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หมายเหตุ 
 
๑. อักษรย่อท่ีใช้ในตํารานี้มีดังนี้ 
 ทฎ. หมายถึง ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการประชุมครั้งท่ี 
 ฎ. หมายถึง คําพิพากษาศาลฎีกา 
 ป.พ.พ. หมายถึง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ป.อ. หมายถึง ประมวลกฎหมายอาญา (ไทย) 
 ม. หมายถึง มาตรา 
 ว. หมายถึง วรรค 
 
๒. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเพ่ิมเติม ตํารานี้ได้แทรกศัพท์กฎหมายท่ีเป็นภาษาอังกฤษ

หรือภาษาอ่ืนไว้ด้วย ศัพท์เหล่านี้อ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ญ่ีปุ่น หรือฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นแม่แบบ 
ป.พ.พ. เป็นหลัก 

 
๓. ตํารานี้ยังแทรก ฎ. บางฉบับไว้ด้วย แต่พึงทราบว่า ในระบบซีวิลลอว์ (civil law) ซ่ึง

เป็นระบบกฎหมายท่ีใช้ในประเทศไทยนั้น คําพิพากษาไม่เป็นกฎหมาย เป็นเพียงการปรับใช้กฎหมายเป็น
รายกรณีไปเท่านั้น 

 
๔. ตําราฉบับ pdf นี้เป็นรุ่นประจําวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ของฉบับ html ซ่ึงปรากฏ

บนเว็บไซต์วิกิตํารา และเข้าถึงได้จาก th.wikibooks.org/wiki/repurchase หรือ th.wikibooks. 

org/wiki/ขายฝาก 
 
๕. ตําราฉบับ pdf นี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต (licence) เดียวกับฉบับ html ข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

วันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ 
วิกิตํารา 

วิกิ ตํารา ตําราเสรี  (th.wikibooks.org) เป็นโครงการพ่ีน้องของ วิ กิ พีเ ดีย สารานุกรมเสรี 

(th.wikipedia.org),  วิ กิ ซอร์ ซ  ห้ อ งสมุ ด เ สรี  (th.wikisource.org), วิ กิพจนานุกรม  พจนานุกรม เสรี 

(th.wiktionary.org) และ วิกิคําคม แหล่งคําคมเสรี (th.wikiquote.org) 
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ายฝาก (repurchase(๑), redemption(๒) หรือ sale 
with right of redemption(๓)) เป็นสัญญาซ้ือขายรูปแบบหนึ่งซ่ึง
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซ้ืออยู่ดังสัญญาซ้ือขายท่ัวไป แต่
แตกต่างกันตรงท่ีผู้ขายอาจไถ่ (repurchase, buy back หรือ 
redeem) ทรัพย์สินนั้นคืนไปได้ 

 
ท่ีผู้คนเลือกขายฝากทรัพย์สินกันนั้น อาจเป็นเพราะเม่ือมี

ความจําเป็นทางการเงินและต้องกู้หนี้ยืมสินแล้ว ผู้ให้กู้มักเรียกให้
นําทรัพย์สินหรือบุคคลมาประกันการชําระหนี้ด้วย กล่าวคือ ให้
นําทรัพย์สินมาจํานองหรือจํานํา หรือนําบุคคลมาค้ําประกัน แต่
บ่อยคร้ังท่ีหลักประกันเหล่านี้ไม่ช่วยรับรองว่าผู้ให้กู้จะได้รับชําระ

                                                           
 

(๑)  เรียกเต็มว่า “repurchase agreement” และเรียกโดยย่อว่า “repo” หรือ “RP” เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. ๔๕๖ 
ว่า 

 “Section 456 Coming into existence of the repurchase agreement 
 “(1) If the seller has, in the purchase agreement, reserved the right of repurchase, the repurchase 

agreement comes into existence when the seller declares to the buyer that he is exercising the right of repurchase. The 
declaration is not subject to the formal requirements laid down for the purchase agreement. 

 “(2) In case of doubt, the price at which the object was sold also applies to the repurchase.” 
(๒)  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ม. 579 ว่า 
 “Article 579 (Special Agreement on Redemption) 
 “The buyer of immovable property may cancel the sale by refunding the purchase money and costs of the 

contract paid by the buyer in accordance with a special agreement on redemption executed simultaneously with the 
contract for sale. In such cases, unless a contrary intention is manifested by the parties, it shall be deemed that the fruit of 
the immovable property and the interest on the purchase money have been set off against each other.” 

 และประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ม. 1659 ว่า 
 “A power of redemption or repurchase is an agreement by which the seller reserves to himself the taking 

back of the thing sold, through restitution of the purchase price, and the reimbursement which Article 1673 deals with.” 
(๓)  เป็นคําที่ใช้ใน ป.พ.พ. เช่น ม. 491 ว่า (Kamol Sandhikshetrin, 2007: 111) 
 “Sale with right of redemption is a contract of sale whereby the ownership of the property sold passes to 

the buyer subject to an agreement that the seller can redeem that property.” 

ข 
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หนี้ดังใจ เพราะทรัพย์สินยังคงเป็นคงผู้จํานองหรือจํานําอยู่ กับท้ัง
ตามกฎหมายแล้ว ผู้ค้ําประกันยังมีสิทธิอ้างด้วยประการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ให้กู้ไปเรียกชําระหนี้จากผู้กู้เสียก่อนได้ เป็นต้น ยังไม่รวม
กระบวนการซับซ้อนตามกฎหมายอีก ผู้ให้กู้จึงมักเรียกให้ผู้กู้นํา
ทรัพย์สินมาขายฝากแทน(๔) 

 
บรรดากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายลักษณะนิติ

กรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะหนี้ และกฎหมายลักษณะ
ทรัพย์สิน ต้องนํามาใช้บังคับแก่การขายฝากด้วย เท่าท่ีกฎหมาย
ลักษณะขายฝากมิได้ว่าไว้เป็นอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 

(๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๖๙. 
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จากนิยามใน ป.พ.พ. ม. ๔๙๑ จะเห็นได้ว่า สัญญาขายฝากมีลักษณะสําคัญ คือ 
 
๑. สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซ้ือขาย ท้ังนี้ มีข้อสังเกตว่า ข้อความ “กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตกไป

ยังผู้ซ้ือ” ใน ป.พ.พ. ม. ๔๙๑ นั้น ย่อมเป็นเคร่ืองแสดงว่า ในเวลาขายฝาก ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้ว 
เพราะมิฉะนั้น การโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดขึ้นมิได้(๕) นับเป็นข้อแตกต่างจากสัญญาซ้ือขายท่ัวไปท่ีสามารถตกลง
ซ้ือขายทรัพย์สินซ่ึงผู้ขายจะได้มาในอนาคตก็ได้ เป็นต้นว่า ลําไยจะออกผลในฤดูหน้า ฤดูนี้ก็ตกลงซ้ือขายกันไว้
ก่อนได้ 

 
๒. ในสัญญาขายฝาก ผู้ซ้ือกับผู้ขายตกลงกันว่า ผู้ขายไถ่ทรัพย์สินคืนไปจากผู้ซ้ือได้ใน  

อนาคต(๖) ข้อตกลงเช่นนี้ต้องมีขึ้นแล้วในเวลาทําสัญญา มิฉะนั้น ขาดองค์ประกอบของความเป็นสัญญาขาย
ฝาก และอาจกลายเป็นสัญญาซ้ือขายท่ัวไปซ่ึงย่อมมีผลว่า กรรมสิทธ์ิโอนไปยังผู้ซ้ือเป็นเด็ดขาด ไถ่คืนกันไม่ได้
อีก(๗) 

 
 ข้อตกลงให้ผู้ขายไถ่ทรัพย์สินคืนไปได้ในอนาคตนี้ ไม่มีลักษณะเป็นการท่ีผู้ซ้ือให้คําม่ันว่าจะขาย

ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายในอนาคต เพราะข้อตกลงดังกล่าวเกิดจากคําเสนอสนองต้องตรงกันระหว่างผู้ซ้ือผู้ขาย
ท้ังสองฝ่ายแล้ว จึงไม่เข้าองค์ประกอบของคําม่ันอันเป็นการท่ีบุคคลหนึ่งแสดงเจตนาแต่ฝ่ายเดียวเพ่ือผูกพันตัว
(๘) และไม่เป็นสัญญาว่าจะซ้ือจะขายทรัพย์สินกันในอนาคตด้วย เพราะคู่สัญญาจะซ้ือจะขายต้องมาทําสัญญา
ซ้ือขายกันในอนาคต แต่คู่สัญญาขายฝากไถ่ทรัพย์สินคืนจากกันไปได้เลย ไม่ต้องทําสัญญาอีกฉบับกันแต่
ประการใด(๙) 

                                                           
 

(๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๗๔-๒๗๕. 
(๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๗๕. 
(๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๗๕. 
(๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๗๗. 
(๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๗๗. 

ลักษณะ 

๑ 
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 อนึ่ง ป.พ.พ. ม. ๔๙๑ ว่า “ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้” คําว่า “อาจ” บ่งบอกอยู่ในตัวแล้วว่า 
ผู้ขายจะไถ่หรือไม่ก็ได้ กล่าวคือ เป็นสิทธิท่ีจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ ไม่ได้เป็นหน้าท่ีต้องมาไถ่เสมอไป(๑๐) แต่เม่ือ
ผู้ขายมีและใช้สิทธินั้นโดยชอบ ก็ย่อมเป็นหน้าท่ีของผู้ซ้ือท่ีจะต้องรับไถ่(๑๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 

(๑๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๗๖. 
(๑๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๗๖. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๑๑ 

 

 
 

 

๑. ผลทางทรัพย์ 
 
สัญญาขายฝากนั้น เม่ือเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซ่ึงขายย่อมโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซ้ือ

ทันทีเช่นเดียวกับสัญญาซ้ือขายท่ัวไปตาม ป.พ.พ. ม. ๔๕๘ ไม่ว่าผู้ซ้ือจะได้ชําระราคาแล้วหรือยัง หรือผู้ขายจะ
ได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้หรือยัง(๑๒) 

 
ในกรณีท่ีผู้ขายเกรงว่า ทรัพย์สินจะเปล่ียนมือไปยังผู้อ่ืนอีกทอด และอาจเป็นผลเสียต่อตนในอันท่ีจะ

มาไถ่คืนในภายภาคหน้า ป.พ.พ. ม. ๔๙๓ เปิดให้ผู้ขายตกลงกับผู้ซ้ือก็ได้ว่า ห้ามผู้ซ้ือจําหน่ายทรัพย์สินต่อ ถ้า
ไม่เช่ือฟัง ผู้ซ้ือต้องรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น(๑๓) 

