี จะสามารถปฏิเสธการช้าระหนี ได้  

ในกรณีดังกล่าวนี เมื่อเป็นสัญญาจ้านองจึงส่งผลให้การจ้านองเป็นประกันการช้าระหนี เหนือ
ทรัพย์สินนั นยังคงมีอยู่ และยังสามารถบังคับได้ต่อไป เพียงแต่หากลูกหนี ได้ใช้สิทธิของตนโต้แย้งว่า
หนี ประธานและหนี อุปกรณ์ได้ขาดอายุความไปแล้ว ก็จะท้าให้เจ้าหนี ไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้จด
ทะเบียนจ้านองไว้  

การก้าหนดจ้านวนเงินสูงสุดที่เจ้าหนี จ้านองมีสิทธิเรียกร้องจากสัญญาจ้านองที่ได้ท้าไว้ มีผล
เป็นการนับรวมต้นเงินและดอกเบี ยในสัญญาจ้านองที่ได้จดทะเบียนเอาไว้ ท้าให้เจ้าหนี จ้านองไม่
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้เกินกว่าจ้านวนเงินสูงสุดที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญาจ้านอง หากหลักการนี ถูก
น้ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองที่เกิดขึ นในประเทศไทย ก็จะท้าให้ลูกหนี ได้รับความ
คุ้มครองที่จะไม่ถูกบังคับช้าระหนี เกินกว่าที่ได้ก้าหนดจ้านวนเงินสูงสุดเอาไว้ในสัญญาจ้านอง และยัง
เป็นการก้าหนดกรอบของสิทธิที่เจ้าหนี มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ได้จ้านองให้มีความชัดเจน จะไม่เกิด
ประโยชน์กับเจ้าหนี จ้านองในการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตน เนื่องจากสิทธิเรียกร้อง
ของตนแม้ไม่เร่งรัดในการบังคับช้าระหนี เอาจากลูกหนี  เจ้าหนี จ้านองก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก
ดอกเบี ยที่อยู่ในขอบเขตจ้ากัด ไม่มีประโยชน์ที่เจ้าหนี จ้านองจะเพิกเฉยไม่ด้าเนินการบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องของตนที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ทั งยังจะเกิดผลเสียกับเจ้าหนี จ้านองในเรื่อง
อายุความด้วย  

การน้าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันที่เกี่ยวกับการจ้านองทั งระบบ มาปรับใช้
เพ่ือแก้ปัญหาส้าหรับการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีที่เกิดขึ นในประเทศไทย จะมี
ส่วนที่จะไม่สามารถน้ามาปรับใช้ได้ ทั งในเรื่องของโครงสร้างบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันได้ก้าหนดให้การจ้านองอยู่ในบทบัญญัติในบรรพที่
เกี่ยวกับทรัพย์สิน อันเป็นการก้าหนดกรอบความเป็นทรัพยสิทธิของการจ้านองให้มีความชัดเจน แต่
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บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่เกี่ยวกับการจ้านองอยู่ในส่วนของเอกเทศ
สัญญา และไม่ได้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบทบัญญัติในบรรพ 4 ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ท้าให้หากจะต้อง
น้ามาปรับใช้ก็ควรที่จะมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจนในส่วนของความเป็น
ทรัพยสิทธิจ้านอง เนื่องจากการวางบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยท่ีเกี่ยวกับ
การจ้านองไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยตรง  

ในเรื่องอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี จ้านอง เนื่องจากระบบการนับระยะเวลา
ในการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี มีความแตกต่างกัน ในส่วนของอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี จ้านองที่จะสามารถใช้สิทธิของตนได้ในการบังคับตามสิทธิในสัญญาจ้านองมีก้าหนดอายุความ
ใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน มีอายุความ 10 ปี แต่เมื่อได้มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว เมื่อศาลมี
ค้าพิพากษาสิทธิที่เกิดขึ นโดยการก่อตั งจากค้าพิพากษาท่ีจะสามารถบังคับช้าระหนี จากทรัพย์สินได้จะ
มีอายุความ 30 ปี  

การก้าหนดรูปแบบของการนับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมีความ
สอดคล้องกันในบทบัญญัติของกฎหมาย ที่จะมีการนับระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องของตนซึ่งก็คือ
อายุความได้อย่างต่อเนื่อง และมีหลักเกณฑ์ที่จะท้าให้เจ้าหนี ใช้สิทธิของตนได้โดยการนับระยะเวลา
ใหม่ เช่น อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณีที่ลูกหนี ช้าระหนี  ก็จะมีผลท้าให้เจ้าหนี ใช้สิทธิเรียกร้องของ
ตนได้ต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี แตกต่างจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทย ที่ก้าหนดอายุความในส่วนของการจ้านองไว้ว่าเจ้าหนี จะไม่สามารถเรียก
ดอกเบี ยที่ค้างช้าระได้เกินกว่า 5 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/27 และมาตรา 
745 โดยทั งสองบทบัญญัตินี  ยืนยันหลักการว่าสัญญาจ้านองจะไม่ระงับสิ นไปด้วยเหตุอายุความได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 744(1) ดังนั น ในเรื่องอายุความเกี่ยวกับการจ้านอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย จึงไม่ใช่สาระส้าคัญของการบังคับตามสิทธิเรียกร้อง
ของเจ้าหนี  เนื่องจากแม้เจ้าหนี จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตนก็ไม่ท้าให้สิทธิเรียกร้องที่มีเหนือทรัพย์สิน
ที่ได้จ้านองสิ นสุดหรือขาดอายุความไปได้ ในเรื่องของอายุความสะดุดหยุดลงจึงไม่ต้องน้ามาพิจารณา
ที่จะส่งผลให้เจ้าหนี จ้านองถือประโยชน์จากอายุความให้นับขึ นใหม่ คงพิจารณาเพียงการช้าระ
ดอกเบี ยของลูกหนี จ้านอง ที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี ให้สามารถเริ่มนับอายุความสิทธิเรียกร้องขึ น
ใหม ่เมื่อลูกหนี จ้านองได้ช้าระดอกเบี ยแก่เจ้าหนี จ้านอง 
 



บทท่ี 4 
 

บทวิเคราะห์การรับรองสถานะสิทธิจ านอง และการบังคับจ านองเมือ่พ้น
ก าหนดระยะเวลาบังคบัคดี 

ในบทนี  จะวิเคราะห์ถึงปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง 
โดยพิจารณาถึงความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ ความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองโดย
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยพิจารณาตามหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย (numerus 
clausus) หลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป (erga omnes) กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านอง (Des 
hypothèques) ตามประมวลกฎหมายแพ่ง (Code civil) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านอง (The Hypothek) ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (Bürgerliches 
Gesetzbuch) วิเคราะห์ถึงปัญหากฎหมายว่าด้วยการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง ในแง่ของ
ความระงับสิ นไปในสัญญาจ้านอง ทั งวิเคราะห์สภาพปัญหาระยะเวลาในการบังคับคดีที่เกี่ยวกับการ
บังคับจ้านอง ถึงปัญหาในทางปฏิบัติ กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง 
ทั งภายหลังสิ นสิทธิในการบังคับคดี หรือใกล้ครบก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี ปัญหาเกี่ยวกับ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านอง เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีโดยวิธีการฟ้องเป็นคดี
ใหมจ่ะเป็นฟ้องซ ้าหรือไม่ และปัญหาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา
บังคับคดี 
 

4.1 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการรับรองสถานะความเป็นทรัพยสิทธิ
จ านอง  

การจะมีทรัพยสิทธิในทรัพย์สินหรือไม่ ต้องพิจารณาทั งหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
กฎหมาย และหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป โดยที่การมีอยู่ของทรัพยสิทธิมีความแตกต่างกันไป
ในระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ ที่จะก้าหนดประเภทของทรัพยสิทธิว่าจะมีอยู่มากน้อยเพียงใด 
แต่หลักการดังกล่าวจะต้องก้าหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ทุกคนสามารถรับรู้ได้ เนื่องจากความเป็น
ทรัพยสิทธิจะมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป การเป็นทรัพยสิทธิจึงต้องเกิดขึ นด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย 
ความเป็นทรัพยสิทธิไม่สามารถเกิดขึ นได้โดยการแสดงเจตนาของบุคคลที่อาศัยหลักเสรีภาพในการท้า
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สัญญาเพ่ือก่อตั งซึ่งทรัพยสิทธิให้แตกต่างจากที่กฎหมายก้าหนดเอาไว้ได้ ทั งยังไม่สามารถที่เกิดขึ นได้
โดยอาศัยค้าพิพากษาของศาลด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่ต้องก้าหนดประเภทและจ้ากัด
ก า ร ใช้ ท รั พ ย สิ ท ธิ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจ น  ให้ จ้ า น ว น สิ ท ธิ ใน ท รั พ ย์ สิ น ให้ มี ค ว า ม แ น่ น อ น 
(Typengebundenheit) เนื่องจากความเป็นทรัพยสิทธิ สามารถใช้ยันต่อบุคคลได้ทั งโลก ส่งผลให้ท้า
ให้บุคคลอ่ืนมีหน้าที่ที่ต้องสงวนการใช้สิทธิของตนต่อผู้ทรงทรัพยสิทธิ การใช้กฎหมายในระบบ
ประมวลกฎหมาย จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดจ้านวน (number) และเนื อหา (content) ของสิทธิใน
ทรัพย์สินเอาไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้บุคคลอื่น ๆ ได้รับรู้ถึงข้อจ้ากัดการใช้สิทธิ 

เมื่อได้ศึกษาหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปแล้ว พบว่า ความมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 
ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นทรัพยสิทธิได้ในทุกกรณี ตัวอย่างเช่น ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 569 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ไปยังบุคคลอ่ืน ผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์
ต้องรับไปทั งสิทธิและหน้าที่ที่ผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีอยู่ต่อผู้เช่าด้วย ซึ่งกรณีเช่นนี ย่อมถือได้
ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จะโอนกรรมสิทธิ์ไปให้บุคคลใดก็ตาม บุคคลที่รับโอน
อสังหาริมทรัพย์ย่อมต้องผูกพันตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั นต่อไป ในกรณีเช่นนี สัญญา
เช่าที่มีต่อกันเป็นเพียงบุคคลสิทธิผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีต่อกันเท่านั น หลักการในเรื่องบุคคลสิทธิในกรณีนี  
แม้มีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นทรัพยสิทธิแต่ก็ถือได้ว่าความเป็นทรัพยสิทธินั น
อย่างน้อยจะต้องมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปเสมอ หากสิทธิจ้านองได้มีการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนตาม
กฎหมายให้มีสถานะเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินแล้ว หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย 
และการจดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของการให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ ตามหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคล
ทั่วไปก็จะส่งผลให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งผู้ทรงทรัพยสิทธิจ้านองสามารถบังคับ
สิทธิได้ตามท่ีกฎหมายให้อ้านาจไว้ 
 ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อมาคือ การจ านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นการก่อให้เกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิได้หรือไม่ จากที่ได้วิเคราะห์มาแล้วว่า สิทธิ
จ้านองจะก่อให้เกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิได้จะต้องประกอบไปด้วยหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
กฎหมาย และหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป ความเป็นทรัพยสิทธิมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เกิดขึ นโดยมีข้อจ้ากัดที่จะมาควบคุมไว้ตามกฎหมาย เพราะหากปล่อยให้บุคคลสามารถก่อตั งซึ่ง
ทรัพยสิทธิได้เอง อาจมีการน้าทรัพยสิทธิไปใช้อย่างไม่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์หรือน้าทรัพยสิทธิไป
ใช้ล่วงล ้าอ้านาจที่มีอยู่ของบุคคลอ่ืนตามกฎหมาย จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักจ้ากัดตัด
ทอนไว้ตามกฎหมายถึงอ้านาจที่จะก่อตั งทรัพยสิทธิ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1298 “ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอ านาจใน
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ที่เปิดช่องการก่อตั งขึ นซึ่งทรัพยสิทธิที่ต้องอาศัยช่องทางใน
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีกฎหมายอื่นใดให้อ้านาจไว้ อันเป็นไปตามหลักการก้าหนดไว้
อย่างชัดเจนในกฎหมายที่อยู่บนพื นฐานของการก่อตั งทรัพยสิทธิ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ศึกษากฎหมายไทยพบว่า แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1298 จะได้กล่าวถึงการก่อตั งซึ่งทรัพยสิทธิ แต่ก็มิได้ก้าหนดประเภทและจ้ากัดจ้านวนของทรัพยสิทธิ
ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด จึงต้องอาศัยความชัดเจนของบทบัญญัติในกฎหมายที่จะก้าหนดเอาไว้ถึง
ความเป็นทรัพยสิทธิ แต่ในเรื่องบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้านองนี  ไม่มีบทบัญญัติในส่วนใดของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รองรับความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติ
ของกฎหมาย  