 
ข้อตกลงเช่นนี้เรียก “ข้อกําหนดห้ามโอน” (clause of inalienability) ซ่ึงจํากัดกรรมสิทธ์ิของผู้

ซ้ือ แต่ตาม ป.พ.พ. ม. ๑๓๓๖ แล้ว กรรมสิทธ์ิจํากัดได้ก็แต่โดยกฎหมาย มิใช่โดยสัญญา ประกอบกับสัญญาก่อ
เพียงบุคคลสิทธิ (ius in personam) มิใช่ทรัพยสิทธิ (ius in rem) กล่าวคือ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่าง
คู่สัญญาเท่านั้น ใช้ยันบุคคลภายนอกไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการจํากัดกรรมสิทธ์ิโดย
แท้(๑๔) ถ้าผู้ซ้ือฝ่าฝืนโดยจําหน่ายทรัพย์สินให้แก่บุคคลท่ีสามต่อ ผู้ซ้ือก็เพียงช่ือว่าผิดสัญญา และต้องรับผิดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ขายสําหรับบรรดาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเพราะการผิดสัญญา(๑๕) แต่ผู้ขายจะอาศัย
เหตุนั้นมาเรียกให้บุคคลท่ีสามรับผิดด้วยไม่ได้ เช่น เรียกให้เขาคืนทรัพย์สินมาหรือชําระราคาทรัพย์สินนั้นแทน
ไม่ได้ 

 
อนึ่ง คําว่า “จําหน่าย” (disposal) แม้โดยท่ัวไปหมายถึง การท่ีบุคคลจัดการทรัพย์สินให้พ้นไปจากตัว 

เช่น ขาย ให้ แลกเปล่ียน โอน จํานอง จํานํา อุปโภค บริโภค ทําลาย ฯลฯ แต่กรณีตามข้อตกลงข้างต้นไม่
หมายความรวมถึงการทําให้ภาวะแห่งทรัพย์สินนั้นสูญไป เช่น อุปโภค บริโภค และทําลาย(๑๖), (๑๗), (๑๘) 
                                                           

 

(๑๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๒. 
(๑๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๓. 
(๑๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๓. 
(๑๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๓. 
 

ผล 

๒ 
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๒. ผลทางหนี ้
 

สัญญาขายฝากนั้น เม่ือเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว จะก่อหนี้ให้แก่คู่สัญญาสองประการ คือ(๑๙) 
๑. หนี้ในการซ้ือขาย คือ ผู้ขายมีหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซ้ือ และผู้ซ้ือมีหนี้ต้องชําระราคา

ให้แก่ผู้ขาย 
๒. หนี้ในการไถ่ อันเป็นหนี้ท่ีเกิดขึ้นจากข้อตกลงเร่ืองไถ่ หนี้เช่นนี้จะเกิดแก่ผู้ซ้ือแต่ฝ่ายเดียว 

กล่าวคือ ผู้ซ้ือมีหน้าท่ีจะต้องให้ผู้ขายไถ่ทรัพย์สินคืนไปได้ตามตกลง ขณะท่ีผู้ขายนั้นไม่มีหน้าท่ีต้องไถ่ จะไถ่
หรือไม่ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                     

 

(๑๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๓-๒๘๔. 
(๑๗)  ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ๒๕๒๕: ๔๙. 
(๑๘)  ปรีชา สุมาวงศ์, ๒๕๓๒: ๕๗๔-๕๗๕. 
(๑๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๔-๒๘๕. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๑๓ 

♥ 

♥ 

 

 
 
 
 

๑. ผู้มีสิทธิไถ่ 
 
ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๗ แล้ว มีบุคคลสามประเภทเท่านั้นท่ีใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนไปได้ บุคคลนอกนั้นไม่

มีสิทธิเลย(๒๐) บุคคลสามประเภทท่ีว่า คือ 
 
๑. ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม โดยปรกติแล้ว บุคคลแรกท่ีมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนไปก็คือ

ผู้ขายทรัพย์สินนั้นเอง(๒๑) แต่ถ้าผู้ขายยังไม่ทันใช้สิทธิก็ตายเสียก่อน สิทธินั้นย่อมเป็นมรดกและตกทอดสู่
ทายาทของเขาตามกฎหมายลักษณะมรดก เพราะฉะนั้น ทายาทของผู้ขายจึงเป็นอีกคนหนึ่งท่ีใช้สิทธิไถ่ได้ แต่
ต้องเม่ือผู้ขายตายแล้วเท่านั้น(๒๒) ยกเว้นว่าในระหว่างท่ีมีชีวิตอยู่ ผู้ขายได้โอนสิทธิไถ่นั้นให้แก่ผู้อ่ืนไปแล้ว ใน
กรณีเช่นนี้ ผู้ขายย่อมไม่มีสิทธิไถ่อีก พอเขาตายลง ก็ย่อมไม่มีสิทธิไถ่เหลือให้ตกทอดเป็นมรดกอีก และทายาท
เขาจึงไม่มีสิทธิไถ่ไปด้วย(๒๓) 

 
๒. ผู้รับโอนสิทธิไถ่ ถ้าผู้ขายได้โอนสิทธิไถ่ให้แก่ผู้อ่ืน ผู้ขายก็จะหมดสิทธิไถ่ไป และผู้รับโอนสิทธิ

ไถ่ย่อมเข้าสวมสิทธินั้นแทน(๒๔) 
 
 โอนสิทธิไถ่นั้นต้องกระทําอย่างโอนสิทธิเรียกร้องตาม ป.พ.พ. ม. ๓๐๖ คือ การโอนต้องทําเป็น

หนังสือ และต้องทําหนังสือบอกกล่าวการโอนให้ผู้ซ้ือทราบด้วย หรือผู้ซ้ือต้องได้ทําหนังสือให้ความยินยอมแก่
การโอนนั้นแล้ว(๒๕) 

 

                                                           
 

(๒๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๗. 
(๒๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๕. 
(๒๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๕. 
(๒๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๕. 
(๒๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๕. 
(๒๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๕. 

การไถ่ 

๓ 
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 เช่น พระฤๅษีติดหนี้พนันฟุตบอล จึงหาเงินมาใช้หนี้โดยขายเกาะแก้วพิสดารฝากไว้กับนางผีเส้ือ
สมุทร และตกลงกันว่าจะมาไถ่เกาะคืนไปภายในหนึ่งปี หลังจากนั้นสามเดือน พระฤๅษีได้ทําหนังสือโอนสิทธิไถ่
ให้แก่ชีเปลือย พร้อมกับแจ้งการโอนให้นางผีเส้ือสมุทรทราบเป็นหนังสือแล้ว ดังนี้ พระฤๅษีย่อมหมดสิทธิไถ่
เกาะแก้วพิสดาร และสิทธินั้นย่อมเป็นของชีเปลือยต่อไป 

 
๓. บุคคลซ่ึงในสัญญายินยอมไว้โดยเฉพาะว่าให้ใช้สิทธิไถ่ได้ ผู้ซ้ือกับผู้ขายอาจตกลงกันไว้แต่

แรกก็ได้ว่า ให้บุคคลภายนอกมีสิทธิไถ่ เรียกว่าเป็นสัญญาเพ่ือประโยชน์ของบุคคลภายนอก(๒๖) 
 
 ถ้าบุคคลภายนอกนั้นตกลงจะรับสิทธิไถ่ก็ต้องแสดงเจตนาอย่างนั้นให้ผู้ซ้ือทราบตาม ป.พ.พ. ม. 

๓๗๔ เม่ือบุคคลภายนอกแสดงเจตนาแล้ว ผู้ซ้ือกับผู้ขายจะตกลงกันเพ่ือเปล่ียนแปลงหรือระงับสิทธิไถ่ของ
บุคคลภายนอกไม่ได้อีก ต้องห้ามตาม ป.พ.พ. ม. ๓๗๕ และจะมีผลให้ผู้ขายหมดสิทธิไถ่(๒๗) ในทางตรงกันข้าม 
ถ้าบุคคลภายนอกไม่แสดงเจตนา ผู้ขายก็ยังมีสิทธิไถ่อยู่ต่อไป(๒๘) 

 

๒. ผู้มีหน้าที่รับไถ ่
 

ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๘ แล้ว ผู้มีหน้าท่ีรับไถ่มีสองประเภท คือ ผู้ซ้ือเดิม หรือทายาทของเขา หนึ่ง กับ
ผู้รับโอนทรัพย์สินซ่ึงขายฝากหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น หนึ่ง 

 

๒.๑ ผู้ซือ้เดิม หรือทายาทของผู้ซือ้เดิม 
 
เนื่องจากผู้ซ้ือเป็นคู่สัญญาขายฝาก ก็ย่อมชัดเจนอยู่แล้วว่า ตามปรกติเขาต้องมีหน้าท่ีให้ไถ่ทรัพย์สิน

ซ่ึงขายฝากนั้นคืนไป(๒๙) แต่ถ้าผู้ซ้ือตายลงเสียก่อนท่ีจะได้ทําหน้าท่ี หน้าท่ีนั้นย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท
เขาตามกฎหมายลักษณะมรดก ทายาทของผู้ซ้ือจึงเป็นอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงมีหน้าท่ีรับไถ่เม่ือผู้ซ้ือตายแล้ว(๓๐) เว้น
แต่ว่า ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมีชีวิตอยู่ ผู้ซ้ือได้โอนทรัพย์สินซ่ึงขายฝากหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้อ่ืนไป
แล้ว ผู้ซ้ือก็จะหมดหน้าท่ีรับไถ่ และเม่ือเขาตาย จึงไม่มีหน้าท่ีอันใดเหลือให้ตกทอดสู่ทายาทด้วย(๓๑) 

 

                                                           
 

(๒๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๖-๒๘๗. 
(๒๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๗. 
(๒๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๗. 
(๒๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๘. 
(๓๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๘-๒๘๙. 
(๓๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๙. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๑๕ 

๒.๒ ผู้รับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินขายฝาก 

๒.๒.๑ ภาพรวม 
 
ถ้าผู้ซ้ือได้โอนทรัพย์สินซ่ึงขายฝากหรือโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้อ่ืนไป ผู้ซ้ือย่อมหมดหน้าท่ี

รับไถ่ และผู้รับโอนย่อมเข้าสวมหน้าท่ีนั้นแทน(๓๒) ความข้อนี้ช้ีให้เห็นว่า หน้าท่ีรับไถ่มิใช่เร่ืองเฉพาะตัว แต่อาจ
ตกติดไปกับทรัพย์สินได้(๓๓) 

 
โอนทรัพย์สิน หมายความว่า โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ส่วนโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น หมายความ

ว่า ไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิ แต่โอนสิทธิท่ียังให้ผู้ทรงสิทธิได้ครอบครองตัวทรัพย์สินอยู่ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้นว่า 
สิทธิจํานํา สิทธิจํานอง สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน รวมถึงสิทธิอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน แม้ไม่ใช่
ทรัพยสิทธิก็ตาม เช่น สิทธิเช่าซ่ึงเป็นบุคคลสิทธิ(๓๔) 

 
กรณีโอนสิทธิเหนือทรัพย์สิน แม้ว่าผู้รับโอนสิทธิไม่ได้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่เหตุท่ีกฎหมายให้

ผู้มีสิทธิไถ่มาไถ่ทรัพย์สินท่ีผู้รับโอนสิทธิ แทนท่ีจะไปไถ่จากผู้ซ้ือซ่ึงยังทรงกรรมสิทธ์ิอยู่นั้น มีเหตุผลสอง
ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ทรัพย์สินกําลังอยู่ในครอบครองของผู้รับโอนสิทธิ ผู้ไถ่จึงต้องมาแสดงเจตนาไถ่ท่ี
เขา เพ่ือท่ีเขาจะได้โอนความครอบครองให้ และประการที่สอง โดยปรกติแล้ว ผู้รับโอนสิทธิมีสิทธิครอบครอง
ทรัพย์สินไว้จนกว่าสิทธินั้นจะหมดลง เช่น ถ้าเช่าอยู่ ก็จนกว่าสัญญาเช่าจะหมดอายุ ถ้ามีคนมาไถ่ทรัพย์สิน 
ผู้รับโอนอาจโต้แย้งว่า ยังมีสิทธิครอบครองอยู่ และไม่ได้มีหน้าท่ีต้องปล่อยทรัพย์สินก็ได้ เพราะฉะนั้น 
กฎหมายจึงต้องกําหนดให้ผู้รับโอนมีหน้าท่ีรับไถ่(๓๕) 

 
กรณีรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น มีนักกฎหมายเห็นว่า ผู้ไถ่ต้องแสดงเจตนาไถ่ต่อผู้รับโอนสิทธิ และ

ต่อผู้ซ้ือหรือทายาทของผู้ซ้ือด้วย เพราะผู้ซ้ือหรือทายาทยังคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอยู่(๓๖) นอกจากนี้ ยังมี
นักกฎหมายเห็นว่า ถ้าโอนสิทธิกันหลายทอด จะแสดงเจตนาไถ่ต่อผู้รับโอนสิทธิทอดไหนก็ได้ แต่ก็มีนัก
กฎหมายเห็นแย้งว่า ทรัพย์สินอยู่ในครอบครองของผู้รับโอนสิทธิคนไหน ก็พึงแสดงเจตนาไถ่ต่อคนนั้น จึงจะมี
ประโยชน์ท่ีสุด เพราะเขาจะได้ได้โอนความครอบทรัพย์สินให้ได้(๓๗), (๓๘) 

                                                           
 

(๓๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๘ 
(๓๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๙. 
(๓๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๑-๒๙๒. 
(๓๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๒-๙๒๓. 
(๓๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๕. 
(๓๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๕. 
(๓๘)  ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ๒๕๒๕: ๘๖-๘๘. 
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๒.๒.๒ แบบและเงื่อนไขในการโอน 
 
ไม่ว่าจะโอนตัวทรัพย์สิน หรือโอนสิทธิเหนือทรัพย์สิน มีข้อควรพิจารณาตามประเภทของทรัพย์สิน

ดังนี้ 
 
๑. สังหาริมทรัพย์ทั่วไป ป.พ.พ. ม. ๔๙๘ (๒) ว่า เม่ือจะโอนให้แก่ใคร ผู้ซ้ือต้องบอกกล่าวให้ผู้รับ

โอนทราบเสียแต่ในเวลาโอนว่า ทรัพย์สินอาจถูกไถ่ไปได้ ท้ังนี้ เพราะนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั้นมีแบบบังคับว่า ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี ประวัติ
ทรัพย์สินนั้นจึงตรวจดูได้จากทะเบียนดังกล่าว แต่สังหาริมทรัพย์ท่ัวไปไม่มีแบบบังคับไว้ ย่อมเป็นไปได้ท่ีผู้รับ
โอนจะไม่ทราบว่า ทรัพย์สินอาจหลุดไปจากเขาได้ กฎหมายจึงกําหนดให้ต้องบอกกล่าวกันให้รู้เอาไว้เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้รับโอน เช่น เผ่ือว่าถ้ารู้ดังนั้นแล้ว ผู้รับโอนอาจปฏิเสธไม่รับโอนทรัพย์สินนั้นก็ได้(๓๙) 

 
 ถ้าผู้ซ้ือไม่ได้บอกให้ผู้รับโอนทราบในเวลาโอน หรือไปบอกภายหลัง ผู้รับโอนไม่มีหน้าท่ีต้องรับ

ไถ่ กล่าวคือ ผู้มีสิทธิไถ่มิอาจไถ่ทรัพย์สินคืนไปได้อีก ต้องไปเรียกให้ผู้ซ้ือรับผิดฐานผิดสัญญาเอง(๔๐), (๔๑) 
 
 เช่น หมํ่าขายตุ๊กแกภูเขาตัวหนึ่งฝากไว้กับเท่ง ตกลงกันว่าจะมาไถ่คืนภายในสามสัปดาห์ หนึ่ง

สัปดาห์ผ่านไป เท่งยกตุ๊กแกตัวนั้นให้แก่โหน่งโดยเสน่หา แต่เท่งลืมบอกโหน่งในเวลานั้นว่า หมํ่ามีสิทธิไถ่ตุ๊กแก
คืนไป มานึกขึ้นได้ในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังจึงเพ่ิงโทรศัพท์ไปบอก คร้ันวันสุดท้ายของกําหนดสามสัปดาห์นั้น 
หมํ่ามาไถ่ตุ๊กแกท่ีโหน่ง โหน่งสามารถบอกปัดไม่รับไถ่ได้ โดยโต้แย้งว่า เท่งไม่ได้บอกว่าหมํ่ามีสิทธิไถ่ไป ดังนี้ 
หมํ่าจะเรียกให้โหน่งปฏิบัติหน้าท่ีรับไถ่มิได้เลย แต่ต้องไปฟ้องเรียกร้องให้เท่งใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาแทน 

 
๒. สังหาริมทรัพย์พิเศษ (เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป, แพ, สัตว์พาหนะ) และอสังหาริมทรัพย์ 

ถ้าจะโอนให้แก่กัน ต้องทําตามแบบใน ป.พ.พ. ม. ๑๒๙๙ และ ๑๓๐๒ กล่าวคือ ต้องทําเป็นหนังสือ และจด
ทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี(๔๒) 

 
 เนื่องจากมีการจดทะเบียน ประวัติทรัพย์สินนั้นย่อมตรวจดูได้จากทะเบียนดังกล่าวเอง จึง

สันนิษฐานว่า ในเวลาโอน ผู้รับโอนทราบอยู่แล้วว่า ทรัพย์สินอาจถูกไถ่คืนไปจากตนได้ ข้อสันนิษฐานนี้เป็น

                                                           
 

(๓๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๐. 
(๔๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๐-๙๒๑. 
(๔๑)  ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ๒๕๒๕: ๘๒-๘๒. 
(๔๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๙-๒๙๑. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๑๗ 

เด็ดขาด กล่าวคือ ปิดปากผู้รับโอนมิให้กล่าวอ้างว่าไม่ทราบเร่ืองนั้นโดยส้ินเชิง แม้เขาจะไม่ทราบจริง ๆ        
ก็ตาม(๔๓) 
 

๓. เวลาไถ่ 
 
สิทธิไถ่นั้นต้องใช้ภายในเวลาท่ีกําหนด พ้นเวลาแล้วสิทธิก็ย่อมส้ินอายุไปด้วย(๔๔) 
 
เวลานี้คู่สัญญาอาจตกลงกําหนดกันไว้ในสัญญา หรือถ้าไม่ได้ตกลงกัน กฎหมายก็กําหนดรองรับไว้แล้ว

(๔๕) เวลาไถ่จึงแบ่งพิจารณาได้สองกรณี คือ เวลาตามสัญญา และเวลาตามกฎหมาย 
 

๓.๑ เวลาตามสัญญา 

๓.๑.๑ การกําหนดเวลาไถ่ 
 
ตามหลักความศักดิ์สิทธ์ิในการแสดงเจตนา ผู้ซ้ือกับผู้ขายย่อมสามารถตกลงกันให้ใช้สิทธิไถ่ภายใน

เวลาใดก็ได้ แต่กฎหมายได้กําหนดขั้นเวลาสูงสุดไว้มิให้ใช้สิทธิไถ่เกินนั้น เพราะถ้าต้องรอไถ่กันเป็นเนิ่นนาน 
ทรัพย์สินจะไม่เปล่ียนมือเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้ระบบเศรษฐกิจไม่หมุนเวียน และเป็นผลเสียต่อส่วนร่วม(๔๖)  

 
ขั้นเวลาสูงสุดดังกล่าวนั้นเป็นไปตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๔ คือ อสังหาริมทรัพย์ สิบปีนับแต่เวลาขายฝาก 

และสังหาริมทรัพย์ สามปีนับแต่เวลาขายฝาก(๔๗) คู่สัญญาจะตกลงให้มาไถ่กันในเวลาช้านานเท่าใดก็ได้ แต่
ต้องไม่เกินขั้นเวลานี้ ถ้าเกิน ป.พ.พ. ม. ๔๙๕ ก็ให้ลดลงมาเท่าขั้นเวลาตามกฎหมาย แล้วแต่ประเภททรัพย์สิน
(๔๘) 

 
เช่น วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ อิเหนาต้องการเงินไปจ่ายค่าอาหารท่ีร้านของนางจินตะหราซ่ึงไปกิน

เช่ือมา จึงขายภูเขาวิลิศมาหราฝากไว้กับนางพูนลาบ โดยตกลงกันว่าจะมาไถ่คืนไปภายในสามสิบปี คือ ภายใน
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๘๕ แต่ตามกฎหมายแล้ว การไถ่ภูเขาซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องกระทําภายในสิบปีนับ
แต่เวลาขายฝาก กําหนดเวลาสามสิบปีดังกล่าวจึงต้องลดลงเหลือสิบปีตามกฎหมาย กล่าวคือ อิเหนา หรือ