จากที่ได้ศึกษาและค้นคว้ามาแล้วคงมีเพียง ความเห็นของผู้เขียนหนังสือกฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์ และตามแนวค้าพิพากษาของศาลฎีกาของไทย (ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 21166/2556) ที่มี
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสิทธิจ้านองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ จ้านองเป็นทรัพยสิทธิ โดย
สิทธิของผู้รับจ้านองที่เกิดมีขึ นนับตั งแต่ได้จดทะเบียนจ้านองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วสิทธิดังกล่าว
เป็นทรัพยสิทธิที่จะตกติดไปกับตัวทรัพย์อันจะท้าให้ผู้รับจ้านองมีสิทธิที่จะบังคับช้าระหนี เอากับ
หลักประกันที่ลูกหนี น้ามาจดทะเบียนจ้านอง ซึ่งสิทธิดังกล่าวนั นสามารถบังคับได้โดยไม่ได้ก้าหนด
ระยะเวลาเสียสิทธิ 
 เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ไทย อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 12 จ้านอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
เอกเทศสัญญา อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การซื อขาย การเช่าทรัพย์ การจ้างแรงงาน การจ้างท้าของ ยืม 
สัญญาตัวแทน ตั๋วเงิน หุ้นส่วนบริษัท ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันระหว่างคู่สัญญา
ทั งสองฝ่าย ที่ส่วนใหญ่จะเข้าลักษณะเป็นบุคคลสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับบุคคลที่มีความ
ผูกพันทางกฎหมายโดยตรง ให้กระท้าการ งดเว้นกระท้าการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน บทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการจ้านองจึงไม่ได้อยู่หรือมีความเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์ อันจะเข้าลักษณะ
หรือสื่อความได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นทรัพยสิทธิได้เลยหากพิจารณาในแง่ของ 
หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
จ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ก็อาจเข้าลักษณะที่ว่ามีผลผูกพันต่อบุคคล
ทั่วไปเนื่องจากการจดทะเบียนจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องท้าตามแบบของ
สัญญาจ้านอง คือ จะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อการจ้านองได้จด
ทะเบียนแล้วก็จะมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม การมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป จากที่ได้
ศึกษาไปแล้ว พบว่า ไม่ใช่สิ่งที่จะยืนยันว่าการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปจะเป็นทรัพยสิทธิเสมอไป 
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เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ านอง (Des hypothèques) ตามประมวล
กฎหมายแพ่งฝรั่งเศส บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ้านองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็ไม่ได้บัญญัติอยู่ใน
บทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์เช่นเดียวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทย แต่การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส อยู่ใน Livre IV หรือบรรพ 4 เป็น
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับหลักประกัน (Des sûretés) อยู่ ในลักษณะ 2 (Titre II : Des sûretés 
réelles) ลักษณะย่อย 3 (Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles) บทที่ 3 (Chapitre III 
: Des hypothèques) ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านองใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ที่วางโครงสร้างบทบัญญัติของกฎหมายอยู่ต่อเนื่องกับ
บทบัญญัติที่เก่ียวกับหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาถึงเนื อหาในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านองกลับ
พบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส Article ที่ 2393 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การจ้านอง
ตามกฎหมายเป็นทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน (L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles) 
ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ให้ไว้เป็นประกันต่อผู้รับจ้านอง อันสอดคล้องกับหลักการ
หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่บทบัญญัติของกฎหมายจะต้องก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า
สิ่งใดจะเป็นทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายจะต้องเป็นผู้ก้าหนด มิใช่เกิดขึ นโดยการ
แสดงเจตนาของคู่สัญญาที่เข้าท้านิติกรรมต่อกันที่จะก้าหนดว่าพันธะที่มีต่อกันของคู่สัญญาจะเป็น
ทรัพยสิทธิ หรือทรัพยสิทธิจะเกิดขึ นจากการตีความตามค้าพิพากษาก็คงไม่ได้ 

ทั งนี  เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่ก้าหนดกรอบของการเกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิจ้านองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส พบว่า การเกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิจ้านองเหนืออสังหาริมทรัพย์นั น ยังถูก
ก้าหนดกรอบทั งจ้านวน และเนื อหาของทรัพยสิทธิจ้านองเหนืออสังหาริมทรัพย์เอาไว้อย่างชัดเจน 
ตามหลักการหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายว่าจะเกิดขึ นได้เพียง 3 กรณี เท่านั นตาม 
Article 2396 กล่าวคือ การจ้านองจะเกิดขึ นได้ก็แต่ด้วยเหตุตามกฎหมาย และตามรูปแบบที่
กฎหมายให้อ้านาจไว้เท่านั น นั่นคือ การจ้านองตามผลของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การจ้านองที่
เกิดขึ นโดยค้าพิพากษาของศาล และการจ้านองที่เกิดขึ นจากข้อตกลง 

เมื่อพิจารณาถึงหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ก็ได้ก้าหนดให้คู่สัญญาจ้านองจะต้องท้าตามแบบที่ก้าหนด
ไว้ตามกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนจ้านองด้วย เพ่ือให้สัญญาจ้านองมีผล
ผูกพันต่อทั งคู่สัญญาและสามารถใช้ยันต่อบุคคลภายนอกได้ อันจะมีลักษณะท้าให้สัญญาจ้านองมีผล
ผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 

แสดงให้เห็นว่า แม้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
ฝรั่งเศส จะไม่ได้บัญญัติอยู่ในบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์ แต่สิทธิจ้านองก็ยังเป็นทรัพยสิทธิเหนือ
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อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย และหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคล
ทั่วไป เพราะมีการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิและ
มีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปอย่างชัดเจน บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งฝรั่งเศส จึงไม่มีปัญหาเรื่องการตีความว่าสิทธิจ้านองจะเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่ 

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ านอง (The Hypothek) ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน จากที่ได้ศึกษาไปแล้ว พบว่า การจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน บัญญัติอยู่ใน Book 3 หรือบรรพ 3 เป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (Law of 
Property) โดยอยู่ในดิวิชั่น 7 คือ จ้านอง สิทธิหรือภาระติดพันเหนือพื นดิน และรายได้หรือสิทธิจาก
ภาระติดพันเหนือพื นดิน (Division 7 Mortgage, land charge, annuity land charge) ถือได้ว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์ อันจะเข้าลักษณะหรือสื่อความได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นทรัพยสิทธิพิจารณาในหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่จะก้าหนด
กรอบทั งจ้านวน (number) และเนื อหา (content) ให้อยู่ในบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ทรัพย์สิน  

เมื่อพิจารณาถึงหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับ
การจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 1115 ได้ก้าหนดการท้าสัญญาจ้านอง จะมีผล
สมบูรณ์ท้าให้เกิดทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่น้ามาประกันการช้าระหนี  มีผลสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการ
จดทะเบียน เพื่อให้สัญญาจ้านองมีผลผูกพันต่อทั งคู่สัญญาและสามารถใช้ยันต่อบุคคลภายนอกได้ อัน
จะมีลักษณะท้าให้สัญญาจ้านองมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 

แสดงให้เห็นว่า บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินถูกก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ทั งจ้านวน และ
เนื อหาให้อยู่ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน และยังมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป เนื่องจากการท้า
สัญญาจ้านอง จะมีผลสมบูรณ์ท้าให้เกิดทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่น้ามาประกันการช้าระหนี  มีผล
สมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียน  บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องการตีความว่าสิทธิจ้านองจะเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่ 
เช่นเดียวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวกับการจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 

การไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในการรองรับความเป็นทรัพยสิทธิของสิทธิจ้านอง อย่าง
ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย จึงท้าให้เกิดปัญหา
ในความไม่ชัดเจนที่จะก้าหนดให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ เพราะ
มีเพียงแต่ความเห็นของนักวิชาการ และแนวค้าพิพากษาศาลฎีกาเท่านั นที่ถือว่าสิทธิจ้านองเป็น
ทรัพยสิทธิ อย่างไรก็ตามจากที่ได้ศึกษามาแล้ว ความเป็นทรัพยสิทธิจะต้องมีการก้าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมาย ทรัพยสิทธิจะไม่สามารถเกิดขึ นได้โดยการแสดงเจตนาของบุคคล 
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ทั งยังไม่สามารถก่อตั งขึ นโดยค้าพิพากษาของศาลได้ การไม่มีบทบัญญัติในการรับรองสถานะของสิทธิ
จ้านองจึงท้าให้เกิดปัญหาในการตีความความเป็นทรัพยสิทธิที่จะส่งผลต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี 
จ้านองในการบังคับตามสิทธิของตนว่าจะเสียสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิเหนือทรัพยสิทธิหรือไม่ เพราะ
ความเป็นทรัพยสิทธิจะยังคงมีอยู่ แม้ผู้ส่งทรัพยสิทธิจะไม่ใช้สิทธิของตน ทรัพยสิทธิก็จะไม่สูญสิ นไป
ด้วยกันไม่ใช้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของกฎหมายก้าหนดไว้อย่างชัดเจนให้ทรัพยสิทธิระงับสิ นไปด้วย
การไม่ใช้สิทธิ เช่น ทรัพยสิทธิภาระจ้ายอม หากมีการก้าหนดให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ก็จะท้าให้ไม่เกิดปัญหาถึงการตีความการรับรอง
ทรัพยสิทธิจ้านอง 

ดังนี แล้ว จากที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้น บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย แม้เข้าลักษณะที่ว่ามีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 
เนื่องจากการจดทะเบียนจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องท้าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อการจ้านองได้จดทะเบียนแล้วก็จะมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป แต่
ก็ยังถือไม่ได้ว่าผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปจะท้าให้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินกลายเป็นทรัพยสิทธิไปได้ 
จึงต้องพิจารณาร่วมกับหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่ต้องจ้ากัดจ้านวน และเนื อหาของ
ทรัพยสิทธิไว้อย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวนี ควรที่จะต้องได้รับแก้ไข โดย
บทบัญญัติของกฎหมายจะก้าหนดให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ อย่างชัดเจนในกฎหมาย เพราะการ
เกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิจะมีผลท้าให้ผู้ทรงทรัพยสิทธิสามารถใช้สิทธิของตน สามารถใช้ อ้างต่อบุคคลได้
ทั งโลกซึ่งท้าให้บุคคลอ่ืนต้องยอมรับในสิทธิที่ผู้ทรงทรัพยสิทธิมีอยู่ ทั งนี  ตามหลักการก้าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมาย และหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 
 

4.2 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายว่าด้วยการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ านอง  

จากที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 2 พบว่า สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ ตามหลักการก้าหนดไว้
อย่างชัดเจนในกฎหมาย และหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป ทั งไม่ระงับสิ นไปเพราะเหตุขาดอายุ
ความ ตามอายุความเสียสิทธิ (extinctive prescription) เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีกฎหมายก้าหนดไว้
อย่างชัดแจ้งเท่านั น ให้ผู้ทรงทรัพยสิทธิจ้านองเสียสิทธิที่ตนมีอยู่ โดยอายุความ 

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเกี่ยวกับการบังคับ
จ้านอง เมื่อผู้จ้านองซึ่งเป็นลูกหนี  ไม่ได้ปฏิบัติการช้าระหนี ตามที่ก้าหนดเอาไว้ในสัญญาจ้านอง ผู้รับ
จ้านองย่อมมีสิทธิที่จะบังคับจ้านองได้ตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับจ้านองโดยวิธีการ
ฟ้องต่อศาลขอให้บังคับจ้านองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองน้าเงินมาช้าระหนี  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 วรรคหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการบังคับจ้านองโดยปกติ หรือ
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วิธีการ การฟ้องบังคับจ้านองเอาทรัพย์จ้านองนั นหลุดเป็นทรัพย์สินของเจ้าหนี แทนการขายทอดตลาด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 729 ซึ่งกรณีนี จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก้าหนด คือ จะต้องมีการขาดส่งดอกเบี ยมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี และหนี อันเป็นเงินต้นและดอกเบี ยเกิน
กว่าราคาทรัพย์สินที่ได้จ้านองเป็นหลักประกันการช้าระหนี  ซึ่ง 2 วิธีการนี เป็นวิธีการที่ผู้รับจ้านองเป็น
ผู้เริ่มบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านองเป็นหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกวิธีการหนึ่ง ที่กระบวนการ
บังคับจ้านองเริ่มต้น โดยผู้จ้านองเองที่ยินยอมให้ผู้รับจ้านองน้าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดได้โดยไม่
ต้องใช้กระบวนการทางศาล คือ การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองโดยไม่ต้องฟ้องศาล ในกรณีที่ผู้
จ้านองยินยอมให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองโดยไม่ต้องฟ้องศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 729/1 

ในกรณีมีการบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านองโดยการฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลพิพากษาให้
จ้าเลย (ลูกหนี หรือผู้จ้านอง) ช้าระหนี ตามสัญญาจ้านอง หากไม่ช้าระให้น้าทรัพย์สินที่จ้านองออกขาย
ทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษา การฟ้องคดีต่อศาลหากเป็นกรณีที่เป็นการฟ้องคดีเพ่ือ
บังคับให้จ้าเลยช้าระหนี โดยทั่วไปตามสัญญากู้ยืมเงินธรรมดา ในเรื่องดังกล่าวนี ย่อมมีอายุความเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งตามสัญญากู้ยืมเงินธรรมดาไม่ได้มีการก้าหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี หากเจ้าหนี ปล่อยปละ
ละเลยไม่ฟ้องคดีลูกหนี เกินก้าหนดอายุความ 10 ปี เจ้าหนี ก็ยังสามารถฟ้องคดีต่อลูกหนี ได้ ต่อไป 
เพียงแต่ในเรื่องอายุความนี จะเกิดสิทธิขึ นกับลูกหนี จะสามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ส้าหรับการยื่นค้าให้การ 
ว่าหนี ที่มีต่อกันตามสัญญากู้ยืมเงินขาดอายุความไปแล้ว ซึ่งเรื่องอายุความในคดีแพ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลในคดีแพ่งไม่มีอ้านาจที่จะหยิบ
ยกขึ นมาเพ่ือยกฟ้องเจ้าหนี ผู้เป็นโจทก์ได้ ลูกหนี ซึ่งเป็นจ้าเลยจะต้องยกเรื่องอายุความเป็นข้อต่อสู้ใน
ค้าให้การเท่านั น  

อย่างไรก็ตาม หากสัญญากู้ยืมเงิน ได้มีการจดทะเบียนจ้านองทรัพย์สินเป็นหลักประกันการ
ช้าระหนี  เมื่อได้จดทะเบียนแล้วสัญญาจ้านองก็สามารถบังคับใช้ต่อกันได้ เมื่อพิจารณาถึงอายุความใน
สัญญาจ้านองแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 ได้ก้าหนดเอาไว้ให้ผู้รับ
จ้านองมีสิทธิบังคับช้าระหนี จากทรัพย์สินที่จ้านองได้ แม้สิทธิในหนี ประธานขาดอายุความไปแล้วก็
ตาม เพียงแต่จะไม่สามารถใช้สิทธิบังคับประกอบดอกเบี ยที่ค้างช้าระย้อนหลังเกิน 5 ปี ซึ่งสอดคล้อง
กับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 ที่ให้สิทธิ
ผู้รับจ้านองที่จะสามารถบังคับจ้านองได้แม้หนี ที่ประกันจะขาดอายุความไปแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึง 
การก้าหนดอายุความไว้โดยกฎหมาย ในกรณีที่มีการจ้านองทรัพย์สินเป็นหลักประกันการช้าระหนี  
ไม่ได้มีการก้าหนดอายุความที่ลูกหนี จะสามารถยกขึ นเป็นข้อต่อสู้ได้ว่า หนี สินที่มีต่อกันขาดอายุความ
แล้ว เนื่องจากสัญญาจ้านองที่ได้มีหลักประกันการช้าระหนี ได้ก้าหนดบทบัญญัติไว้อย่างชัด เจนให้
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เจ้าหนี สามารถบังคับจ้านองได้ แม้จะพ้นก้าหนดอายุความไปแล้วก็ตาม ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องนี เป็น
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่ก้าหนดสิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดของบุคคลที่มีต่อกันตามกฎหมาย  