                                                           
 

(๔๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๘๙-๒๙๑. 
(๔๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๖. 
(๔๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๖. 
(๔๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๖. 
(๔๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๖. 
(๔๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๖-๒๙๗. 
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♥ 

♥ 

ทายาทของอิเหนา หรือผู้รับโอนสิทธิไถ่จากอิเหนา จะต้องใช้สิทธิไถ่ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ พ้นไป
แล้วก็เป็นอันไถ่ศาลเจ้าคืนมิได้อีก 

 

๓.๑.๒ การย่นหรือขยายเวลาไถ่ 
 
เวลาท่ีตกลงกําหนดกันไว้แล้วนั้น ผู้ซ้ือกับผู้ขายจะตกลงย่นหรือขยายกันในภายหลังก็ได้ ตามหลัก

อิสระในการแสดงเจตนา(๔๙) 
 
สําหรับการย่นนั้น ย่อมทําได้ไม่มีปัญหา เพราะไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดจะเสียหายเพราะการย่น(๕๐) 
 
แต่การขยายนั้น เดิม ป.พ.พ. ม. ๔๙๖ ห้ามไว้ เพราะอาจทําให้ผู้ซ้ือเสียเปรียบ เช่น ผู้ซ้ือย่อม

คาดหมายอยู่ว่า หน้าท่ีรับไถ่หมดส้ินลงเม่ือใด ก็จะได้จัดการทรัพย์สินอย่างเป็นอิสระเสียที ถ้ามาขยายกันอีก 
หน้าท่ีนั้นก็จะยืดยาวไปด้วย ท้ังยังเป็นโทษแก่ระบบเศรษฐกิจอีก เพราะทําให้ทรัพย์สินแช่อยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
นานมากขึ้น(๕๑) อย่างไรก็ดี มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนตลอดมาว่า ป.พ.พ. ม. ๔๙๖ คํานึงถึงแต่
ประโยชน์ของฝ่ายผู้ซ้ือ ไม่เห็นใจฝ่ายผู้ขายท่ีปรกติมักมีฐานะทางการเงินด้อยกว่าผู้ซ้ือ ผู้ขายเอาทรัพย์สินมา
ขายฝากก็เพราะตกท่ีนั่งลําบากต้องการเงินทองอยู่แล้ว เขาอาจไม่สามารถรวบรวมเงินมาไถ่ภายในกําหนดก็
เป็นได้(๕๒) เพราะฉะนั้น หลังจากใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๔๗๑ ป.พ.พ. ม. ๔๙๖ จึงได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือปี 
๒๕๔๑ โดยยกเลิกข้อความเดิมท้ังส้ิน แล้ววางหลักการเสียใหม่ว่า 

 
๑. เวลาไถ่ท่ีตกลงกําหนดกันไว้แล้วนั้น ผู้มีสิทธิไถ่กับผู้มีหน้าท่ีรับไถ่จะตกลงขยายกันในภายหลังก็

ได้(๕๓) 
 
๒. จะขยายเวลาได้ก็เฉพาะเม่ือเวลาเดิมยังไม่ส้ินสุดลง เพราะถ้าส้ินแล้ว สิทธิไถ่ก็ย่อมส้ินไปด้วย 

การขยายเวลาหลังจากนั้นจึงไม่ใช่การขยายเวลาไถ่อีกต่อไป(๕๔) 
 
 

                                                           
 

(๔๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๘. 
(๕๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๘. 
(๕๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๘-๒๙๙. 
(๕๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๙. 
(๕๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๙. 
(๕๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๒๙๙. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๑๙ 

♥ 

♥ 

♥ 

๓. เวลาไถ่ท้ังของเดิมและท่ีขยายแล้ว เม่ือรวมกันท้ังหมด ต้องไม่เกินขั้นเวลาสูงสุดท่ีระบุไว้ใน ป.
พ.พ. ม. ๔๙๔ ข้างต้น ถ้าเกินก็ให้ลดลงมาเท่าขั้นเวลานั้นแล้วแต่ประเภททรัพย์สิน(๕๕) 

 
๔. การตกลงขยายเวลาไถ่ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มีหน้าท่ีรับไถ่ ถ้าไม่มีหลักฐานเป็น

หนังสือดังกล่าวนี้ จะฟ้องร้องบังคับสิทธิไถ่กันในระหว่างผู้มีสิทธิไถ่กับผู้มีหน้าท่ีรับไถ่มิได้(๕๖), (๕๗) 
 
๕. ในกรณีท่ีทรัพย์สินซ่ึงขายฝากนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษ และผู้ซ้ือได้โอน

ทรัพย์สินหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนต่อ ถ้าบุคคลหลังนี้ได้รับการโอนโดยสุจริต กล่าวคือ ใน
เวลารับโอนนั้น เขาไม่ทราบว่ามีการขยายเวลาไถ่กัน กับท้ังเขายังได้เสียค่าตอบแทนในการรับโอน เช่น ได้
ชําระราคาหรือเอาทรัพย์สินอ่ืนมาแลก และเขาได้จดทะเบียนสิทธิท่ีเขาได้รับโอนมานั้นกับพนักงานหน้าท่ีแล้ว
ด้วย หนังสืออันเป็นหลักฐานแห่งการขยายเวลานั้นต้องนําไปจดทะเบียนหรือแจ้งจดกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
มิฉะนั้น การขยายเวลาจะใช้ยันกับบุคคลผู้รับโอนดังกล่าวมิได้(๕๘) แต่ถ้าการรับโอนไม่ได้เป็นตามเงื่อนไข
ดังกล่าว ก็ใช้ยันได้อยู่ เช่น ผู้รับโอนรู้อยู่ในเวลาท่ีรับโอนแล้วว่ามีการขยายเวลาไถ่ หรือเขาไม่ต้องทําอะไรตอบ
แทนการโอน หรือเขาไม่ได้จดทะเบียนสิทธิท่ีได้รับโอนมา เป็นต้น(๕๙) 

 
 เหตุผลท่ีต้องให้เอาหนังสือหลักฐานการขยายเวลาไถ่ไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งกับพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีอีก เพราะในทะเบียนย่อมปรากฏแต่เวลาไถ่เดิม ผู้รับโอนจึงอาจไม่ทราบเร่ืองขยายเวลา และอาจเสีย
ประโยชน์ได้ เป็นต้นว่า ถ้าเขาทราบว่ามีการขยายเวลาไถ่แล้ว เขาอาจไม่รับโอนก็ได้(๖๐) 

 
 ส่วนเหตุท่ีข้อนี้มิได้ใช้บังคับถึงสังหาริมทรัพย์ท่ัวไปด้วยนั้น เพราะ ป.พ.พ. ม. ๔๙๘ กําหนดให้ผู้

ซ้ือต้องแจ้งผู้รับโอนทราบในเวลาโอนว่าทรัพย์สินอาจถูกไถ่คืนไปได้อยู่แล้วดังกล่าวมาข้างต้น(๖๑) อย่างไรก็ดี มี
นักกฎหมายเห็นว่า แม้ผู้รับโอนสังหาริมทรัพย์ท่ัวไปทราบว่า สังหาริมทรัพย์อาจถูกไถ่ไป แต่ก็เป็นไปได้ท่ีเขา
อาจไม่ทราบว่ามีการขยายเวลาไถ่ ดังนั้น ถ้าเขาไม่ทราบ จะอ้างการขยายเวลาไถ่ต่อเขามิได้ กล่าวคือ ผู้รับโอน
มีหน้าท่ีรับไถ่เฉพาะภายในเวลาไถ่ท่ีเขาทราบแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิไถ่มาไถ่ตามเวลาท่ีขยายกันซ่ึงผู้รับโอนไม่ทราบ
นั้น ผู้รับโอนไม่มีหน้าท่ีต้องรับไถ่เลย(๖๒) 

                                                           
 

(๕๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๐. 
(๕๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๐-๓๐๑. 
(๕๗)  วีรวัฒน์ จันทโชติ; ๒๕๔๑, มิถุนายน: ๓๒๘-๓๔๒. 
(๕๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๑-๓๐๔. 
(๕๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๒. 
(๖๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๒. 
(๖๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๔. 
(๖๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๔. 
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เล่าป่ีขายสําเภาลําใหญ่ลําหนึ่ง หนักเจ็ดตัน ฝากไว้กับเล่าขลุ่ย ราคาหนึ่งล้านบาท ตกลงจะมาไถ่คืน

ไปภายในหนึ่งปีนับแต่ทําสัญญาขายฝาก และสินไถ่สองล้านบาท การขายฝากทําเป็นหนังสือและจดทะเบียน
กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีถูกต้องตามแบบท่ี ป.พ.พ. บังคับไว้ใน ม. ๑๓๐๒ ประกอบ ม. ๑๒๙๙ 

 
ครั้นใกล้จะครบกําหนดหนึ่งปี เล่าป่ีเห็นว่า ยังรวบรวมเงินให้ครบสองล้านบาทไม่ได้เลย เพราะมัว

แต่ทําสงครามยืดเยื้ออยู่กับโจโฉและโจอ้ีบอย เล่าป่ีจึงเขียนจดหมายขอขยายเวลาไถ่ออกไปอีกหนึ่งปี ให้ม้า
เร็วถือไปถึงเล่าขลุ่ย เล่าขลุ่ยมีใจเมตตา ก็เขียนจดหมายลงลายมือชื่อตอบกลับมาว่า ตกลงขยายให้ เวลาไถ่
ท้ังหมดจึงเป็นสองปีนับแต่ทําสัญญาขายฝาก ซ่ึงเป็นเวลาไถ่ท่ีใช้ได้ เพราะไม่เกินขั้นเวลาสูงสุดท่ี ป.พ.พ. ม. 
๔๙๔ กําหนดไว้สําหรับสําเภาซ่ึงเป็นสังหาริมทรัพย์ คือ สามปี ทว่า เล่าป่ีกับเล่าขลุ่ยไม่ได้นําจดหมายนั้นไป
จดทะเบียนหรือแจ้งจดไว้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีแต่ประการใด 

 
ในระหว่างท่ียังไม่ครบกําหนดสองปี เล่าขลุ่ยขายสําเภาลําข้างต้นให้แก่เล่าแคนต่อ การซ้ือขายทํา

เป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีถูกต้องเช่นกัน เล่าแคนจึงชื่อว่า 
๑ ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน กล่าวคือ เล่าแคนได้กรรมสิทธ์ิในสําเภามาโดยได้ชําระราคา

ให้แก่เล่าขลุ่ย 
๒ ได้สิทธิมาโดยสุจริต กล่าวคือ แม้เล่าแคนสามารถทราบได้ว่า สําเภานั้นอาจถูกไถ่คืนไปจาก

ตนได้ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปี เพราะการขายฝากมีปรากฏอยู่ในทะเบียน แต่เล่าแคนย่อมไม่สามารถทราบ
ได้ว่า เวลาหนึ่งปีนั้นมีการขยายออกไปเป็นสองปี เพราะเล่าป่ีกับเล่าขลุ่ยไม่ได้จดทะเบียนหรือจดแจ้งเรื่องการ
ขยายเวลา 

๓ ได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว เพราะการซ้ือขายระหว่างเล่าขลุ่ยกับเล่าแคนได้จด
ทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว 

 
ด้วยเหตุนี้ เม่ือครบกําหนดสองปี เล่าป่ีมาไถ่สําเภาท่ีเล่าแคน แม้ตามปรกติแล้วเล่าแคนมีหน้าท่ีต้อง

รับไถ่ แต่ก็เฉพาะภายในเวลาท่ีเล่าแคนรับทราบแล้วเท่านั้น คือ หนึ่งปี ส่วนเวลาท่ีขยายออกไปอีกหนึ่งปีเป็น
สองปีนั้น เล่าแคนไม่ได้ทราบ เล่าป่ีจะอ้างการขยายเวลาไม่ได้ เท่ากับว่า เล่าป่ีมาไถ่สําเภาไปเม่ือพ้นเวลาไถ่ 
จึงไม่อาจไถ่คืนไปได้อีก แต่กําหนดเวลาสองปีนั้น เล่าป่ียังใช้อ้างต่อเล่าขลุ่ยได้อยู่ เพราะมีการทําเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อเล่าขลุ่ยไว้ เล่าป่ีจึงเรียกให้เล่าขลุ่ยรับผิดฐานผิดสัญญาได้ 

 
แต่ถ้าเล่าแคนได้สําเภามาเพราะเล่าขลุ่ยให้โดยเสน่หา เล่าแคนจะขาดองค์ประกอบหนึ่งในสาม

ดังกล่าว คือ เล่าแคนไม่ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน ทว่า ได้มาเปล่า ๆ ดังนี้แล้ว แม้เล่าป่ีกับเล่าขลุ่ยไม่ได้
จดทะเบียนหรือจดแจ้งการขยายเวลา การขยายเวลานั้นยังใช้ยันต่อเล่าแคนได้อยู่ ถ้าเล่าป่ีมาไถ่สําเภาคืน
ภายในสองปีนับแต่ทําสัญญาขายฝาก เล่าแคนก็มีหน้าท่ีต้องรับไถ่ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่
ประการใด 

ตัวอย่าง 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๒๑ 

๓.๑.๓ แบบในการย่นหรือขยายเวลาไถ่ทรัพย์สินบางประเภท 
 
สําหรับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนั้น จริงอยู่ว่า ถ้าจะขายฝาก ก็ต้องทําเป็นหนังสือ

และจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม ป.พ.พ. ม. ๑๒๙๙ ถ้าไม่ทําตามแบบนี้แล้ว เป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. 
ม. ๑๕๒ แต่การขยายเวลาไถ่นั้น กฎหมายไม่ได้กําหนดแบบไว้เลย เพียงแต่ว่า ถ้าจะฟ้องร้องกันเร่ืองขยาย
เวลา ก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้รับไถ่มาแสดง มิฉะนั้น ฟ้องร้องกันไม่ได้ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๘๖ 
ว. ๒ ดังกล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ดี เร่ืองแบบในการย่นหรือขยายเวลาไถ่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์
พิเศษนี้ นักกฎหมายเห็นต่างกันเป็นสองทาง 

 
ทางหนึ่งว่า เม่ือนิติกรรมใดมีแบบกํากับไว้ การแก้ไขเพ่ิมเติมนิติกรรมนั้นก็ต้องทําตามแบบเดียวกัน
ด้วย เพราะฉะนั้น เม่ือการขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษต้องทําเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี การย่นหรือขายเวลาไถ่ ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาขายฝาก
ดั้งเดิมนั้น ก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีเหมือนกัน มิฉะนั้น เป็นโมฆะไป 
กล่าวคือ ไม่มีการย่นหรือขยายแต่ประการใด(๖๓) 
 
อีกทางหนึ่งว่า แบบย่อมมีเท่าท่ีกฎหมายกําหนดไว้ เม่ือไม่มีกําหนดไว้ จะทําอย่างไรก็ได้ เช่น เป็น
วาจาหรือเป็นหนังสือ ก็สมบูรณ์ได้ท้ังนั้น การย่นหรือขยายเวลาไถ่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์
พิเศษก็เช่นเดียวกัน ไม่จําต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีแต่ประการใด(๖๔) 
 
คําวินิจฉัยของศาลในเร่ืองนี้ยังไม่ชัดเจนนัก(๖๕) แต่นักกฎหมายส่วนใหญ่เห็นอย่างทางแรก(๖๖), (๖๗), (๖๘) 
 

๓.๒ เวลาตามกฎหมาย 
 
ถ้าคู่สัญญาขายฝากไม่ได้ตกลงกําหนดเวลาไถ่ไว้ เวลาไถ่จะเป็นไปตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๔ ดังอธิบาย

มาแล้ว(๖๙) 

                                                           
 

(๖๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๕. 
(๖๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๕-๓๐๖. 
(๖๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๖. 
(๖๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๕. 
(๖๗)  หมายเหตุของจิตติ ติงศภัทิย์ ท้าย ฎ. ๑๑๙๒/๒๕๑๘. อ้างถึงใน ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๕. 
(๖๘)  ประพนธ์ ศาตะมาน และไพจิตร ปุญญพันธุ์, ๒๕๓๙: ๑๖๔. 
(๖๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๖. 

+ 

 

 

 
 

+ 
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๔. สินไถ่ 

 

สินไถ่ (price of redemption) คือ เงินจํานวนหนึ่งซ่ึงผู้มีสิทธิไถ่ต้องชําระให้แก่ผู้มีหน้าท่ีรับไถ่ในเม่ือ
มาใช้สิทธิไถ่(๗๐) แม้กฎหมายว่า “ทรัพย์อันเป็นสินไถ่” แต่นักกฎหมายก็เห็นพ้องต้องกันว่า ทรัพย์นั้นหมายถึง
เงิน จะชําระสินไถ่กันเป็นทรัพย์อย่างอ่ืนท่ีมิใช่เงินมิได้(๗๑), (๗๒) 

 
สินไถ่นั้นปรกติผู้ซ้ือกับผู้ขายย่อมตกลงกันไว้อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ได้ตกลง กฎหมายก็กําหนดให้ไว้แล้ว

เช่นกัน 
 

๔.๑ สินไถ่ตามสัญญา 
 
สินไถ่นั้น เดิมกฎหมายไม่ได้ควบคุมไว้ คู่สัญญาจะตกลงกันเท่าไรหรือให้คํานวณกันเช่นไรก็ได้ เช่น ให้

คิดสินไถ่เป็นดอกเบ้ียของราคาขาย หรือกําหนดจํานวนสินไถ่สูงกว่าราคาขายก็ทําได้(๗๓) นอกจากนี้ ศาลฎีกา
ยังวินิจฉัยไว้หลายต่อหลายคร้ังว่า สินไถ่ท่ีคํานวณแล้วเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ
แม้จะคิดในลักษณะเดียวกับดอกเบ้ีย แต่สินไถ่ไม่ใช่ดอกเบ้ีย จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งข้อห้ามคิดเกินร้อยละสิบห้า
ต่อปี(๗๔) จึงปรากฏเนือง ๆ ว่า ผู้ขายไม่สามารถไถ่ทรัพย์สินกลับคืนไปได้ เพราะสินไถ่สูงกว่าราคาขายเสียลิบ
ล่ิว(๗๕) แต่ท่ีผู้คนส่วนใหญ่ยังเลือกขายฝากทรัพย์สินอยู่ ก็ด้วยความยากจนบังคับ จะใช้วิธีอ่ืน เช่น กู้ยืม จํานอง 
จํานํา ก็ดูจะยากลําบากยิ่งกว่า(๗๖) 

 
ด้วยเหตุข้างต้น จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์เสมอมาว่า กฎหมายลักษณะขายฝากส่งเสริมประโยชน์ผู้ซ้ือซ่ึง

มักเป็นนายทุน แต่ซํ้าเติมผู้ขายซ่ึงมักเป็นคนยากเข็ญ(๗๗) 
 
ในปี ๒๕๔๑ จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ป.พ.พ. ม. ๔๙๙ เพ่ือควบคุมการกําหนดสินไถ่(๗๘) โดยเพ่ิม ว. ๒ 

เข้าไปว่า ถ้าในเวลาไถ่ ปรากฏว่า สินไถ่สูงกว่าราคาขายฝากท่ีแท้จริง โดยท่ีความสูงนั้นเกินอัตราร้อยละสิบห้า
                                                           

 

(๗๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๗. 
(๗๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๗. 
(๗๒)  ไพจิตร ปุญญพันธุ์; ๒๕๔๒, ๒ มิถุนายน: ๓๐๓-๓๐๔. 
(๗๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๗-๓๐๘. 
(๗๔)  เช่น ฎ. ๗๐๗-๗๐๘/๒๕๐๕ (http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/jud/th/thsc/2505/cd_1494.pdf) 

และ ๔๑๐/๒๕๑๐ (http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/jud/th/thsc/2500/cd_3688.pdf). 
(๗๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๗. 
(๗๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๗. 
(๗๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๗-๓๐๘. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๒๓ 

ต่อปีแล้ว ก็ให้ลดสินไถ่ลงมาเท่าราคาขายฝากท่ีแท้จริงบวกประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี (real 
price of the sale including fifteen percent per year of profit) แสดงเป็นสูตรได้ดังนี้ คือ 
 

สินไถ่ = ราคาขายฝากที่แท้จริง + ประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี 
 
 

 
 

 
พระสังทําหยังต้องการทุนรอนในการเดินทางไปอัญเชิญคัมภีร์ไบเบิลท่ีอุตรกุรุทวีป จึงขายอาราม

พันปีฝากไว้กับเห้งเลีย ราคาหนึ่งล้านบาท สัญญาทําตามแบบ คือ ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี เรียบร้อยทุกประการ ตกลงกันจะมาไถ่คืนไปภายในห้าปี และกําหนดสินไถ่ไว้สองล้านบาท 
คํานวณสินไถ่ได้ดังต่อไปนี้ 

 
๑ ราคาขายฝากที่แท้จริง 
 ถ้าราคาขายฝากท่ีแท้จริง คือ ราคาขายฝากตามท่ีตกลงกัน ก็จะเท่ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๒ ประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ ๑๕ ต่อปี) 

 ๒.๑ คํานวณโดย  ราคาขายฝากท่ีแท้จริง x ๑๕ 
 ๒.๒ ในกรณีนี้ ประโยชน์ตอบแทนต่อ ๑ ปี เท่ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕ 
   = ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๓ ประโยชน์ตอบแทนท้ัง ๕ ปี เท่ากับ ๑๕๐,๐๐๐ x ๕ 
   = ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
๓ สินไถ่ตามกรอบของกฎหมาย 
 เม่ือราคาขายฝากท่ีแท้จริง  = ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 และประโยชน์ตอบแทน  = ๑๕๐,๐๐๐ ต่อ ๑ ปี 
 สินไถ่ตามกรอบของกฎหมายจึง  = ๑,๗๕๐,๐๐๐ ต่อ ๕ ปี 
 มิใช่   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๕ ปี ดังตกลงกัน 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 

(๗๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๘. 