เมื่อพิจารณาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
ตามค้าพิพากษาของศาล ในมาตรา 274 วรรคหนึ่ง ที่ก้าหนดให้การบังคับตามค้าพิพากษาจะต้อง
ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา จึงเห็นได้ว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จ้านอง แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่ได้ก้าหนดอายุความในการฟ้องบังคับจ้านอง
ขอให้ศาลพิพากษาให้จ้าเลยช้าระหนี  หากไม่ช้าระให้บังคับทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้า
เงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษา ท้าให้ผู้รับจ้านองสามารถที่จะฟ้องบังคับจ้านองได้ในเวลาใดก็ได้ แต่
เมื่อได้มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว กลับจะต้องด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้า
พิพากษา หากเกินระยะเวลา 10 ปี ย่อมไม่สามารถบังคับจ้านองได้ เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านอง ซึ่งก้าหนดเหตุที่จะท้า
ให้การจ้านองระงับสิ นไปได้ 6 กรณี ดังที่ได้ศึกษามาแล้ว แต่ไม่มีเหตุเกี่ยวกับการไม่ด้าเนินการบังคับ
คดีภายใน 10 ปี ซึ่งถือได้ว่าสัญญาจ้านองที่มีอยู่ยังไม่ระงับ ท้าให้ทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ อย่างไร
ก็ตาม แม้ทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ แต่ก็ไม่สามารถบังคับจ้านองได้ ซึ่งเป็นการใช้บทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับการรองรับสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในบทบัญญัติของ
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับจ้านองแล้ว การฟ้องบังคับจ้านองของผู้รับจ้านองสามารถท้าได้แม้หนี ที่
ประกันจะได้ขาดอายุความไปแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึงสิทธิของผู้รับจ้านองที่จะบังคับเอากับ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันได้ เพียงแต่จะเกิดผลเสียกับผู้รับจ้านองที่เพิกเฉยไม่ด้าเนินการบังคับเอา
กับหลักประกัน คือ จะท้าให้สามารถฟ้องบังคับเอากับดอกเบี ยเกินกว่า 5 ปีไม่ได้  

เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการก้าหนดอายุความ คือ ระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิ
ของบุคคล ที่จะสามารถใช้สิทธิที่มีอยู่ของตนได้ ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้ หากผู้
ที่มีสิทธิไม่ขวนขวายที่จะบังคับตามสิทธิของตน สิทธิที่มีอยู่ก็ควรหมดไป (Lex non subvenit 
dormientibus) ทั งยังเป็นการคุ้มครองลูกหนี  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมที่จะต้องแบกรับภาระหนี สิน
ไปอย่างไม่มีก้าหนดระยะเวลาหรือไม่มีขอบเขตที่จะท้าให้หลุดพ้นจากหนี สินได้ แต่ในเรื่องของ
ทรัพยสิทธิจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กลับไม่ได้ก้าหนดอายุความในการใช้สิทธิ
ของผู้รับจ้านองเอาไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายให้ความส้าคัญกับการบังคับเอากับหลักประกัน
อันเป็นทรัพยสิทธิที่ไม่ควรจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาตามกฎหมาย หากทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ผู้รับ
จ้านองก็น่าจะต้องมีสิทธิบังคับจ้านองได้ต่อไป จนกว่าทรัพยสิทธิจ้านองจะสิ นสุดลง ซึ่งในกรณีนี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก้าหนดให้สิ นสุดลงด้วยเหตุอายุความ  
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เมื่อพิจารณาถึง เหตุที่จะท าให้สัญญาจ านองระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเศส ใน Article 2488 กลับได้ระบุที่จะท้าให้สัญญาจ้านองระงับไปด้วยเหตุแห่งอายุความ ซึ่งไม่ใช่
เรื่องเสียหายแต่ประการใด แม้การจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส Article 2393 จะได้
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า สิทธิจ้านองตามกฎหมายเป็นทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน (L'hypothèque est 
un droit réel sur les immeubles) เมื่อพิจารณาว่าทรัพยสิทธิด้ารงอยู่ตราบเท่าที่ทราบยังคงอยู่  
โดยทรัพยสิทธิจะไม่สูญสิ นไปด้วยการไม่ใช้สิทธิ แต่การจะเสียสิทธิไปจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งหลักการนี จะต้องเป็นข้อยกเว้น เช่น กรณีของการเสียไปซึ่งทรัพยสิทธิภาระจ้ายอม ด้วย
การไม่ใช้สิทธิของตนตามเวลาที่กฎหมายก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายได้ก้าหนดอายุความเสีย
สิทธิ (extinctive prescription) ไว้ เมื่อน้ามาเทียบเคียงกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการระงับสิ นไปของ
สัญญาจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ใน Article 2488 พบว่า เป็นการบัญญัติกฎหมาย 
ก้าหนดเอาไว้โดยเฉพาะให้ทรัพยสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้สิ นสุดลง  ซึ่ง
สามารถท้าได้ไม่ขัดต่อความเป็นทรัพยสิทธิ แต่จะต้องก้าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมาย โดยการ
จ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ก้าหนดอายุความบังคับเอากับอสังหาริมทรัพย์มีอายุความ 
30 ปี จึงเป็นกรณีที่ความเป็นทรัพยสิทธิอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ได้สิ นสุดลงด้วยเหตุ
ของการไม่ใช้สิทธิตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการก้าหนดบทบัญญัติของกฎหมายเอาไว้อย่างชัดเจนให้สิทธิ
ของผู้ทรงทรัพยสิทธิต้องระงับสิ นไป แตกต่างกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ไทยที่ไม่ได้ก้าหนดให้ความระงับสิ นไปของทรัพยสิทธิจ้านอง ต้องสิ นไปด้วยเหตุอายุความ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยสิทธิจ้านองที่ยังก้าหนดอายุความไว้ที่ 30 ปี ภายมีหลังการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
เกี่ยวกับอายุความแล้วก็ตาม แต่การก้าหนดอายุความเก่ียวกับการบังคับตามทรัพยสิทธิจ้านองไว้ที่ 30 
ปี ยังคงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของอายุความดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับอายุความเสีย
สิทธิที่จะท้าให้สิทธิจ้านองระงับสิ นไปเพราะเหตุแห่งการไม่ใช้สิทธิของเจ้าหนี จ้านอง ว่าเป็นการให้
สิทธิในการบังคับจ้านองของเจ้าหนี จ้านองยาวนานเกินไปหรือไม่ ที่กฎหมายได้ก้าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการบังคับตามสิทธิไว้ถึง 30 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหากเปรียบเทียบกับอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 

ในส่วนของอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยสิทธิจ้านอง ใน
กรณีที่มีการฟ้องบังคับจ้านองและมีค้าพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้ว สิทธิที่ก่อตั งขึ นโดยค้าพิพากษา
ของศาลจะมีอายุความ 30 ปีให้เจ้าหนี สามารถบังคับตามสิทธิของตนได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันเป็นการปรับใช้บทบัญญัติที่มีเพียงอายุความในการใช้
สิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ แตกต่างจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่เมื่อมีการ
ฟ้องคดีต่อศาลและมีค้าพิพากษาถึงที่สุดแล้วจะมีการก้าหนดระยะเวลาที่เรียกว่าระยะเวลาในการ
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บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมันมีการก้าหนดอายุความเพียงระยะเวลาเดียวในการใช้สิทธิเรียกร้อง ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั นก็จะท้า
ให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหนี จ้านองสามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ต่อเนื่อง
ยาวนานกว่า 30 ปีได้ 

ดังนี แล้ว จึงเห็นได้ว่าการก้าหนดเหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไป อันมีผล คือ 
ทรัพยสิทธิจ้านองที่มีเหนือทรัพย์สินที่น้ามาเป็นหลักประกันจะสิ นสุดลงด้วยเหตุตามที่กฎหมาย
ก้าหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมาย
แตกต่างกันออกไปในการก้าหนดให้ความสิ นสุดลงของทรัพยสิทธิจะเกิดขึ นด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องมี
กฎหมายก้าหนดเอาไว้อย่างชัดเจน หากมีการก้าหนดให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ก็จะท้าให้ไม่เกิดปัญหาถึงการตีความการรับรองทรัพยสิทธิ
จ้านอง ในกรณีนี  ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรมีการก้าหนดบทบัญญัติให้ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะบังคับเอากับทรัพยสิทธิของตนได้ การก้าหนดบทบัญญัติในลักษณะนี รวมไป
ถึงการก้าหนดเหตุที่จะท้าให้ทรัพยสิทธิสิ นไปด้วยเหตุตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการก้าหนดกรอบในการ
ใช้สิทธิของผู้ทรงทรัพยสิทธิที่จะต้องใช้ภายในกรอบที่กฎหมายก้าหนดเอาไว้เท่านั น หากเป็นกรณีที่
กฎหมายก้าหนดให้ทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ ไม่สิ นสุดไปด้วยการไม่ใช้ โดยไม่ก้าหนดระยะเวลาใช้สิทธิใน
การฟ้องคดีเอาไว้ ครั นจะมาบังคับตามสิทธิของตนตามที่กฎหมายสารบัญญัติก้าหนดเอาไว้ว่ายังคงมี
สิทธิอยู่ แต่กลับไม่สามารถบังคับจ้านองตามสิทธิที่มีอยู่ได้ คงจะไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติในกฎหมาย และจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ เลยต่อทั งเจ้าหนี และลูกหนี  โดยเจ้าหนี ไม่
สามารถบังคับตามสิทธิของตนได้ และลูกหนี ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากภาระหนี สิน เพราะเหตุที่ขาดอายุ
ความแต่ประการใด 
 

4.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาระยะเวลาในการบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบังคับจ านอง  

 วิเคราะห์ปัญหาในทางปฏิบัติ กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ตามค าพิพากษา
ที่ติดจ านอง ภายหลังสิ้นสิทธิในการบังคับคดี 

ปัญหาในทางปฏิบัติในกรณีที่มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง ใน
กรณีที่มีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้บังคับจ้านอง โดยขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองน้าเงินมาช้าระหนี 
ตามค้าพิพากษา หากเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาไม่ได้ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมี
ค้าพิพากษา โดยค้าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 (ประชุมใหญ่) หากไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 
ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา สิทธิในการบังคับคดีย่อมสิ นสุดลง แต่ทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ 
สามารถใช้ยันต่อลูกหนี ตามค้าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกท่ีรับโอนทรัพย์สินที่จ้านองต่อไปได้ 
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จากที่ได้ศึกษามาแล้ว พบว่า การก้าหนดอายุความหรือการก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี
เป็นการก้าหนดกรอบระยะเวลาให้บุคคลที่มีสิทธิในการบังคับตามสิทธิของตนต้องด้าเนินการใช้สิทธิ
ของตนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก้าหนด หากไม่ด้าเนินการบังคับตามสิทธิของตน เป็นเรื่อง
ของกฎหมายอายุความที่ จะต้องก้าหนดหลักหลักการใช้สิทธิ โดยล่ าช้ า ( longi temporis 
praescriptio) ซึ่งน้ามาสู่ อายุความเสียสิทธิ  

อย่างไรก็ตาม การก้าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับคดีมีรากฐานอันเดียวกันกับการ
ก้าหนดอายุความ ที่ต้องการจะก้าหนดบทลงโทษของบุคคลที่ไม่ใช้สิทธิของตนตามก้าหนดอายุความ
เสียสิทธิ และต้องการที่จะให้ลูกหนี หลุดพ้นจากภาระหนี สิน หากไม่มีก้าหนดอายุความย่อมจะท้าให้
บุคคลต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องเป็นหนี สินตลอดไป แต่ในกรณีที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ นในการบังคับจ้านอง
เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีแล้ว หากเป็นกรณีที่มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้า
พิพากษาที่ติดจ้านองมาด้วย ซึ่งผู้ที่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่เป็นเจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาไม่ได้ด้าเนินการใช้สิทธิของตนภายในระยะเวลา 10 ปีนับตั งแต่มีค้าพิพากษา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 วรรคหนึ่ง อันเป็นการก้าหนดบทลงโทษที่ไม่ใช้สิทธิของ
ตน สิทธิในการบังคับคดีย่อมสิ นสุดลง ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติด
จ้านอง หากมีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปีนับตั งแต่
ศาลมีค้าพิพากษาแล้ว ย่อมท้าให้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง ไม่สามารถ
ด้าเนินการบังคับคดีต่อไปได้ ทั งที่ไม่ใช่ความผิดหรือเป็นบทลงโทษตามกฎหมายที่ก้าหนดเอาไว้เป็น
อายุความเสียสิทธิ หรือความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านองที่เป็นทรัพยสิทธิที่มีต่อกัน ท้าให้ผู้รับโอน
สิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาได้รับความเดือดร้อนในการที่ไม่สามารถบังคับเอากับทรัพยสิทธิ
จ้านองท่ีได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษามาแล้ว  

เมื่อได้ศึกษาค้าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับ
คดีที่ผ่านมาแล้ว พบว่า คดีที่มีการบังคับบังคับจ้านองพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี 10 ปีนับตั งแต่
ศาลมีค้าพิพากษา มักเป็นกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา โดยผู้รับโอนหนี ตามค้า
พิพากษาที่ติดจ้านองเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ มีหน้าที่รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา 
ตามพระราชก้าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพ่ือความสะดวกรับโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพจากสถาบันการเงิน เพ่ือรับโอนสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมา
บริหารจัดการ โดยให้สถาบันการเงินแยกหนี เสีย ออกมาขายต่อให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพ่ือที่จะ
สามารถปรับโครงสร้างหนี ของสถาบันการเงินให้ส้าเร็จ และท้าให้สถาบันการเงินสามารถด้าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ โดยให้คงเหลือเพียงแต่หนี ดีซึ่งส่งผลให้ สถาบันการเงินมีความคล่องตัว เมื่อมีตัวเลขหนี ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ลดน้อยลง สถาบันการเงินก็จะสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
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การที่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา ที่พ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมี
ค้าพิพากษาแล้ว กลับไม่สามารถด้าเนินการบังคับจ้านองต่อไปได้ เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดหรือท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง เนื่องจากการบังคับ
จ้านองของเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่ไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้า
พิพากษา เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาโดยตรง หากผู้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษามาเมื่อพ้น
ก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ย่อมท้าให้ไม่สามารถบังคับคดีต่อไป
ได้ หากยังยืนยันหลักการสิ นสิทธิบังคับคดีตามค้าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 (ประชุมใหญ่) ส่งผลให้
บริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่สามารถด้าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ติดจ้านองได้ การตีความ
กฎหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สิ นสิทธิในการบังคับคดีไปด้วย ย่อมไม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ 
เพราะบริษัทบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการหนี สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินให้
ลดน้อยลง หากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่สามารถด้าเนินการบังคับจ้านองตามค้าพิพากษาได้ ย่อมท้า
ให้สิทธิเรียกร้องที่มีอยู่บังคับไม่ได้ไปด้วย หากเกิดกรณีเช่นนี เป็นจ้านวนมาก ย่อมท้าให้บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ไม่สามารถบังคับคดีหรือหมุนเวียนสินทรัพย์ได้ต่อไป ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาของสถาบันการเงิน มาบังคับต่อไปได้ ย่อมท้าให้สถาบันการเงินมี
หนี สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจ้านวนมาก อันจะส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้รายใหม่ต่อไป ไม่
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในที่สุด 

หากมีข้อโต้แย้งการการโอนสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาเดิมที่เป็นสถาบัน
การเงิน โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่รับซื อหนี มา เมื่อไม่สามารถด้าเนินการบังคับคดีได้ เนื่องจากพ้น
ก้าหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ก็ยังคงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาเดิมได้ แต่ในทางปฏิบัติ การรับซื อหนี จากสถาบันการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์
เป็นการรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี หลายมูลหนี มาในคราวเดียวกัน โดยราคาที่รับซื อมาย่อมเป็น
ราคาที่หักส่วนลดมาจากมูลหนี ที่แท้จริง ท้าให้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องย่อมต้องแบกรับความเสี่ยงในการ
ไปเรียกร้องเอากับลูกหนี  หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการบังคับจ้านองได้ เนื่องจากพ้นก้าหนด
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ก็เป็นการยากที่จะประเมินความเสียหายที่จะได้รับ
จากการไม่สามารถบังคับจ้านองได้ เนื่องจากขึ นอยู่กับตัวลูกหนี จ้านองเอง ที่ต้องการจะให้ทรัพย์สินที่
ได้น้าไปจ้านองหลุดพ้นจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินหรือไม่ โดยที่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องไม่มี
อ้านาจในการบังคับลูกหนี อีกต่อไป การรับโอนสิทธิเรียกร้องของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ที่รับโอนมูล
หนี หลายมูลหนี มาในคราวเดียวกัน ทั งบังคับได้ตามกฎหมายและมีข้อจ้ากัดปะปนกันมา จึงเป็นการ
แบกรับความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบังคับช้าระหนี  และได้รับการหักส่วนลดจากความเสี่ยงไปแล้ว 



104 
 

จากที่ได้วิเคราะห์มาแล้วว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายอายุความ ต้องการจะให้ลูกหนี หลุดพ้น
จากภาระหนี สินไปโดยการไม่ขวนขวายที่จะใช้สิทธิของเจ้าหนี  หรือเป็นอายุความเสียสิทธิ แต่ในกรณี
ปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี ที่มีกรอบระยะเวลาให้ด้าเนินการ
บังคับคดีภายในเวลา 10 ปีนับตั งแต่ศาลมีค้าพิพากษา ซึ่งหากเป็นหนี ทั่วไป เมื่อหมดระยะเวลาในการ
บังคับคดีแล้ว เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาก็จะไม่สามารถบังคับคดีต่อไปได้อีก แต่ในกรณีการบังคับจ้านอง 
ซึ่งเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก้าหนดให้ระงับสิ นไปด้วย
เหตุแห่งอายุความ ทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ แต่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี 
ตามค้าพิพากษา ไม่สามารถบังคับคดีได้เท่านั น  

เมื่อพิจารณาถึงหลักอายุความเสียสิทธิที่จะมีผลท้าให้ลูกหนี หลุดพ้นจากภาระหนี สินได้ การ
บังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวนี  แม้เข้าหลักเกณฑ์ที่จะท้าให้ไม่สามารถใช้สิทธิได้ หากปล่อยปละ
ละเลยไม่ใช้สิทธิภายในเวลาที่กฎหมายก้าหนด แต่เกิดผลทางกฎหมายต่างกัน กล่าวคือ ในกรณีนี 
ลูกหนี จะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาไม่สามารถบังคับคดีได้ เพราะทรัพยสิทธิ
จ้านองยังคงมีอยู่ ลูกหนี ไม่ได้หลุดพ้นจากหนี สินแต่อย่างใด การตีความกฎหมายในลักษณะนี จะไม่เกิด
ประโยชน์ใด ๆ เลยต่อทั งเจ้าหนี และลูกหนี  ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรให้มีเจ้าหนี ตามค้าพิพากษา
หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาสามารถด้าเนินการบังคับจ้านองต่อไปได้ โดย
พิจารณาเพียงความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองว่ายังคงมีอยู่หรือไม่ หากทรัพยสิทธิจ้านองยังคงมีอยู่ ย่อม
น่าจะต้องสามารถด้าเนินการบังคับจ้านองต่อไปได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี ไม่ได้ก้าหนดอายุความเสีย
สิทธิไว้โดยเฉพาะ 
 

 วิเคราะห์ปัญหาในทางปฏิบัติ กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ตามค าพิพากษา
ที่ติดจ านอง แต่ใกล้ครบก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี 

ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องตามค้าพิพากษาในหนี ที่ติดจ้านอง เจ้าหนี ตามค้าพิพากษา
คนเดิมมีหน้าที่ที่จะต้องด้าเนินการบังคับจ้านองน้าทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมา
ช้าระหนี ตามค้าพิพากษาภายในก้าหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
274 วรรคหนึ่ง ที่ต้องด้าเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลา 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา 
หากในระหว่างที่ยังไม่ครบก้าหนด 10 ปี ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง 
ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา ย่อมต้องรับไปทั งสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาคนเดิม จากที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ นในทางปฏิบัติ ผู้ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี 
ตามค้าพิพากษามักเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งการด้าเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ คือ การ
เรียกรับช้าระหนี ตามค้าพิพากษา ซึ่งจะด้าเนินการทั งการเรียกรับช้าระหนี  หากลูกหนี หรือผู้รับจ้านอง
ยอมรับช้าระหนี  การบังคับจ้านองเพ่ือน้าทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตาม
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ค้าพิพากษาก็จะไม่เกิดขึ น หากเป็นกรณีที่มีการช้าระหนี ตามปกติ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นผู้รับ
จ้านองก็จะต้องด้าเนินการจดทะเบียนปลดจ้านองให้กับลูกหนี หรือผู้จ้านอง เมื่อได้มีการช้าระหนี ตาม
สัญญาจ้านองที่ได้ท้าขึ น 

ในกรณีที่ลูกหนี หรือผู้จ้านองไม่สามารถช้าระหนี ได้ เมื่อพิจารณาถึงหลักกฎหมายแล้ว พบว่า 
มีทางเลือกให้กับลูกหนี หรือผู้จ้านอง 2 วิธีการ คือ การถูกบังคับจ้านอง หรือตกลงผ่อนช้าระหนี ตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างลูกหนี กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ในกรณีที่ถูกบังคับจ้านอง โดยการน้า
ทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษา ย่อมสามารถท้าได้เนื่องจาก
ยังไม่พ้นก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินการบังคับคดี 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการตกลงผ่อนช้าระหนี ตามเงื่อนไขท่ีตกลงกัน สิ่งที่ไม่สามารถตกลง
กันเป็นอย่างอ่ืนได้ แม้สิ่งที่ลูกหนี กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องการ คือ การขยายระยะเวลาในการ
ช้าระหนี  สิ่งที่เป็นที่คาดหมายได้อยู่แล้วว่าการจ้านอง ซึ่งโดยมากจะเป็นบ้านหรือที่ดินที่มีราคาสูง ท้า
ให้ต้องมีการขอสินเชื่อในจ้านวนที่มากกว่าหนี กู้ยืมธรรมดาทั่วไป การผ่อนช้าระส้าหรับการจ้านอง
บ้านหรือที่ดิน ย่อมต้องเป็นจ้านวนเงินที่มาก และเงื่อนไขในการช้าระเงินก็จะต้องยาวนานด้วย
เช่นเดียวกัน ปัญหาที่จะเกิดขึ นกับการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการบังคับจ้านองตามก้าหนด
ระยะเวลาในการบังคับคดี ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา หาก
ศาลได้อ่านค้าพิพากษามาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ย่อมท้าให้ระยะเวลาในการบังคับจ้านอง เหลือเวลาเพียง 
3 ปี หากลูกหนี และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตกลงกันที่จะผ่อนช้าระหนี ตามเงื่อนไข กรอบระยะเวลาใน
การผ่อนช้าระก็จะถูกจ้ากัดเพียงแค่ 3 ปี ตามระยะเวลาที่อาจถูกบังคับจ้านองได้ ซึ่งบริษัทบริหาร
สินทรัพย์จะไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการเสนอเงื่อนไขในการผ่อนช้าระที่จะต้องท้าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปี หรือบังคับจ้านองเอากับทรัพย์สินนั นทันที ซึ่งจะเกิดปัญหาได้ว่าบ้านหรือที่ดินที่จด
ทะเบียนจ้านองนั น จะสามารถผ่อนช้าระได้ตามก้าหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่ส้าหรับการบังคับคดีได้
หรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกจ้ากัดไว้โดยกฎหมาย แม้ทั งลูกหนี และบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องการที่จะ
ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนก็ตาม  

ปัญหาในเรื่องการก้าหนดกรอบระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้จะ
เป็นระยะเวลาที่อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อผู้รับจ้านองได้ฟ้องบังคับจ้านอง
ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้จ้านองช้าระหนี หากไม่ช้าระหนี ขอให้ยึดทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาด
น้าเงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษา หากผู้รับจ้านองเป็นฝ่ายชนะคดีย่อมเกิดสิทธิที่จะบังคับคดีได้
ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 
วรรคหนึ่ง ระยะเวลา 10 ปีเริ่มนับตั งแต่วันที่ศาลได้อ่านค้าพิพากษา ซึ่งระยะเวลาในการบังคับคดีเป็น
ระยะเวลาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ซึ่งสามารถย่นหรือขยาย
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ระยะเวลาได้ แตกต่างจากอายุความที่ไม่สามารถย่นหรือขยายอายุความได้ โดยวิธีการย่นหรือขยาย
ระยะเวลาบังคับคดีจะต้องพิจารณาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23  โดย
จะต้องมีพฤติการณ์พิเศษและได้ยื่นค้าร้องก่อนที่จะสิ นสุดระยะเวลาบังคับคดี เว้นแต่กรณีมีเหตุ
สุดวิสัยจึงสามารถยื่นค้าร้องภายหลังนั นได้ 

 
 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ านอง เม่ือพ้น

ก าหนดระยะเวลาบังคับคดี โดยวิธีการฟ้องเป็นคดีใหม่ 
ปัญหาในเรื่องการฟ้องบังคับจ้านองเป็นคดีใหม่จะเป็นฟ้องซ ้า ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 148 หรือไม่ จากที่ได้ศึกษาและพิจารณาถึง ความเห็นที่สอดคล้องกับค้า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 4613/2559 (ประชุมใหญ่) การบังคับจ้านองต้องกระท้าภายในระยะเวลา 10 ปี 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และความเห็นสนับสนุน พบแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาหรือบุคคลที่รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาสามารถ
ด้าเนินการบังคับจ้านองต่อไปได้ โดยการฟ้องบังคับจ้านองเป็นคดีใหม่ สามารถท้าได้ไม่เป็นการฟ้อง
ซ ้าต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148  โดยเทียบเคียงค้าพิพากษาฎีกา
ที่ 3442/2547 ซึ่งสรุปได้คือ เป็นกรณีที่คดีแรกเจ้าหนี ได้ฟ้องลูกหนี ขอให้บังคับจ านอง และเจ้าหนี ไม่
ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ท้าให้ไม่สามารถบังคับจ้านองต่อไป
ได้ ต่อมาลูกหนี ขอช้าระหนี  แต่เจ้าหนี ปฏิเสธไม่ยอมให้ช้าระ ลูกหนี จึงฟ้องคดีหลัง เป็นการฟ้องขอไถ่
ถอนจ านอง ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวนี ไม่เป็นฟ้องซ ้า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 148  

ในกรณีนี มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าการฟ้องบังคับจ้านองใหม่ไม่เป็นฟ้องซ ้า ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เนื่องจากการฟ้องคดีภายหลังจากที่เจ้าหนี 
จ้านองซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่ไม่ได้ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมี
ค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง หากน้ามา
ฟ้องบังคับจ้านองใหม่อีกครั งหนึ่ง ย่อมไม่เป็นฟ้องซ ้า เพราะเป็นการฟ้องคนละช่วงเวลาเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการฟ้องซ ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 148  พบว่า มีหลักเกณฑ์ประการส้าคัญ ดังนี  

1. การฟ้องคดีต่อศาลจะต้องเป็นคู่ความเดียวกัน กล่าวคือ เป็นโจทก์หรือจ้าเลยในคดี
เดียวกัน ในกรณีโจทก์หรือจ้าเลยรวมไปถึงผู้สืบสิทธิจะโจทก์หรือจ้าเลยด้วย เช่น บุคคลที่รับโอนสิทธิ
เรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา ย่อมรวมอยู่ในความหมายเดียวกันกับผู้เป็นโจทก์ เพราะเป็นบุคคลที่
สืบสิทธิมาจากบุคคลคนเดียวกัน 
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2. ต้องมีค้าพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้ว ในกรณีการฟ้องบังคับจ้านองย่อมเข้าหลักเกณฑ์นี  
เนื่องจากการจะบังคับจ้านองเพ่ือน้าทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้า
พิพากษาได้ ต้องเป็นกรณีท่ีศาลได้มีค้าพิพากษาไปแล้ว 

3. ประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยไปแล้วเป็นประเด็นที่ ใช้โดยอาศัยอย่างเดียวกัน ในกรณีนี  
ตัวอย่างเช่น กรณีที่จะไม่เป็นฟ้องซ ้า การฟ้องคดีแรกเป็นการฟ้องเพ่ือบังคับจ้านอง แต่การฟ้องคดี
หลังเป็นการฟ้องเพ่ือไถ่ถอนจ้านอง ในกรณีเช่นนี  ข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเป็นคนละเรื่อง
กัน การฟ้องคดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ ้ากับคดีแรกที่จะถูกต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 148 