ตัวอย่าง 



๒๔ ♫ th.wikibooks/wiki/redemption 

 
๔. เมื่อมาไถ่ 

 ๔.๑ ถ้าพระสังทําหยังมาไถ่เม่ือเวลาครบ ๕ ปี 
  จะต้องชําระสินไถ่  ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๒ ถ้าพระสังทําหยังมาไถ่เม่ือเวลาครบ ๔ ปี 
  สินไถ่จะต้องลดลงดังนี้  ๑,๗๕๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ 
    = ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๓ ถ้าพระสังทําหยังมาไถ่เม่ือเวลาครบ ๓ ปี 
  สินไถ่จะต้องลดลงดังนี้  ๑,๖๐๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ 
    = ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติใหม่นี้ไม่ได้แก้ปัญหาเดิมสักเท่าไร เพราะอันท่ีจริง มิได้ให้รายละเอียดว่า ราคา

ขายฝากท่ีแท้จริงคืออะไร และจะคํานวณอย่างไร นอกจากนี้ เม่ือเป็นหน้าท่ีศาลท่ีจะวินิจฉัยเร่ืองสินไถ่ ย่อม
หมายความว่า ต้องมีการนําคดีไปสู่ศาลก่อน เพราะฉะนั้น คู่สัญญาจะตกลงสินไถ่กันมากน้อยเท่าไรก็ได้
ตามเดิม ถ้าไม่ฟ้องร้องกัน สินไถ่นั้นก็ใช้ได้ต่อไป(๗๙) 

 
สําหรับปัญหาว่า อะไรคือราคาขายฝากท่ีแท้จริงนั้น นักกฎหมายเสนอความเห็นกันไปต่าง ๆ นานา 

เช่น บ้างเห็นว่าได้แก่ราคาขายฝากตามสัญญาขายฝากก็มี และท่ีเห็นว่าได้แก่ราคาท่ีแท้จริงของทรัพย์สินโดย
คํานวณตามสภาพทรัพย์สินในเวลาขายฝากกันก็มี แต่ก็ยังมิได้ข้อยุติจนบัดนี้(๘๐), (๘๑) 

 

๔.๒ สินไถ่ตามกฎหมาย 
 
ถ้าคู่สัญญามิได้ตกลงสินไถ่กันไว้ ป.พ.พ. ม. ๔๙๙ ว. ๑ ก็กําหนดสินไถ่ว่า ให้เท่ากับราคาขายฝาก 
 
แต่บทบัญญัตินี้ก็มีปัญหามาแต่เดิมเช่นกัน เพราะในทางปฏิบัติ ปรากฏว่า คู่สัญญาตกลงราคาขายฝาก

ให้สูงไว้ก่อน แต่ชําระราคากันจริงไม่มากเท่านั้น คร้ันไม่ได้กําหนดสินไถ่ ก็จึงจะต้องคิดกันตามราคาขายฝาก
ดังกล่าว ซ่ึงเสมือนว่า ผู้ซ้ือคํานวณกําไรไว้อยู่แล้ว นับเป็นเล่ห์กลรูปแบบหนึ่งในทางการค้า(๘๒) เม่ือปี ๒๕๔๑ 

                                                           
 

(๗๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๘-๓๐๙. 
(๘๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๐๙. 
(๘๑)  ประพนธ์ ศาตะมาน และไพจิตร ปุญญพันธุ์, ๒๕๓๙: ๑๖๙. 
(๘๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๐. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๒๕ 

จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ป.พ.พ. ม. ๔๙๙ โดยเพ่ิม ว. ๒ เข้าไป เพราะฉะนั้น ถ้าในเวลาไถ่ สินไถ่สูงเกินกรอบของ
กฎหมาย ก็จะต้องคํานวณตาม ว. ๒ นี้ ดังอธิบายมาข้างต้นแล้ว(๘๓) 
 

๕. การไถ่โดยชอบ 
 
ในการไถ่นั้น ผู้ไถ่ต้องแสดงเจตนาขอไถ่ต่อผู้มีหน้าท่ีรับไถ่ ภายในเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 

กับท้ังผู้ไถ่ต้องอยู่ในฐานะชําระหนี้ของตนได้ กล่าวคือ มีเงินพร้อมสรรพสําหรับจ่ายสินไถ่แล้วด้วย ท้ังนี้ ตาม 
ป.พ.พ. ม. ๒๐๘-๒๑๑(๘๔) 

 
สินไถ่นั้น จะชําระแก่ผู้มีหน้าท่ีรับไถ่โดยตรง ตาม ป.พ.พ. ม. ๒๐๘-๒๑๑ หรือถ้าผู้รับไถ่ไม่ยอมรับ

ชําระหนี้ หรือมีความขัดข้องประการอ่ืน จะวางสินไถ่ไว้ท่ีสํานักงานวางทรัพย์แทน ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๒ ว. ๑ 
ก็ได้(๘๕) ในกรณีวางทรัพย์ ผู้ไถ่ต้องแสดงเจตนาด้วยว่า จะไม่ถอนทรัพย์นั้นคืนไป แต่เขาไม่จําต้องแจ้งให้ผู้รับไถ่
ทราบว่า ตนได้วางทรัพย์ไว้แล้ว ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๓๓ ว. ๓ เพราะเจ้าพนักงานสํานักงานวางทรัพย์จะแจ้งให้
เองตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๒ ว. ๒ 

 
อนึ่ง มีนักกฎหมายเห็นว่า สินไถ่นั้นต้องชําระกันทีเดียว ถ้าแบ่งชําระกันเป็นงวด ๆ จนกว่าครบ ยังไม่

นับเป็นการไถ่จนกว่าจะได้ชําระครบถ้วนภายในเวลาไถ่(๘๖) ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ทํานองนี้เช่นกัน เป็นต้นว่า 
ในคดีหนึ่งเม่ือปี ๒๕๑๘ จําเลยขายเรือนฝากไว้กับโจทก์ แล้วชําระสินไถ่เพียงบางส่วน แต่ส่วนท่ีเหลือไม่ได้
ชําระอีกเลยจนกระท่ังพ้นเวลาไถ่ เรือนหลังนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธ์ิของโจทก์อย่างถาวร เพราะยังไม่อาจถือได้
ว่าจําเลยไถ่เรือนแล้ว(๘๗), (๘๘) 

 
นอกจากนี้ ถ้ามองว่า การไถ่นั้นเป็นการซ้ือทรัพย์สินคืน ซ่ึงจัดเป็นการซ้ือขาย อันเป็นนิติกรรมรูปแบบ

หนึ่งแล้ว การไถ่สังหาริมทรัพย์พิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์ก็จะอยู่ในบังคับแห่ง ป.พ.พ. ม. ๑๒๙๙ หรือ ๑๓๐๒
คือ ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วย มิฉะนั้น เป็นโมฆะ ใช่หรือไม่ สําหรับปัญหา
นี้ มีนักกฎหมายเห็นว่า สัญญาขายฝากมีการไถ่เป็นเงื่อนไขบังคับหลัง เพราะการไถ่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึง
ไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นก็จะยังให้สัญญาส้ินสุดลง และมีผลให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีขายฝากนั้น

                                                           
 

(๘๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๐-๓๑๑. 
(๘๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๒-๓๑๓. 
(๘๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๓. 
(๘๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๓. 
(๘๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๔. 
(๘๘)  ดู ฎ. ๕๗๖/๒๕๑๘ (http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/jud/th/thsc/2501/cd_6465.pdf). 



๒๖ ♫ th.wikibooks/wiki/redemption 

ย้อนกลับไปสู่ผู้ขายหรือผู้มีสิทธิเสมือนผู้ขาย เรียกว่าเป็นผลย้อนหลังในทางทรัพย์ (real retroaction) อันมี
ลักษณะเด็ดขาด ใช้อ้างต่อบุคคลทุกคนได้ท้ังนั้น ไม่จําต้องจดทะเบียนเพ่ือรับรองอีกดังผลในทางหนี้(๘๙) 

 

๖. ผลของการไถ่โดยชอบ 

 

เม่ือไถ่โดยชอบแล้ว ผู้ไถ่จะได้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซ่ึงไถ่นั้นทันที โดยท่ีทรัพย์สินปลอดจากสิทธิติดพัน
ท้ังปวง และถ้ามีดอกผลงอกเงยจากทรัพย์สินนั้นในระหว่างท่ีผู้ซ้ือหรือผู้รับไถ่เป็นเจ้าของ ผู้ซ้ือหรือผู้รับไถ่ย่อม
ได้ดอกผลไป 

 

๖.๑ ผลทางทรัพย์ 

๖.๑.๑ การได้กรรมสิทธิ์ทันที 
 
เม่ือไถ่โดยชอบแล้ว ผลท่ีเกิดขึ้นประการแรก คือ ผู้ไถ่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซ่ึงไถ่นั้นทันที 
 
เดิม ป.พ.พ. ม. ๔๙๒ ว่า เม่ือไถ่โดยชอบแล้ว ให้ถือว่า กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซ่ึงไถ่นั้นไม่เคยตกไปแก่ผู้