ด้วยความเคารพต่อความเห็นข้างต้น ในกรณีเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนเดิม หรือผู้รับโอน
สิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา น้าคดีมาฟ้องบังคับจ้านองใหม่ ภายหลังครบก้าหนดระยะเวลา
บังคับคดี 10 ปี ผู้ เขียนมีความเห็นว่า การฟ้องเป็นคดีใหม่อีกครั งหนึ่ง จะเป็นการฟ้องซ ้า ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เนื่องจากการฟ้องบังคับจ้านอง เป็นการฟ้องที่
ค้าฟ้องนั นต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและค้าขอบังคับ ทั งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง
ข้อหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ซึ่งค้าขอบังคับของเจ้าหนี 
จ้านองหากฟ้องเป็นคดีใหม่อีกครั ง ค้าขอบังคับย่อมเป็นค้าขอบังคับเดิมตามที่ได้เคยฟ้องไว้ในครั งแรก 
คือ การขอบังคับจ้านองให้ศาลยึดทรัพย์สินที่จ้านองออกขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้า
พิพากษา การฟ้องคดีอีกครั งหนึ่ง จึงเป็นการฟ้องคดีที่ศาลได้มีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
เจ้าหนี จ้านองในฐานะเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่ได้น้าคดีดังกล่าวมาฟ้องใหม่อีก ก็ เป็นคู่ความเดียวกัน
กับคดีเดิม ที่ได้น้ามารื อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ย่อมท้าให้
เป็นฟ้องซ ้า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 

ดังนี  การแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีไปแล้ว 
วิธีการแก้ไขโดยการฟ้องเป็นคดีใหม่ จึงไม่น่าจะสามารถท้าได้ เพราะจะเข้าหลักเกณฑ์การฟ้องซ ้าตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 

 
 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข การบังคับจ านองเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา

บังคับคดี…………………………………………  
การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560  ตาม

มาตรา 274 วรรคสาม ที่ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา จาก
เดิมที่จ้ากัดอยู่เพียงแค่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไม่ได้ถูกจ้ากัดอีกต่อไป บุคคลธรรมทั่วไปก็สามารถท่ีจะ
ซื อขายสิทธิเรียกร้องตามค้าพิพากษาได้ ดังนั น ปัญหาในการบังคับคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับการบังคับ
จ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่มีค้าพิพากษา สามารถเกิดขึ นได้โดยทั่วไป และหากเป็น
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กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องตามค้าพิพากษาที่ติดจ้านอง เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีไปแล้ว 
ก็ย่อมไม่สามารถบังคับคดีต่อไปได้ การแก้ไขบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
โดยเฉพาะมาตรา 274 วรรคสาม จึงอาจเกิดขึ นได้น้อยมาก ไม่สมดังเจตนารมณ์ของการแก้ไข
บทบัญญัติเพ่ือเปิดช่องให้สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาให้แก่กันได้ เพ่ือที่จะได้
สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ หรือหากไม่ต้องการที่จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องก็สามารถท่ีจะ
โอนสิทธิเรียกร้องให้กับบุคคลอ่ืนที่มีความสามารถในการบังคับต่อไปได้ 

จากที่ได้ศึกษามาแล้ว หากการบังคับจ้านองไม่สามารถท้าได้เมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลา 10 ปี
นับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ท้าให้สิทธิในการบังคับคดีสิ นสุดลง อย่างไรก็ตาม ทรัพยสิทธิจ้านอง
ยังคงมีอยู่ไม่ระงับสิ นไป มีผลท้าให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้า
พิพากษาที่ติดจ้านองไม่สามารถบังคับเอากับหลักประกันที่ได้มีการจ้านองไว้ได้ ทั งลูกหนี ก็ไม่หลุดพ้น
จากความเป็นหนี สินตามสัญญาจ้านอง เนื่องจากสัญญาจ้านองยังไม่ระงับ เมื่อได้ศึกษาแล้วพบว่า มี
เพียงวิธีการเดียวที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษาที่ติด
จ้านอง แม้ไม่สามารถด้าเนินการบังคับจ้านองต่อไปได้ แต่ก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับช้าระหนี จ้าน้องอยู่ ซึ่งมี
เพียงกรณีเดียว คือ ลูกหนี หรือผู้จ้านองจะต้องน้าเงินมาช้าระหนี เอง โดยปราศจากสภาพบังคับจาก
เจ้าหนี  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังค้าพิพากษาฎีกาที่ 4613/2559 (ประชุมใหญ่) ได้มีค้าพิพากษาตามมา
เกี่ยวกับการยืนยันหลักการที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้าพิพากษา
ที่ติดจ้านองจะไม่สามารถด้าเนินการบังคับคดีต่อไปได้หากพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี
นับตั งแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา โดยค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2561 เป็นกรณีที่เจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาสิ นสิทธิในการบังคับคดีไปแล้ว ไม่สามารถด้าเนินการบังคับจ้านองต่อไปได้ จึงต้องรอให้
ลูกหนี หรือผู้จ้านองน้าเงินมาช้าระหนี ตามค้าพิพากษาเท่านั น อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี มีเจ้าหนี ตาม
ค้าพิพากษาคนอ่ืนอีก ซึ่งมีสิทธิที่จะด้าเนินการบังคับคดีเอากับลูกหนี ได้ หากเจ้าหนี ตามค้าพิพากษา
คนอ่ืนด้าเนินการบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี มาขายทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี ของตน เมื่อ
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนอ่ืนได้ด้าเนินการยึดทรัพย์สินที่ติดจ้านองกับเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่สิ น
สิทธิในการบังคับคดี เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาที่สิ นสิทธิในการบังคับคดีแล้วก็มีสิทธิที่จะได้รับช้าระหนี 
ก่อนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่มีอยู่ของตนแม้จะสิ นสิทธิบังคับคดีไปแล้วก็
ตาม ซึ่งจะเกิดผลประหลาด (Legal Absurdity) คือ เจ้าหนี ผู้รับจ้านองที่ฟ้องบังคับจ้านองจนชนะคดี
และมีฐานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแล้วกลับบังคับจ้านองในคดีของตนไม่ได้ ต้องรอให้มีเจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาในคดีอ่ืนน้ายึดทรัพย์นั นก่อน แล้วเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาผู้รับจ้านองจึงจะมีสิทธิไป
ร้องขอรับช้าระหนี ได้ก่อนเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาในคดีอ่ืน 
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เมื่อพิจารณาถึงค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2561 พบว่า มีการยืนยันสิทธิที่จะด้าเนินการ
บังคับคดีต่อไปได้ แต่สิทธิที่จะบังคับคดีขึ นใหม่อีกครั งนั นจะต้องเกิดขึ นจาก เจ้าหนี ตามค้าพิพากษา
คนอ่ืนมาด้าเนินการบังคับคดีก่อน โดยในกรณีที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนอ่ืนสละสิทธิในการบังคับ
คดี หรือเพิกเฉยไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก้าหนด เจ้าหนี ตามค้า
พิพากษาที่สิ นสิทธิในการบังคับคดีก็มีสิทธิที่จะด้าเนินการบังคับคดีต่อไปได้ เป็นการสวมสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 327 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริง 
กรณีดังกล่าวนี ย่อมเกิดขึ นได้ยาก เพราะการจดทะเบียนจ้านองย่อมเป็นที่รับรู้ และมีผลผูกพันต่อ
บุคคลทั่วไป การที่จะรอให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนอ่ืนมาด้าเนินการบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย์สินที่ติด
จ้านองอยู่นั น เป็นเรื่องที่เกิดขึ นได้ยาก เนื่องจากเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนอ่ืนย่อมรู้อยู่แล้ว ว่าการ
ด้าเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง ผู้รับจ้านองย่อมได้รับช้าระหนี ก่อนเจ้าหนี อ่ืน ท้าให้
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนอ่ืนที่มาด้าเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่ติดจ้านองจะได้รับช้าระหนี 
ภายหลังเจ้าหนี จ้านอง ซึ่งจะต้องเป็นกรณีที่ทรัพย์ที่จ้านองมีราคามากกว่าหนี สินที่ติดจ้านอง เจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาคนอ่ืนจึงจะได้รับช้าระหนี ต่อจากเจ้าหนี จ้านอง หากลูกหนี มีทรัพย์สินหลายอย่าง 
เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาคนอ่ืนคงต้องเลือกวิธีการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินอ่ืนก่อนจึงจะมาบังคับคดี
เอากับทรัพย์สินที่ติดจ้านอง ดังนั น เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี ตามค้า
พิพากษาที่ติดจ้านองจึงมีโอกาสที่จะได้รับช้าระหนี ได้ยาก หากสิ นสิทธิในการบังคับคดไีปแล้ว 
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บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี ที่มีปัญหาทางกฎหมายถึงการ
รับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง การบังคับเอากับทรัพยสิทธิจ้านอง อายุความและระยะเวลาบังคับ
คดีที่เกี่ยวกับการบังคับจ้านองที่เกิดขึ นในประเทศไทย เมื่อได้ศึกษาถึงแนวคิดว่าด้วยความเป็น
ทรัพยสิทธิกับสิทธิจ้านอง และอายุความในการบังคับจ้านอง สถานะของสิทธิจ้านอง และการบั งคับ
จ้านอง ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือน้ามาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
การบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีที่เกิดขึ น สามารถมีบทสรุปและข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี  

 

5.1 บทสรุป 

จากการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสิทธิ (real right) ความเป็นทรัพยสิทธิเกิดขึ นจากบทบัญญัติ
ทางกฎหมายที่ก้าหนดให้บุคคลสามารถมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน ในขณะที่บุคคลสิทธิ (personal right) 
เกิดขึ นจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ระหว่างกัน โดยอาจเป็นสิทธิเรียกร้อง (Claim) ซ่ึงถือ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินก็ได ้

สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินสามารถแบ่งเป็นได้ 2 กรณี คือ สิทธิเหนือทรัพย์สินของตนเอง และ
สิทธิเหนือทรัพย์สินของคนอ่ืน 

สิทธิเหนือทรัพย์สินของตนเอง (jura in re propria) เกิดขึ นในกรณีที่บุคคลที่เป็นเจ้าของ 
หรือได้รับสิทธิจากเจ้าของ ที่สามารถใช้สิทธิของตนกีดกันบุคคลอ่ืนได้ กรณีที่การน้าเอาทรัพย์สินของ
ตนเองไปจ้านอง ท้าให้ผู้รับจ้านองมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของคนอ่ืน (jura in re aliena) ผู้รับจ้านอง
สามารถใช้สิทธิของตนได้ตามที่กฎหมายก้าหนด แต่ยังคงต้องมีข้อจ้ากัดสิทธิ ที่ต้องเคารพต่อความ
เป็นเจ้าของของบุคคลอื่นด้วย 

ทรัพยสิทธิสามารถใช้ยันต่อบุคคลได้ทั งโลก ในขณะที่บุคคลสิทธิสามารถใช้ได้เฉพาะแค่ตัว
บุคคลเท่านั น  
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ที่มาของการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย (numerus clausus) เกิดขึ นจากการใช้
กฎหมายแบบระบบประมวลกฎหมาย ได้มีผลให้เกิดการรวมสิทธิต่าง ๆ ขึ น การมีสิทธิเด็ดขาดใน
ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในเรื่องสิทธิในทรัพย์สิน กฎหมายแพ่งก็จะจ้ากัดจ้านวน (number) และ
เนื อหา (content) ของสิทธิในทรัพย์สิน 

เงื่อนไขของหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย มีแนวคิดเพ่ือก้าหนดจ้านวนสิทธิใน
ทรัพย์สินให้มีความแน่นอน (Typengebundenheit) หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายอยู่
ในระบบกฎหมายเยอรมันที่เรียกว่า การบังคับชนิด (Typenzwang) ท้าให้ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิอย่าง
หนึ่งที่ต้องถูกบังคับหรือถูกจ้ากัดจ้านวนไว้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

ที่มาของความเป็นทรัพยสิทธิในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 1298 
“ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอ านาจในประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอ่ืน” ได้ก้าหนดให้การก่อตั งขึ นซึ่งทรัพยสิทธิที่ต้องอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือมีกฎหมายอ่ืนใดให้อ้านาจไว้ อยู่บนพื นฐานของการก่อตั งทรัพยสิทธิ แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญ
ของทรัพยสิทธิ ในขณะที่บุคคลสิทธิโดยทั่วไปเกิดขึ นจากการก่อตั งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า กฎหมายจะเป็นผู้ก้าหนดความเป็นทรัพยสิทธิ เนื่องจากความเป็น
ทรัพยสิทธิเกิดขึ นโดยลักษณะความสัมพันธ์พิเศษต่อทรัพย์สินนั น 

ความเป็นทรัพยสิทธิในทรัพย์สิน พิจารณาถึงหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย และ
หลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป (erga omnes) แต่ก็ถือได้ว่าความเป็นทรัพยสิทธิ อย่างน้อยต้องมี
ผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปเสมอ หากสิทธิจ้านองได้มีการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมายให้มีสถานะ
เป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินแล้ว หลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย และการจดทะเบียน
เป็นส่วนหนึ่งของการให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ ตามหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป ส่งผลให้สิทธิ
จ้านองเป็นทรัพยสิทธิตามกฎหมาย ท้าให้ผู้ทรงทรัพยสิทธิจ้านองสามารถบังคับสิทธิได้ตามที่ให้
อ้านาจไว้ 

การก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย อันท้าให้ทรัพยสิทธิ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักการ
ก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย เพ่ือให้การเกิดขึ นและการมีอยู่ของทรัพยสิทธิสามารถมีกฎหมาย
รับรองการมีอยู่ของทรัพยสิทธิได้ มีผลท้าให้บุคคลอ่ืนจะไม่สามารถปฏิเสธการเกิดขึ นและการมีอยู่
ของทรัพยสิทธินั นได้ การจะท้าให้บุคคลอ่ืนไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของทรัพยสิทธินั นได้จะต้องท้า
ให้เรื่องดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งจะท้าให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไป  โดยจะต้องงดเว้นการ
รบกวนสิทธิที่มีอยู่อันเป็นทรัพยสิทธิของทรัพย์นั น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องก้าหนดให้ทรัพยสิทธิมี
ผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป โดยหลักการของทรัพยสิทธิในการก้าหนดกรอบและจ้ากัดชนิดของ
ทรัพยสิทธิอันเป็นที่มาของหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายจะต้องมีผลผูกพันต่อบุคคลเป็น
การทั่วไปด้วย 
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การเกิดขึ นของทรัพยสิทธินั น ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีการแสดงออกโดยการจด
ทะเบียน ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนจ้านองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส คู่สัญญาจะต้องท้าตามแบบที่
ก้าหนดไว้ตามกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนจ้านองด้วย เพ่ือให้สัญญา
จ้านองมีผลผูกพันต่อทั งคู่สัญญาและสามารถใช้ยันต่อบุคคลที่สามได้ เพ่ือมีผลท้าให้ผูกพันต่อบุคคล
ทั่วไปได้ตามหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 

ในบางกรณีหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปก็อาจส่งผลให้มีสถานะทางกฎหมายสอดคล้อง
ไปในท้านองเดียวกันกับทรัพยสิทธิได้ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดไว้เป็นพิเศษเช่นกรณีที่มีบุคคล
สิทธิระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตามสัญญาเช่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 หาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าโอนทรัพย์สินนั นไป ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต้องรับสิทธิและหน้าที่เดิม
ของผู้ให้เช่าไปด้วย แม้จะเป็นเพียงบุคคลสิทธิก็ตาม แต่สิทธินี สามารถใช้ยันได้ต่อบุคคลภายนอกผู้ซึ่ง
รับโอนไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปได้ ลักษณะดังกล่าวนี จึงถือว่าเป็น
หลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 

ทั งนี  ลักษณะของหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปยังไม่อาจถือได้ว่าการมีอยู่ของหลักการมี
ผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปจะเป็นเครื่องมือในการชี ขาดว่าเป็นทรัพยสิทธิทุกกรณี แต่พอจะสรุปได้ว่า
การเป็นทรัพยสิทธิจะต้องมีลักษณะผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปรวมอยู่ด้วย 

เมื่อเกิดสิทธิขึ น สิ่งที่ต้องพิจารณาล้าดับต่อมาคือ หน้าที่ การมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็น
ทรัพยสิทธิ ย่อมท้าให้เกิดหน้าที่ของบุคคลอ่ืนที่จะไม่กระท้าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อ
ทรัพยสิทธิ โดยที่ผู้ทรงทรัพยสิทธิย่อมสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมายเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามการ
รับรองสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพยสิทธินั น ส่วนจะสามารถใช้สิทธิได้มากน้อยเพียงใด จะต้องถูกก้าหนดไว้
โดยกฎหมาย 

เมื่อเกิดสิทธิขึ นตามกฎหมาย ทรัพย์สินจึงเป็นสิทธิที่กฎหมายรองรับให้มีสถานะเป็น วัตถุแห่ง
สิทธิ (object of right) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง ให้เป็นสิทธิในทรัพย์สิน ที่จะ
เลือกใช้ประโยชน์แก่บุคคล โดยบุคคลที่มีสิทธิก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิที่มีอยู่ 
ย่อมมีสิทธิที่จะใช้สิทธินั นใช้สิทธินั นเป็นประโยชน์แก่ตนเอง หรืออ้างยันต่อบุคคลอ่ืนได้ เป็นการ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันกับสิทธิของบุคคลภายนอก เช่น การจ้านอง เจ้าของกรรมสิทธิ์น้าทรัพย์สินของ
ตนไปจ้านอง เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างทรัพย์สินเจ้าของกรรมสิทธิ์กับผู้รับจ้านองเป็นทรัพยสิทธิต่อ
กัน 

เมื่อสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ หากมีกฎหมายก้าหนดไว้อย่าชัดเจนส้าหรับความเป็น
ทรัพยสิทธิ ตามหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย และความเป็นทรัพยสิทธินั นได้มีลักษณะ
ของหลักการมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปที่ท้าให้บุคคลอ่ืนต้องยอมรับในสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้ทรง
ทรัพยสิทธิ ความเป็นทรัพยสิทธิจึงเกิดขึ นได้จากการรองรับสิทธิในทรัพย์สินอันจะตกติดไปกับตัว
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ทรัพย์ สิทธิของผู้รับจ้านองเกิดมีขึ นนับตั งแต่ได้จดทะเบียนจ้านองอันเป็นการก่อตั งซึ่งทรัพยสิทธิ 
หลักการดังกล่าวนี  จึงท้าให้เจ้าหนี ผู้รับจ้านองมีสิทธิที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นทรัพยสิทธิ
ลูกหนี ได้น้ามาเป็นหลักประกันในการช้าระหนี ด้วยวิธีการจ้านอง ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี เมื่อเกิดมีขึ น
จนท้าให้เจ้าหนี ผู้รับจ้านองมีทรัพยสิทธิเหนือที่ดินที่ลูกหนี น้ามาเป็นหลักประกันในการช้าระหนี  เมื่อ
หนี ประธานซึ่งเป็นหนี เงินที่ลูกหนี กับเจ้าหนี ได้ก่อนิติสัมพันธ์ขึ นระหว่างกัน หากลูกหนี ผิดนัดช้าระหนี 
ท้าให้เจ้าหนี มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องเอากับทรัพยสิทธิที่ตกติดอยู่กับตัวทรัพย์นั น เจ้าหนี จึงมี
สิทธิที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันดังกล่าวได้ แต่การบังตับตามสิทธิของตนนั นต้อง
พิจารณาถึงอายุความประกอบด้วย 

โครงสร้างทางกฎหมายระหว่าง อายุความ และระยะเวลาบังคับตามสิทธิ มีมาจากรูปแบบ
พื นฐานที่ใช้ในระบบกฎหมายมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมันที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความชัดเจน 
เกี่ยวกับระยะเวลาในการได้สิทธิ หรืออายุความที่เกี่ยวข้องกับการได้สิทธิในทรัพย์สินเมื่อเวลาผ่านพ้น
ไป ซึ่งถือได้ว่ามาจากหลักการใช้สิทธิโดยล่าช้า (longi temporis praescriptio) น้ามาสู่ระยะเวลา
บังคับตามสิทธิ (limitation of actions) ซึ่งการได้สิทธิ (acquisitive) และการเสียสิทธิหรือความ
ระงับของสิทธิ (extinctive) นั่นคือ อายุความ (prescription)  

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์สิน ค้าที่ใช้ว่า “อายุความ” แทนที่ค้าว่า 
“ระยะเวลา” โดยค้าว่าอายุความในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินนั น ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการ
ความเป็นทรัพยสิทธิที่เกี่ยวกับอายุความ มีความหมายคนละค้ากับค้าว่าอายุความในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี  ที่เป็นเรื่องของสิทธิเรียกร้องระหว่างบุคคล ที่เจ้าหนี จะ
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ แต่ลูกหนี ก็สามารถยกขึ นต่อสู้ในเรื่องของอายุความได้ เมื่อใดที่
ลูกหนี ยกข้อต่อสู้ จะท้าให้เจ้าหนี หมดอ้านาจในการบังคับทางแพ่งตามสิทธิของตนได้ 

ปัญหาในเรื่องอายุความของไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 “สิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุ
ความ” ดังนั น ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ได้ เพราะเหตุที่สิทธิเรียกร้องนั นขาดอายุความ 
โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/10 “สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิ
ที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้”  

อย่างไรก็ตาม สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ไม่ได้ท้าให้สิทธิเรียกร้องระงับไป หากลูกหนี ไม่
ปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ศาลก็ไม่มีอ้านาจยกเหตุที่หนี ขาดอายุความมา
ยกฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/29 “เมื่อไม่ได้ยกอายุความข้ึนเป็นข้อ
ต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้” แตกต่างจากระยะเวลาบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 วรรคหนึ่ง ที่เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาต้องด้าเนินการบังคับ
คดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา จึงเป็นเรื่องการนับระยะเวลาบังคับคดี หากพ้นก้าหนด
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ระยะเวลาบังคับคดีท้าให้สิทธิในการด้าเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาสิ นสุดลงทันที แม้
ลูกหนี ตามค้าพิพากษาไม่ได้ต่อสู้เรื่องระยะเวลาบังคับคดีก็ตาม มีผลทางกฎหมาย คือ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีไม่มีอ้านาจด้าเนินการบังคับคดีได้ ศาลไม่อาจให้เจ้าหนี ตามค้าพิพากษาบังคับตามสิทธิได้
ต่อไป 

เมื่อเจตนารมณ์ของการก้าหนดระยะเวลาในการบังคับคดี มีขึ นเพ่ือที่จะให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงของสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ นจากค้าพิพากษาของศาล ที่จะท้าให้เจ้าหนี 
ตามค้าพิพากษาด้าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องของตนตามค้าพิพากษาภายในกรอบระยะเวลา หากไม่
ด้าเนินการใช้สิทธิของตนตามระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดไว้ ก็จะท้าให้สิทธิในการบังคับคดีตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติสิ นสุดลง 

แม้เรื่องอายุความและระยะเวลาในการบังคับคดี จะมาจากรากฐานเดียวกัน แต่เมื่อได้น้าไป
บังคับใช้บังคับแล้วมีผลทางกฎหมายแตกต่างกัน เช่น เรื่องความชัดเจนแน่นอนของพยานหลักฐาน 
อย่างไรก็ตาม หลักประการส้าคัญของการก้าหนดอายุความ คือ ต้องการที่จะให้ลูกหนี หลุดพ้นจาก
หนี สิน ที่ไม่ควรที่จะให้ลูกหนี เป็นหนี ตลอดไป ทั งยังเป็นบทลงโทษเจ้าหนี ที่เพิกเฉยละเลยไม่บังคับ
ตามสิทธิของตน 

ทั งนี  ในเรื่องหนี ที่มีหลักประกันเข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้แนวความคิดเดียวกันในการก้าหนด
อายุความ อาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากสิ่งที่ลูกหนี ได้ให้ต่อเจ้าหนี เป็นหลักประกันการช้าระหนี  ด้วย
เจ้าหนี คาดหมายที่จะสามารถบังคับเอากับตัวทรัพย์สิน ไม่ใช่เพียงการคาดหมายความสามารถในการ
ช้าระหนี ของตัวลูกหนี โดยตรง ท้าให้การบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นทรัพยสิทธิที่เจ้าหนี มีอยู่เหนือ
ตัวทรัพย์สินโดยตรง สามารถใช้สิทธิบังคับได้ต่อไป หากหนี ที่มีต่อกันยังไม่ระงับ เพราะความเป็น
ทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ เป็นสิทธิเรียกร้องที่ก่อตั งขึ นโดยกระบวนการทางกฎหมาย (prescription of a 
claim established by legal proceedings) ไม่ควรอยู่ภายใต้กรอบในทางกฎหมายที่ก้าหนด
หลักการไว้เป็นเพียงความเป็นบุคคลสิทธิระหว่างเจ้าหนี และลูกหนี เท่านั น แต่ความเป็นทรัพยสิทธิที่มี
เหนือทรัพย์สินยังคงต้องสามารถใช้ได้ต่อไป เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  เช่น การ
ก้าหนดอายุความเสียสิทธิ 

อายุความเสียสิทธิ (extinctive prescription) เป็นเรื่องที่กฎหมายก้าหนดระยะเวลาให้
บุคคลเสียไปซึ่งสิทธิในทรัพยสิทธิตามที่กฎหมายก้าหนด แม้ตามหลักการของทรัพยสิทธิแล้ว จะต้อง
พิจารณาที่หลักทรัพยสิทธิด้ารงอยู่ตราบเท่าที่ทราบยังคงอยู่ (to exist only so long as the res 
itself does) โดยทรัพยสิทธิจะไม่สูญสิ นไปด้วยการไม่ใช้สิทธิ การจะเสียสิทธิไปจะต้องมีกฎหมาย
บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหลักการนี จะต้องเป็นข้อยกเว้นเท่านั น เช่น ในกรณีของการเสียไปซึ่ง
ทรัพยสิทธิภาระจ้ายอม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 
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ในเรื่องของอายุความเสียสิทธิ ที่ได้ศึกษามาแล้วในกฎหมายต่างประเทศ การจ้านองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส แม้ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนโดยกฎหมายว่า สิทธิจ้านองเป็น
ทรัพย์เหนืออสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มอบให้กับผู้รับจ้านองเพ่ือเป็นประกันการช้าระหนี  ตาม Article 
2393 แต่ในเรื่องความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านองที่ก้าหนดให้สัญญาจ้านองสามารถระงับสิ นไปด้วย
เหตุอายุความได้ เป็นเรื่องอายุความเสียสิทธิ อันส่งผลให้เจ้าหนี สูญเสียหลักประกันในทรัพย์สินเมื่อ
พ้นก้าหนดอายุความ 

อย่างไรก็ตาม หากน้าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในเรื่องการระงับสิ นไปของ
อายุความมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี เหตุที่ท้าให้สัญญา
จ้านองนับสิ นไปด้วยเหตุอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบัญญัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอ่ืน ๆ ทั งในเรื่องของอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 และมาตรา 745 ในเรื่องขอบเขตการเรียกดอกเบี ยค้าง
ช้าระด้วย 

ในเรื่องความเป็นทรัพยสิทธิ แม้การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส จะไม่ได้
บัญญัติให้การจ้านองอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวด้วยทรัพย์สิน แต่ได้ถูกบัญญัติเอาไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน จึงท้าให้มีความจ้าเป็นจะต้องก้าหนดความชัดเจนของบทบัญญัติ
ที่ เกี่ยวกับการจ้านอง เนื่องจากสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ จึงได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนใน
บทบัญญัติว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ ท้าให้ไม่มีปัญหาในการตีความหรือการก้าหนดความเป็น
ทรัพยสิทธิไว้โดยกฎหมาย 

การคุ้มครองลูกหนี จ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมีบทบัญญัติที่ท้าให้ลูกหนี ได้รับ
ความคุ้มครองโดยบัญญัติของกฎหมาย หากทรัพย์สินที่จะถูกบังคับจ้านองนั นเป็นที่อยู่อาศัยหลักของ
ลูกหนี  เจ้าหนี จ้านองจะต้องท้าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้านองไว้เพียงวิธีการเดียว แตกต่างจาก
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่ไม่มีบทบัญญัติในการรองรับการคุ้มครอง
ลูกหนี จ้านอง ท้าให้เจ้าหนี จ้านองที่จะสามารถใช้สิทธิบังคับจ้านองหลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี จ้านองได้
หากเข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 729  เมื่อลูกหนี ได้ขาดส่งดอกเบี ยมา
เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองนั น มีราคาน้อยกว่าจ้านวนหนี ที่ลูกหนี 
ค้างช้าระ และทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจ้านองนั นไม่มีการจดทะเบียนจ้านองซ้อน หรือมีบุริมสิทธิอ่ืน
ที่จะท้าให้ได้รับช้าระหนี ก่อน 

กฎหมายเกี่ยวกับการจ้านองอีกประเทศหนึ่งที่ได้ท้าการศึกษา คือ การจ้านองในประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สิน (Law of 
Property) ที่ได้รองรับหลักการที่จะท้าให้การท้าสัญญาจ้านองเป็นทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สิน อันจะท้า
ให้เจ้าหนี มีสิทธิบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี ได้ แม้จะพ้นก้าหนดอายุความก็ไม่เป็นการตัดสิทธิ
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เจ้าหนี ที่จะบังคับเอากับหลักประกันที่ได้จ้านองไว้ เพียงแต่จะเกิดผลเสียกับเจ้าหนี ที่จะไม่สามารถ
บังคับเอากับดอกเบี ยหรือค่าเสียหายอย่างอ่ืนภายหลังครบก้าหนดอายุความแล้ว และหากเจ้าหนี 
จ้านองใช้สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความไปแล้ว ก็มีผลท้าให้เกิดสิทธิเพียงลูกหนี ที่จะยกขึ นปฏิเสธสิทธิ
เรียกร้องที่ขาดอายุความ ไม่ได้ท้าให้หนี ที่มีต่อกันระงับสิ นไป 