ซ้ือเลย อันหมายความว่า การไถ่มีผลย้อนหลังไปถึงวันขายฝาก(๙๐) ทว่า บทบัญญัตินี้มีปัญหา เพราะถ้าใน
ระหว่างท่ีผู้ซ้ือหรือผู้รับไถ่ครอบครองทรัพย์สินซ่ึงขายฝากอยู่ และเกิดมีดอกผลงอกเงยขึ้นมาจากทรัพย์สินนั้น 
ตามบทบัญญัติเร่ืองกรรมสิทธ์ิ (ป.พ.พ. ม. ๑๓๓๖) แล้ว เขาย่อมเป็นเจ้าของดอกผลนั้นด้วย แต่ถ้าการไถ่มีผล
ย้อนหลังไปว่า เขาไม่เคยเป็นเจ้าของทรัพย์สินเลย ดอกผลก็จะกลายเป็นลาภมิควรได้สําหรับเขา และเขาอาจ
ต้องส่งดอกผลคืนให้แก่ผู้ไถ่ การบังคับให้เขาส่งดอกผลคืนเช่นนี้ จึงขัดกับบทบัญญัติเร่ืองกรรมสิทธ์ิอยู่ในตัว 
ประกอบกับการไถ่นั้นไม่แน่ไม่นอน ผู้มีสิทธิไถ่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ ถ้าผู้มีหน้าท่ีรับไถ่คอยพะวักพะวง
อยู่ว่าจะต้องส่งดอกผลคืนเม่ือมีคนมาไถ่แล้ว ก็จะไม่อาจใช้สอยดอกผลนั้นได้เต็มท่ี และอาจเป็นผลเสียต่อ
ระบบเศรษฐกิจอีก ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงสมควรแล้วท่ีจะให้ผู้ซ้ือหรือผู้รับไถ่ได้รับดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สิน
ในขณะท่ีเขาครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่(๙๑) 

 
ในปี ๒๕๔๑ จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ป.พ.พ. ม. ๔๙๒ เป็นว่า เม่ือผู้ไถ่ไถ่โดยชอบแล้ว ก็จะได้กรรมสิทธ์ิ

นับแต่นั้นไป กล่าวคือ การไถ่ไม่มีผลย้อนหลัง แต่ให้เร่ิมมีผลนับแต่เวลาไถ่เป็นต้นไป(๙๒) 

                                                           
 

(๘๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๖-๓๑๗. 
(๙๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๕. 
(๙๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๕. 
(๙๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๕. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๒๗ 

เม่ือไถ่โดยชอบแล้ว ไม่ว่าทรัพย์สินท่ีไถ่นั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา สังหาริมทรัพย์พิเศษ หรือ
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ไถ่ย่อมได้กรรมสิทธ์ิทันที ไม่ต้องรอทําเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อน
เป็นต้น(๙๓) ท้ังนี้ ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เนื่องจากผู้รับไถ่อาจไม่เต็มใจให้ไถ่ จึงมักไปจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์พิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เนิ่นช้า คร้ันมีบทบัญญัติใหม่นี้แล้ว เม่ือผู้ไถ่ได้
กรรมสิทธ์ิมา ก็จะอาศัยอํานาจแห่งกรรมสิทธ์ิเรียกให้ผู้รับไถ่ไปดําเนินการทางทะเบียนให้ได้ทันที(๙๔) 

 
เช่น โรเมโอต้องการสินสอดไปสู่ขอจูล่ง จึงขายยูนิคอร์นประจําตระกูลมอญตะคริวฝากไว้กับตะปูเล็ด 

ตกลงกันจะมาไถ่คืนไปภายในห้าปี ในฐานะท่ียูนิคอร์นเป็นสัตว์พาหนะ การขายฝากจึงได้ทําเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีถูกต้องดังท่ีกฎหมายบังคับ สองปีต่อมา ยูนิคอร์นตัวนั้นให้กําเนิดลูกส่ีตัว 
คร้ันปีท่ีสาม โรเมโอสามารถรวบรวมทรัพย์สินเงินทองมาเป็นสินไถ่ได้ครบ จึงมาไถ่ยูนิคอร์นคืนไป เม่ือตะปูเล็ด
รับไถ่แล้ว แม้ยังไม่ได้ไปขอแก้ไขทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีกัน โรเมโอย่อมได้กรรมสิทธ์ิในยูนิคอร์นคืนไป
ทันที ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๒ ส่วนลูกยูนิคอร์นท้ังส่ีตัวนั้น เป็นดอกผลของยูนิคอร์นตัวแม่ ย่อมได้เป็นสิทธ์ิของ
ตะปูเล็ดท้ังส้ิน ตะปูเล็ดมิจําต้องส่งมอบให้แก่โรเมโอแต่ประการใด ตาม ป.พ.พ. ม. ๑๓๓๖ 

 

๖.๑.๒ การได้ทรัพย์สินคืนไปโดยปลอดสิทธิติดพันทั้งปวง 
 
อนึ่ง ทรัพย์สินซ่ึงไถ่นั้น ถ้ามีสิทธิอ่ืนติดพันอยู่ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อกรรมสิทธ์ิของผู้ไถ่ได้(๙๕) เช่น ผู้ซ้ือ

เม่ือซ้ือบ้านหลังหนึ่งมาจากการขายฝากแล้ว ก็จดทะเบียนให้ญาติพ่ีน้องมีสิทธิอาศัยในบ้านหลังนั้นได้ ถ้าผู้ไถ่
มาไถ่ไปแล้วยังมีบุคคลอ่ืนพํานักอยู่เช่นนี้ ย่อมเป็นธรรมดาท่ีเขาจะไม่สามารถเข้าใช้สอยบ้านได้ ป.พ.พ. ม. 
๕๐๒ ว. ๑ จึงบัญญัติว่า เม่ือผู้ไถ่ไถ่ทรัพย์สินไปโดยชอบแล้ว ผู้ไถ่ย่อมได้รับทรัพย์สินคืนไป โดยที่ทรัพย์สิน
นั้นปลอดจากสิทธิทั้งปวงที่ผู้ซ้ือได้ก่อข้ึนก่อนมีการไถ ่ 

 
บทบัญญัตินี้ยังหมายความรวมถึง สิทธิท้ังหลายท่ีทายาทของผู้ซ้ือ หรือบุคคลผู้ได้รับโอนทรัพย์สินหรือ

สิทธิเหนือทรัพย์สิน ได้ก่อขึ้นด้วย เพราะย่อมมีผลอย่างเดียวกัน(๙๖) 
 
ในกรณีท่ีสิทธิซ่ึงติดพันทรัพย์สินนั้นเป็นสิทธิตามสัญญาเช่า เช่น ผู้ซ้ือซ้ือทรัพย์สินมาจากการขายฝาก 

แล้วก็นําทรัพย์สินนั้นออกให้บุคคลอ่ืนเช่า มีข้อต้องทําความเข้าใจเป็นพิเศษตามลําดับดังนี้ 
 

                                                           
 

(๙๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๕-๓๑๖. 
(๙๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๖. 
(๙๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๖. 
(๙๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๐. 



๒๘ ♫ th.wikibooks/wiki/redemption 

♥ 

♥ 

♥ 

๑. ตาม ป.พ.พ. ม. ๕๖๙ สัญญาเช่าจะไม่ระงับไปเพราะมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซ่ึงเช่า 
เพราะฉะนั้น ตามปรกติแล้ว เม่ือผู้ไถ่มาไถ่ทรัพย์สินท่ีผู้เช่า ผู้เช่าจึงย่อมมีสิทธิบอกปัดไม่รับไถ่ โดยอ้างว่าเวลา
เช่ายังไม่ส้ินลงตามสัญญาได้ ข้อนี้จึงอาจเป็นท่ีขัดขวางผู้ไถ่ในอันท่ีจะใช้กรรมสิทธ์ิเหนือทรัพย์สินนั้นได้(๙๗) 

 
๒. อีกประการหนึ่ง โดยสภาพการเช่าแล้ว ผู้เช่าย่อมมุ่งหวังใช้สอยทรัพย์สินเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ตามสัญญาเช่า เช่น เช่าเพ่ืออยู่อาศัยหนึ่งปี หรือเช่าเพ่ือใช้เพาะปลูกซ่ึงย่อมกินระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วแต่
สัญญากัน แต่โดยท่ี ป.พ.พ. ม. ๔๙๒ ให้ผู้ไถ่ได้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซ่ึงไถ่นั้นโดยพลันทันทีท่ีได้ไถ่ ผู้ไถ่ย่อมมี
อํานาจใช้กรรมสิทธ์ิเพ่ือเรียกให้ผู้เช่าปล่อยการครอบครองทรัพย์สินได้ ไม่ว่าผู้เช่าจะได้ใช้สอยทรัพย์สินสม
ประสงค์ตามสัญญาเช่าแล้วหรือยัง จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่าได้(๙๘) 

 
๓. เม่ือประโยชน์ระหว่างผู้ไถ่ทรัพย์สินกับผู้เช่าทรัพย์สินขัดกันเช่นนี้ ป.พ.พ. ม. ๕๐๒ ว. ๒ จึงแก้

ไว้ว่า เม่ือการเช่าทรัพย์สินซ่ึงขายฝากนั้นได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี และมิได้ทําขึ้นเพราะหวังจะให้
ผู้ขายเสียหายแล้ว ถ้าสัญญาเช่ายังไม่ส้ินสุดลงในเวลาไถ่ ก็ให้ถือว่า สัญญาเช่าสมบูรณ์อยู่ต่อไป แต่ไม่เกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันไถ่(๙๙) 

 
เช่น วันท่ี ๑ มกราคม ๒๖๐๐ ปัญญาขายอาคารแฟนพันธ์ุแย้ฝากไว้กับมยุรา ตกลงกันจะมาไถ่คืนไป

ภายในสามปี คือ ภายในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๖๐๐ ต่อมาวันท่ี ๑ เมษายน ๒๖๐๐ มยุรานําอาคารนั้นออกให้ 
มยุยงเช่าเป็นเวลาห้าปี การเช่าได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพราะเป็นการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เกินสามปี ซ่ึง ป.พ.พ. ม. ๕๓๘ บังคับว่า จะฟ้องร้องกันไม่ได้ถ้ามิได้ทําเช่นนั้น กระท่ังวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๖๐๒ ปัญญารวบรวมเงินมาไถ่อาคารคืนท่ีมยุยง มยุยงต้องรับไถ่ และปัญญาย่อมได้กรรมสิทธ์ิใน
อาคารคืนไปทันที อย่างไรก็ดี เม่ือไม่ปรากฏว่า การเช่าเป็นเหตุให้ปัญญาเสียหายแต่ประการใด มยุยงจึงมีสิทธิ
เช่าอยู่ต่อไป แต่ไม่เกินวันท่ี ๑ มกราคม ๒๖๐๓ อันเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันไถ่ ถึงวันนั้นแล้ว มยุยงต้องส่ง
มอบอาคารให้แก่ปัญญา และสัญญาเช่าย่อมส้ินสุดลง แม้อันท่ีจริงเวลาตามสัญญาจะเหลืออยู่ก็ตาม 