ทั งนี  การจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมีลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ลูกหนี ด้วยการก้าหนดจ้านวนเงินสูงสุดที่จะจดทะเบียนจ้านองไว้ โดยรวมเอาทั งเงินต้นและดอกเบี ยที่
เมื่อนับเวลาคิดดอกเบี ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าจ้านวนสูงสุดที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้ แตกต่าง
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 708 ที่ก้าหนดเพียงจ้านวนเงินที่
แน่นอนตายตัว หรือจ้านวนเงินขั นสูงสุดที่จ้านองไว้เป็นประกัน ซึ่งจ้านวนเงินดังกล่าวนี เป็นเพียงเงิน
ต้นที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้เป็นประกันการช้าระหนี  ยังไม่รวมถึงดอกเบี ยที่ลูกหนี จ้านองจะต้องเป็นผู้
ช้าระให้แก่เจ้าหนี จ้านองด้วย 

การก้าหนดบทบัญญัติในลักษณะนี มีผลเป็นการคุ้มครองลูกหนี โดยตรง ให้ไม่ต้องรับผิด
เกินไปกว่าจ้านวนเงินที่ลูกหนี จะสามารถรับได้ทั งเงินต้นและดอกเบี ยตั งแต่วันจดทะเบียนจ้านอง และ
ยังเป็นการก้าหนดกรอบให้ชัดเจนถึงสิทธิที่มีอยู่ของเจ้าหนี จ้านองว่าจะสามารถใช้สิทธิของตนได้
เพียงใด หากเจ้าหนี จ้านองปล่อยปละละเลยในการบังคับตามสิทธิจ้านองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน หรือ
เพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิของตน จะท้าให้ไม่สามารถใช้สิทธิเกินกว่าที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้เป็นประกัน
การช้าระหนี อยู่ดี จึงเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะเชิงบังคับเจ้าหนี ให้ใช้สิทธิของตนเมื่อมีสิทธิ หากรอ
จนเกินไปกว่าจะได้รับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสัญญาจ้านองก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเจ้าหนี  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทย แม้เข้าลักษณะที่มีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป เนื่องจากการจดทะเบียนจ้านองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อการ
จ้านองได้จดทะเบียนแล้วก็จะมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป แต่ก็ยังถือไม่ได้ว่าผูกพันต่อบุคคลทั่วไปจะท้า
ให้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินกลายเป็นทรัพยสิทธิได้ จึงต้องพิจารณาร่วมกับหลักการก้าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายที่ต้องก้าหนดจ้านวน และเนื อหาของทรัพยสิทธิไว้อย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงมี
ความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวนี ควรที่จะต้องได้รับแก้ไข โดยบทบัญญัติของกฎหมายจะก้าหนดให้ สิทธิ
จ้านองเป็นทรัพยสิทธิ อย่างชัดเจนในกฎหมาย เพราะการเกิดขึ นซึ่งทรัพยสิทธิจะมีผลท้าให้ผู้ทรง
ทรัพยสิทธิสามารถใช้สิทธิของตน สามารถใช้ยันต่อบุคคลได้ทั งโลกซึ่งท้าให้บุคคลอ่ืนต้องยอมรับใน
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สิทธิที่ผู้ทรงทรัพยสิทธิมีอยู่ ทั งนี  ตามหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย และหลักการมีผล
ผูกพันต่อบุคคลทั่วไป 
 การก้าหนดเหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไป อันมีผล คือ ทรัพยสิทธิจ้านองที่มีเหนือ
ทรัพย์สินที่น้ามาเป็นหลักประกันจะสิ นสุดลงด้วยเหตุตามที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การออกแบบบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไปในการ
ก้าหนดให้ความสิ นสุดลงของทรัพยสิทธิจะเกิดขึ นด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องมีกฎหมายก้าหนดเอาไว้ ให้
ชัดเจน ในกรณีนี  ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรมีการก้าหนดบทบัญญัติให้ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
สิทธิตามกฎหมายที่จะบังคับเอากับทรัพยสิทธิของตนได้ 
 

 ข้อเสนอเกี่ยวกับการมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิ
จ านอง 

จากที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้านองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย แม้เข้าลักษณะที่ว่ามีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป เนื่องจากการจด
ทะเบียนจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อการจ้านองได้จดทะเบียนแล้วก็จะมีผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไป แต่ก็ยังถือไม่ได้
ว่าผลผูกพันต่อบุคคลทั่วไปจะท้าให้สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินกลายเป็นทรัพยสิทธิไปได้ จึงต้อง
พิจารณาร่วมกับหลักการก้าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่ต้องก้าหนดจ้านวน และเนื อหาของ
ทรัพยสิทธิไว้อย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวนี ควรที่จะต้องได้รับแก้ไข โดย
บทบัญญัติของกฎหมายจะก้าหนดให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิให้ชัดเจนในกฎหมาย  

เมื่อได้ศึกษาถึงถึงการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสแล้ว น้ามาพิจารณาถึง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่มีโครงสร้างในการวาง
บทบัญญัติคล้ายคลึงกับกฎหมายจ้านองในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จ้านองไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายทรัพย์สินอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน เมื่อได้มีการ
วางโครงสร้างบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจ้านองของไทยอยู่ในบรรพเอกเทศสัญญา ท้าให้
กฎหมายจ้านองไม่ได้รองรับความเป็นทรัพยสิทธิอย่างชัดเจนในบทบัญญัติกฎหมาย คงมีเพียง
ความเห็นทางวิชาการของนักกฎหมายไทยที่เห็นว่าสิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิ และมีค้าพิพากษาศาล
ฎีการองรับไว้เท่านั น เมื่อได้ศึกษาถึงกฎหมายจ้านองในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในฐานะ
เครื่องมือที่จะน้ามาแก้ไขปัญหาการรับรองความเป็นทรัพยสิทธิของการจ้านอง เห็นได้ว่าประมวล
กฎหมายแพ่งฝรั่งเศสได้บัญญัติให้สิทธิจ้านองเป็นทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้น้ามาจด
ทะเบียนจ้านองไว้ ดังนี  การปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเกี่ยวกับการจ้านองให้
มีความชัดเจนในเรื่องความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองจึงควรที่จะอาศัยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง
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ฝรั่งเศสมาเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการรองรับความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง น่าจะมีความเหมาะสมทั งใน
แง่ของโครงสร้างบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกัน และเนื อหาของความเป็นทรัพยสิทธิ
จ้านองท่ีจะถูกก้าหนดในบทบัญญัติให้ชัดเจนยิ่งขึ น  

การจะท้าให้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีความชัดเจนในเรื่อง
ความเป็นทรัพยสิทธิจ้านอง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ขึ น โดยผู้เขียนเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 
ดังต่อไปนี  

มาตรา 705 การจ านองทรัพย์สินเป็นทรัพยสิทธิตามกฎหมาย นอกจากผู้เป็นเจ้าของใน
ขณะนั้นแล้ว ท่านว่าใครอ่ืนจะจ านองหาได้ไม่ 

การก้าหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองให้ชัดเจนในบทบัญญัติ
ของกฎหมายโดยใช้ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสเป็นเครื่องมือ เพ่ือจะช่วยในการรับรองความเป็น
ทรัพยสิทธิจ้านองให้ชัดเจนจะสามารถแก้ไขปัญหาของวิทยานิพนธ์ในส่วนปัญหาทางกฎหมายว่าด้วย
การรับรองความเป็นทรัพยสิทธิจ้านองลงได้ 

 
 ข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาการบังคับเอากับทรัพย์สินที่ติดจ านอง และการระงับไป

ของสิทธิจ านอง………………………………….  
นอกจากการก้าหนดบทบัญญัติให้ชัดเจน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการ

บังคับเอากับทรัพยสิทธิได้ การก้าหนดบทบัญญัติในลักษณะนี รวมไปถึงการก้าหนดเหตุที่จะท้าให้
ทรัพยสิทธิสิ นไปด้วยเหตุตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการก้าหนดกรอบในการใช้สิทธิของผู้ทรงทรัพยสิทธิ
ที่จะต้องใช้ภายในกรอบที่กฎหมายก้าหนดเอาไว้เท่านั น หากเป็นกรณีที่กฎหมายก้าหนดให้ทรัพยสิทธิ
ยังคงมีอยู่ ไม่สิ นสุดไปด้วยการไม่ใช้ โดยไม่ก้าหนดระยะเวลาใช้สิทธิในการฟ้องคดีเอาไว้ ครั นจะมา
บังคับตามสิทธิของตนตามที่กฎหมายสารบัญญัติก้าหนดเอาไว้ว่ายังคงมีสิทธิอยู่ แต่กลับไม่สามารถ
บังคับจ้านองตามสิทธิที่มีอยู่ได้ คงจะไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในกฎหมาย และจะไม่
เกิดประโยชน์ใด ๆ เลยต่อทั งเจ้าหนี และลูกหนี  โดยเจ้าหนี ไม่สามารถบังคับตามสิทธิของตนได้ และ
ลูกหนี ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากภาระหนี สิน เพราะเหตุที่ขาดอายุความแต่ประการใด จากที่ได้ศึกษามาแล้ว
นั น 

การก้าหนดเหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไป อันมีผลทางกฎหมาย คือ ทรัพยสิทธิจ้านอง
ที่มีเหนือทรัพย์สินที่น้ามาเป็นหลักประกันจะสิ นสุดลงด้วยเหตุตามที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการออกแบบบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไปใน
การก้าหนดให้ความสิ นสุดลงของทรัพยสิทธิจะเกิดขึ นด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องมีกฎหมายก้าหนด
เอาไว้อย่างชัดเจน นอกจากท่ีมีความเห็นว่าควรมีการก้าหนดบทบัญญัติให้ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อ
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ผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะบังคับเอากับทรัพยสิทธิของตนได้ การก้าหนดบทบัญญัติในลักษณะนี รวมไป
ถึงการก้าหนดเหตุที่จะท้าให้ทรัพยสิทธิสิ นไปด้วยเหตุตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการก้าหนดกรอบในการ
ใช้สิทธิของผู้ทรงทรัพยสิทธิที่จะต้องใช้ภายในกรอบที่กฎหมายก้าหนดเอาไว้เท่านั น โดยผู้เขียนเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี ออกเป็น 2 แนวทาง หากเลือกใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเม่ือพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีลงได้ 

แนวทางที่  1 ก้าหนดเรื่องความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านองด้วยเหตุอายุความ ให้
สอดคล้องกับอายุความเสียสิทธิ (extinctive prescription) โดยใช้ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 
Article 2488 เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีใน
ประเทศไทย ที่ก้าหนดให้สัญญาจ้านองที่มีทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้ไปจดทะเบียนจ้านอง
ต้องระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่งอายุความได้  

การก้าหนดความระงับสิ นไปของสัญญาจ้านองด้วยเหตุอายุความ มีผลทางกฎหมายท้าให้
ลูกหนี  หลุดพ้นจากหนี สิน และเจ้าหนี ทราบถึงระยะเวลาในการใช้สิทธิของตนที่มีอยู่อย่างจ้ากัด หาก
ไม่ใช้สิทธิของตนภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ก็จะท้าให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเจ้าหนี เอง 

เมื่อน้าประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในเรื่องการก้าหนดเหตุที่ท้าให้สัญญาจ้านองระงับไป
ด้วยเหตุอายุความมาปรับใช้กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
แก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744(1) ที่บัญญัติไว้ว่า อันจ้านองย่อม
ระงับสิ นไป (1) เมื่อหนี ที่ประกันระงับสิ นไปด้วยเหตุประการอ่ืนใดมิใช่เหตุอายุความ หากพิจารณาถึง
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่ยืนยันหลักการว่าการจ้านองระงับสิ นไป
ด้วยเหตุอ่ืนใดที่มิใช่เหตุอายุความ อันเป็นการก้าหนดเหตุที่จะท้าให้สัญญาจ้านองระงับสิ นไปแตกต่าง
กับประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสใน Article 2488 อย่างชัดเจน หากต้องการก้าหนดให้ความระงับสิ น
ไปของสัญญาจ้านองเกิดขึ นได้ด้วยเหตุอายุความจึงมีความจ้าเป็นจะต้องแก้ไขบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 744 ดังต่อไปนี  

มาตรา 744  อันจ านองย่อมระงับสิ้นไป 
 (1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ 
 (2) เมื่อปลดจ านองให้แก่ผู้จ านองด้วยหนังสือเป็นส าคัญ 
 (3) เมื่อผู้จ านองหลุดพ้น 
 (4) เมื่อถอนจ านอง 
 (5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ านองตามค าสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับ

จ านองหรือถอนจ านอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 729/1 
 (6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้นหลุด 
 (7) เมื่อหนี้ในสัญญาจ านองขาดอายุความ 
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เหตุที่ต้องเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744(7) ขึ นใหม่ 
เนื่องจากเม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติในมาตรา มาตรา 744(1) สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความไม่ได้ท้าให้
หนี ระงับสิ นไป มาตรา 193/10 “สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้” จึงต้องเพ่ิมบทบัญญัติขึ นใหม่ใน มาตรา 744(7) ทั งการก้าหนดให้จ้านอง
ระงับสิ นไปเมื่อหนี ในสัญญาจ้านองขาดอายุความ ก็มีผลเพียงท้าให้สิทธิเหนือทรัพย์สิน อันเป็น
ทรัพยสิทธิในการจ้านองระงับสิ นไป ส่วนมูลหนี ที่มีต่อกันอันเป็นสัญญาประธานจะยังมีอยู่หรือไม่ ต้อง
พิจารณาถึงมูลหนี ประธานนั นว่าขาดอายุความแล้วหรือไม่ หากมูลหนี ที่ในสัญญาประธานขาดอายุ
ความไปแล้วก็ต้องเป็นไปตาม มาตรา 193/10 ที่จะให้สิทธิกับลูกหนี ในการปฏิเสธการช้าระหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความไปแล้ว  

เมื่อน้าเอาประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการระงับสิ น
ไปของการจ้านอง โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
นอกจากมาตรา 744 แล้ว ยังมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องท้าการแก้ไขให้
บทบัญญัติสอดคล้องกัน ในมาตรา 193/27 และมาตรา 745 

มาตรา 193/27 ผู้รับจ านอง ผู้รับจ าน า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรือที่
ได้ยึดถือไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับ
ให้ช าระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได้ 

มาตรา 745 ผู้รับจ านองไม่อาจบังคับจ านองได้ เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้ว ก็ได้ 
แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างช าระในการจ านองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ 

การก้าหนดกรอบสิทธิของเจ้าหนี จ้านองในการบังคับเอาดอกเบี ยที่ค้างช้าระในการจ้านอง
เกินกว่าห้าปีไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 และมาตรา 745 เป็นการ
ก้าหนดขอบเขตและเป็นบทลงโทษให้เจ้าหนี จ้านองที่เพิกเฉยหรือละเลยไม่ด้าเนินการบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องของตน หากปล่อยระยะเวลาให้ผ่านพ้นไปก็จะไม่เกิดประโยชน์กับเจ้าหนี จ้านองในการเรียก
ดอกเบี ยย้อนหลังเกินกว่า 5 ปีไม่ได้ แม้การบังคับจ้านองจะไม่มีก้าหนดอายุความก็ตาม 

เมื่อได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 193/27 และมาตรา 745 
ตามที่ได้เสนอดังกล่าวแล้ว จะต้องมีการก้าหนดขอบเขตในการใช้สิทธิของเจ้าหนี ให้มีความครอบคลุม
และมีความชัดเจนเช่นบทบัญญัติเดิมที่ได้แก้ไขไป เมื่อได้ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน พบว่ามี
บทบัญญัติในการคุ้มครองลูกหนี จ้านองที่จะให้ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาจ้านองเกินไปกว่าที่ได้จด
ทะเบียนไว้ และเป็นบทบัญญัติในการก้าหนดขอบเขตสิทธิของเจ้าหนี จ้านองที่มีอยู่เหนือสัญญาจ้านอง
ที่ได้จดทะเบียนเอาไว้ ใน Section 1190 ซึ่งเมื่อได้น้าเอาประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมาใช้เป็น
เครื่องมือในการคุ้มครองลูกหนี จ้านองและการก้าหนดขอบเขตส้าหรับการใช้สิทธิของเจ้าหนี จ้านอง 
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หากมีการแก้ไขให้การจ้านองต้องระงับสิ นไปด้วยเหตุแห่งอายุความแล้ว โดยท้าการแก้ไขประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/27 มาตรา 744 และมาตรา745 แล้ว ผู้เขียนเห็นว่าควรที่จะมี
การก้าหนดขอบเขตการใช้สิทธิของเจ้าหนี จ้านองให้ชัดเจนในสัญญาจ้านอง เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ลูกหนี จ้านองให้ไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่าสัญญาจ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
708 ที่ก้าหนดเพียงจ้านวนเงินที่แน่นอนตายตัว หรือจ้านวนเงินขั นสูงสุดที่จ้านองไว้เป็นประกัน ซึ่ง
จ้านวนเงินดังกล่าวนี เป็นเพียงเงินต้นที่ได้จดทะเบียนจ้านองไว้เป็นประกันการช้าระหนี  ยังไม่รวมถึง
ดอกเบี ยที่ลูกหนี จ้านองจะต้องเป็นผู้ช้าระให้แก่เจ้าหนี จ้านองด้วย  โดยผู้เขียนเห็นว่าควรมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี  

มาตรา 708 สัญญาจ านองนั้นต้องมีจ านวนเงินระบุไว้เป็นเรือนเงินไทยเป็นจ านวนแน่ตรงตัว 
หรือจ านวนขั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจ านองนั้นตราไว้เป็นประกัน 

นอกจากจ านวนเงินที่ระบุเอาไว้ในวรรคก่อนแล้ว ในกรณีที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย สัญญา
จ านองนั้นต้องระบุขอบเขตของจ านวนเงินสูงสุดที่ผู้จ านองต้องรับผิด รวมเงินต้นและดอกเบี้ยใน
สัญญาจ านอง 

หากเลือกใช้แนวทางที่ 1 ในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับ
คดี ก็จะมีผลเป็นการก้าหนดอายุความเสียสิทธิส้าหรับการมีสิทธิในทรัพยสิทธิจ้านองที่ได้จดทะเบียน
เอาไว้เป็นหลักประกันการช้าระหนี  ให้สิ นสุดลงเมื่อพ้นก้าหนดอายุความ มีผลท้าให้เจ้าหนี จ้านองไม่
สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านองต่อไปได้จะเป็นการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองที่เจ้าหนี 
จ้านองไม่สามารถบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีได้ โดยข้อเสนอแนะแนวทางนี จะท้า
ให้เจ้าหนี จ้านองไม่สามารถใช้สิทธิของตนได้ตั งแต่ต้นหากพ้นก้าหนดอายุความในสัญญาจ้านองไป
ก่อนแล้ว 

แนวทางที่ 2 ก้าหนดในกฎหมายสารบัญญัติ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้
ชัดเจนว่าการจ้านองไม่ระงับสิ นไป ทั งเหตุขาดอายุความหรือไม่ด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปี นับ
แต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษา ก็ยังคงสามารถบังคับจ้านองได้เสมอ เพียงแต่จะเกิดผลเสียกับเจ้าหนี 
จ้านองท่ีจะเรียกดอกเบี ยย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ในมาตรา 
744 อันจ้านองย่อมระงับสิ นไป (1) เมื่อหนี ที่ประกันระงับสิ นไปด้วยเหตุประการอ่ืนใดมิใช่เหตุอายุ
ความ 

มาตรา 193/26 เมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความให้สิทธิเรียกร้องส่วนที่
เป็นอุปกรณ์นั นขาดอายุความด้วย แม้ว่าอายุความของสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั นจะยังไม่
ครบก้าหนดก็ตาม 
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มาตรา 193/27 ผู้รับจ านอง ผู้รับจ้าน้า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินของลูกหนี อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านอง จ้าน้า หรือที่
ได้ยึดถือไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม  แต่จะใช้สิทธินั น
บังคับให้ช้าระดอกเบี ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ นไปไม่ได้ 

มาตรา 745 ผู้รับจ้านองจะบังคับจ้านอง แม้หนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้ว ก็ได้ แต่จะ
บังคับเอาดอกเบี้ยท่ีค้างช าระในการจ านองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ 

แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันของบทบัญญัติในกฎหมายโดยเฉพาะในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/27 ที่มีข้อความว่า ...ยังคงมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านอง… 
แสดงให้เห็นถึงสิทธิในการบังคับเอากับทรัพย์สินที่จ้านองของผู้รับจ้านองที่จะสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวได้แม้หนี ประธานขาดอายุความแล้วก็ตาม หากพิจารณาถึงล้าดับการบัญญัติกฎหมายโดย
พิจารณาถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/26 ที่ก้าหนดให้เมื่อสิทธิเรียกร้องที่เป็นหนี 
ประธานขาดอายุความไปแล้วหนี อุปกรณ์ยอมขาดอายุความไปด้วย เมื่อพิจารณาถึงสัญญาจ้านองซึ่ง
เป็นสัญญาอุปกรณ์ของมูลหนี ประธาน หากน้าไปปรับใช้กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
193/28 ย่อมจะท้าให้สัญญาจ้านองซึ่งเป็นหนี อุปกรณ์ขาดอายุความไปด้วย แต่กฎหมายเลือกที่จะ
บัญญัติเอาไว้แตกต่างออกไปในมาตราถัดมา คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/27  
ที่ก้าหนดเอาไว้แตกต่างเพ่ือให้เป็นข้อยกเว้นส้าหรับสิทธิเรียกร้องในหนี ประธานที่ขาดอายุความแล้ว
จะท้าให้หนี อุปกรณ์ขาดอายุความไปด้วย โดยมาตรา 193/27 ก้าหนดสิทธิของผู้รับจ้านองที่จะยัง
สามารถบังคับช้าระหนี จากทรัพย์สินที่จ้านองได้แม้หนี ประธานจะขาดอายุความไปแล้วก็ตาม ย่อม
แสดงให้เห็นว่า เจ้าหนี จ้านองสามารถบังคับจ้านองทรัพย์สินได้แม้หนี ประธานจะขาดอายุความไปแล้ว 
เพียงแต่ก้าหนดบทลงโทษส้าหรับเจ้าหนี จ้านองเอาไว้ในกรณีที่เพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิของตนก็จะ
สามารถเรียกดอกเบี ยที่ค้างช้าระได้ไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง อันเป็นการก้าหนดขอบเขตการใช้สิทธิของ
เจ้าหนี จ้านองไว้โดยบทบัญญัติของกฎหมายอยู่แล้ว 

การมีอยู่ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติ เป็นการก้าหนด
สิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันตามกฎหมาย หากกฎหมายสารบัญญัติก้าหนดให้ผู้รับจ้านองยังมีสิทธิตาม
กฎหมายอยู่แม้หนี ประธานขาดอายุความไปแล้วก็ตาม หากผู้รับจ้านองที่ฟ้องคดีเพ่ือบังคับจ้านองจนมี
สถานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาแล้ว กลับไม่สามารถด้าเนินการบังคับคดีต่อไปได้เพราะข้อจ้ากัด
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ต้องด้าเนินการบังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมี
ค้าพิพากษา จึงเป็นการตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่สอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่
ที่มีอยู่ของผู้รับจ้านองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีผลท้าให้ผู้ รับจ้านองไม่สามารถ
ด้าเนินการบังคับจ้านองได้ แม้กฎหมายสารบัญญัติจะยังคงให้สิทธิของผู้รับจ้านองไว้ต่อไป การมี
ขอบเขตระยะเวลาในการบังคับจ้านองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยการตีความว่า
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การบังคับจ้านองอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาในการบังคับคดีซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่ต้องด้าเนินการบังคับ
คดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาเช่นเดียวกับมูลหนี อ่ืน ๆ โดยทั่วไปแล้ว ย่อมไม่เป็นการ
เหมาะสมที่จะน้ากรอบระยะเวลาบังคับคดีมาใช้จ้ากัดสิทธิของผู้รับจ้านองได้ ในกรณีดังกล่าวนี หาก
เลือกใช้แนวทางที่ 2 ในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี  ผู้เขียน
จึงมีความเห็นโดยเสนอให้มีการก้าหนดสิทธิของผู้รับจ้านองไว้อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการจ้านอง โดยจะไม่ท้าให้เกิดปัญหาในการตีความการใช้สิทธิของเจ้าหนี 
จ้านองในการบังคับคดีที่จะต้องด้าเนินการภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 วรรคหนึ่ง โดยจะท้าการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติในมาตรา 744 ดังต่อไปนี  

มาตรา 744 อันจ านองย่อมระงับสิ้นไป 
 (1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอ่ืนใดมิใช่เหตุอายุความ หรือไม่

ด าเนินการบังคับคดี 
 (2) เมื่อปลดจ านองให้แก่ผู้จ านองด้วยหนังสือเป็นส าคัญ 
 (3) เมื่อผู้จ านองหลุดพ้น 
 (4) เมื่อถอนจ านอง 
 (5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ านองตามค าสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับ

จ านองหรือถอนจ านอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 729/1 
 (6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้นหลุด 
มาตรา 745 ผู้รับจ านองจะบังคับจ านองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความ  หรือพ้น

ก าหนดระยะเวลาบังคับคดีแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างช าระในการจ านองเกินกว่าห้าปี
ไม่ได ้

การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 744 และมาตรา 745 ดังกล่าว
ข้างต้นจะท้าให้เจ้าหนี จ้านองที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี ตามค้าพิพากษาสามารถด้าเนินการบังคับจ้านอง
ต่อไปได้แม้จะพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 
วรรคหนึ่ง ซึ่งจะท้าให้ไม่เกิดปัญหาในการตีความว่าเจ้าหนี จ้านองจะสามารถบังคับจ้านองเมื่อพ้น
ก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีได้หรือไม่ หากมีการแก้ไขกฎหมายในลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะท้าให้
เจ้าหนี จ้านองสามารถด้าเนินการบังคับจ้านองต่อไปได้ โดยการแก้ไขกฎหมายในแนวทางนี จะสามารถ
แก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเม่ือพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีลงได้ 

อย่างไรก็ดี ในเรื่องปัญหาการบังคับจ้านองดังกล่าวนี  หากมีการแก้ไขตามแนวทางที่ 2 
ผู้เขียนขอตั งขอสังเกต ในกรณีของการจ้าน้า เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนการบังคับจ้านอง
ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีสถานะเดียวกับจ้านอง เช่น การจ้าน้า เพราะจะท้าให้ผู้รับ
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จ้าน้าสามารถบังคับช้าระหนี เอากับทรัพย์สินที่จ้าน้าได้ แม้กระทั่งหนี ประธานขาดอายุความ แต่ใน
เรื่องดังกล่าวนี มักไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากผู้รับจ้าน้าเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่จ้าน้าอยู่ 
ท้าให้มีอ้านาจในการต่อรองเหนือผู้จ้าน้ามากกว่าการจ้านอง เพราะการจ้านองเป็นเพียงการตรา
ทรัพย์สินไว้เท่านั น ผู้ครอบครองทรัพย์สินยังคงเป็นผู้จ้านองอยู่ 

ข้อเสนอที่ผู้เขียนได้เสนอมาทั ง 2 แนวทางดังกล่าวข้างต้น หากเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดีที่เป็นปัญหาของ
วิทยานิพนธ์นี ลงได้ อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เขียนจะได้เสนอแนวทางแก้ไขมาทั ง 2 แนวทาง แต่ผู้เขียนมี
ความเห็นส่วนตัวว่า แนวทางที่ 2 จะมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่มีอยู่เดิม ในการแก้ไขปัญหาการบังคับจ้านองเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาบังคับคดี เนื่องจาก
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27 และมาตรา 745 เป็นบทบัญญัติใน
การให้ความคุ้มครองผู้จ้านอง ให้ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี ยจ้านองที่ขาดอายุความเกินกว่า 5 ปี จึงเป็น
ทั งขอบเขตและบทลงโทษผู้รับจ้านองที่เพิกเฉยไม่ด้าเนินการใช้สิทธิของตน ที่จะสร้างความเป็นธรรม
ต่อทั งผู้จ้านอง ให้รับผิดในหนี จ้านองในขอบเขตที่จ้ากัด กรณีหนี จ้านองขาดอายุความ และผู้รับ
จ้านองสามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามกฎหมาย นอกจากนี มาตรา 193/27 มาตรา 744 และมาตรา 
745 ยังมีความสอดคล้องกันถึงการยืนยันหลักการที่ก้าหนดให้เจ้าหนี จ้านองยังคงสามารถบังคับ
จ้านองได ้โดยไม่ค้านึงถึงเรื่องอายุความของหนี ประธานนั่นเอง 
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