 
อนึ่ง เนื่องจากปัญญาได้กรรมสิทธ์ิในอาคารไปแล้วตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๖๐๒ ค่าเช่าตั้งบัดนั้น

จนถึงวันท่ี ๑ มกราคม ๒๖๐๓ ก็ต้องชําระให้แก่ปัญญาแทน มิใช่มยุรา 
 
 
 

                                                           
 

(๙๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๒. 
(๙๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๒. 
(๙๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๒-๓๒๓. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๒๙ 

๖.๒ ผลทางหนี ้
 
ตาม ป.พ.พ. ม. ๕๐๑ เม่ือผู้มีสิทธิไถ่ใช้สิทธิไถ่โดยชอบแล้ว ผู้มีหน้าที่รับไถ่ต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ไถ่

ตามสภาพที่ทรัพย์สินนั้นเป็นอยู่ในเวลาไถ่ ท้ังนี้ เพราะในการขายฝาก ผู้ซ้ือหรือทายาทย่อมได้กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สิน หรือผู้รับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินย่อมมีสิทธิประการอ่ืน จึงชอบจะใช้สอยทรัพย์สินนั้น
ได้ คร้ันถึงเวลาไถ่ เขาจึงไม่จําต้องทําให้ทรัพย์สินกลับสู่สภาพเดิม(๑๐๐) 

 
แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเส่ือมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ไถ่ ตาม 

ป.พ.พ. ม. เดียวกัน 
 
ท่ีว่า ทรัพย์สินเส่ือมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซ้ือ หมายความว่า ผู้ซ้ือไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นดังท่ีคน

ปรกติใช้กัน เป็นต้นว่า ใช้ทรัพย์สินผิดวัตถุประสงค์ จงใจหรือประมาทให้ทรัพย์สินเส่ือมเสีย หรือไม่ดูแลรักษา
ทรัพย์สินนั้นตามควร(๑๐๑) 

 
เช่น อาลาดินขายพรมผืนหนึ่งฝากไว้กับอาลาทราย อาลาทรายปูพรหมนั้นไว้ท่ีพ้ืนบ้าน แต่เขาติดบุหร่ี 

มักยืนสูบบุหร่ีอยู่บนพรม แล้วท้ิงขี้บุหร่ีลงบนนั้น พรมไหม้เป็นรูประปราย เม่ืออาลาดินมาไถ่ เห็นสภาพพรม
แล้วตกใจแทบส้ินสติ จึงเรียกร้องให้อาลาทรายชดใช้ ในการนี้ อาลาทรายต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่อาลา
ดิน เพราะแม้จะใช้พรมนั้นอย่างคนท่ัวไปใช้กัน คือ ปูพ้ืนบ้าน แต่มิได้ระวังรักษาพรมอย่างท่ีคนท่ัวไปพึงกระทํา  

 
อนึ่ง ป.พ.พ. ม. ๕๐๑ ว่า ถ้าทรัพย์สินเส่ือมเสียเพราะความผิดของผู้ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 

คําว่า “ผู้ซ้ือ” ในความข้อนี้ย่อมหมายรวมถึง ทายาทของผู้ซ้ือ และผู้รับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิจากผู้ซ้ือด้วย 
เพราะบุคคลท้ังสองย่อมทราบถึงการไถ่ จึงตกอยู่ในหน้าท่ีต้องใช้สอยทรัพย์สินอย่างสุจริตเช่นเดียวกับผู้ซ้ือ(๑๐๒) 
 

๗. การไม่ไถ่หรือไถ่โดยไม่ชอบ 
 
ถ้าผู้มีสิทธิไถ่ไม่ใช้สิทธินั้นเลยจนพ้นเวลาไถ่แล้ว สิทธิไถ่และหน้าท่ีรับไถ่ย่อมส้ินสุดลงพร้อม ๆ กัน 

กล่าวคือ ไถ่ทรัพย์สินคืนมิได้อีก(๑๐๓) 

                                                           
 

(๑๐๐)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๗. 
(๑๐๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๗. 
(๑๐๒)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๘-๓๑๙. 
(๑๐๓)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๔. 
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ส่วนไถ่โดยมิชอบนั้น หมายถึง ชําระสินไถ่ไม่ครบ หรือไถ่เม่ือพ้นเวลาไถ่แล้ว(๑๐๔) สําหรับผลของการ
ชําระสินไถ่ไม่ครบนั้นได้อธิบายมาแล้ว จึงไม่กล่าวซํ้าอีก เหลือแต่กรณีไถ่เม่ือพ้นเวลาไถ่ท่ีจะต้องพิจารณากัน  

 
ดังท่ีกล่าวแล้วว่า สิทธิไถ่ย่อมส้ินสุดลงเม่ือพ้นเวลาไถ่ เพราะฉะนั้น ถ้ามาไถ่ทรัพย์สินเม่ือพ้นเวลาไถ่ไป

แล้ว แม้คู่กรณีอีกฝ่ายตกลงรับไถ่ก็ตาม ย่อมไม่เป็นการไถ่อีก แต่อาจเกิดเป็นสัญญารายใหม่แล้วแต่ลักษณะท่ี
ตกลงกัน เช่น อาจเกิดเป็นสัญญาซ้ือขายหรือจะซ้ือจะขาย หรือถ้าไม่เป็นสัญญา ก็อาจเป็นการท่ีคู่กรณีผู้ตกลง
รับไถ่นั้นให้คําม่ันผูกพันตนเองว่าจะให้ไถ่ เป็นต้น(๑๐๕) 

 

๘. ความระงับสิน้ลงของสิทธิไถ่ 
 

ตามสภาพแล้ว สิทธิไถ่ย่อมระงับส้ินลงเพราะได้ใช้ไปเรียบร้อยแล้ว 
 
สิทธิไถ่ยังระงับเม่ือผู้ทรงสิทธิบอกสละสิทธินั้น(๑๐๖) ในการนี้ มีนักกฎหมายเห็นว่า ถ้าเป็นสิทธิไถ่

สังหาริมทรัพย์พิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์ การสละสิทธิก็อยู่ในบังคับแห่งแบบตาม ป.พ.พ. ม. ๑๒๙๙ หรือ 
๑๓๐๒ ประกอบ ม. ๑๒๙๙ ด้วย(๑๐๗) 

 
อนึ่ง สิทธิไถ่ยังระงับลงเม่ือไม่ได้ใช้จนพ้นเวลาไถ่ดังได้อธิบายมาแล้ว(๑๐๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 

(๑๐๔)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๔. 
(๑๐๕)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๔-๓๒๕. 
(๑๐๖)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๘. 
(๑๐๗)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๘. 
(๑๐๘)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๒๙. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๓๑ 

 

 
 

 

 

ในสัญญาขายฝาก มีค่าฤชาธรรมเนียม (cost) หลัก ๆ อยู่สองประเภท คือ ค่าฤชาธรรมเนียมในการ
ขายฝาก (costs of the sale) กับค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่ (costs of redemption) ค่าฤชาธรรมเนียม
เหล่านี้อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้แล้วแต่กรณี เช่น ขายฝากทรัพย์สินท่ีต้องมีการจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
รัฐอาจคิดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนด้วย 

 
ป.พ.พ. ม. ๕๐๐ ว. ๒ ว่า ค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่ ให้ผู้ไถ่ชําระ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมในการขาย

ฝากนั้น ป.พ.พ. ม. ๔๕๗ ว่า ให้ผู้ซ้ือกับผู้ขายแบ่งชําระกันคนละคร่ึง แต่เม่ือมีการไถ่ ผู้ไถ่ต้องใช้ค่าธรรมเนียมท่ี
ผู้ขายชําระไปนั้นคืนให้แก่ผู้ขายด้วยตาม ป.พ.พ. ม. ๕๐๐ ว. ๑ 

 
ป.พ.พ. ม. ๕๐๐ นี้มีท่ีมาจากประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส(๑๐๙) ม. ๑๖๗๓ ว. ๑ ซ่ึงว่า(๑๑๐) 

                                                           
 

(๑๐๙)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๔. 
(๑๑๐)  ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ม. ๑๖๗๓ ว่า 
 “A seller who makes use of a clause of redemption shall reimburse not only the purchase price, but also 

the expenses and fair costs of the sale, the necessary repairs and those which have increased the value of the tenement, 
up to the amount of that increase. He may be vested into possession only after having discharged all those obligations.  

 “Where the seller comes into his property again through the effect of a clause of redemption, he retakes it 
free of all encumbrances and mortgages with which the purchaser may have burdened it, provided that the clause has 
been duly registered at the land registry, before the registration of the said encumbrances and mortgages. He is bound to 
carry out the leases made without fraud by the purchaser.” 

 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันและญี่ปุ่นซึ่งไทยใช้เป็นต้นแบบในการร่าง ป.พ.พ. นั้นก็มีบทบัญญัติทํานอง
เดียวกัน โดยประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ม. 459 ว่า 

 “Section 459 Reimbursement of outlays 
 “The reseller may demand reimbursement for outlays that he made on the purchased object before the 

resale to the extent that the value of the object is enhanced by the expenses. He may remove an installation which he has 
attached to the returnable thing.” 

 และประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ม. 583 ว่า 
 “Article 583 (Implementation of Redemption) 
 
 

ค่าฤชาธรรมเนียม 
๔ 
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“ผู้ขายซ่ึงใช้ประโยชน์จากข้อกําหนดการไถ่นั้น ใช่แต่ต้องชําระสินไถ่เท่านั้น หากต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการขาย ค่าซ่อมแซมตามจําเป็น และค่าใช้จ่ายอ่ืนบรรดาซ่ึงอาจ
ยังให้โรงเรือนมีมูลค่าสูงขึ้น เท่าปริมาณท่ีสูงขึ้นนั้นด้วย ผู้ขายจะได้ครอบครองทรัพย์สินก็ต่อเม่ือได้
ชําระหนี้ท้ังปวงนี้ส้ินแล้วเท่านั้น” 
 
ประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส ม. ๑๖๗๓ ว. ๑ นี้มีแนวคิดอยู่ว่า เพราะกฎหมายจํากัดราคาสินไถ่ไว้มิ

ให้เรียกกันเกินควรอยู่แล้ว ผู้ซ้ือจึงไม่ได้กําไรอะไรจากการไถ่มากนักหรืออาจไม่ได้กําไรเลยก็เป็นได้ จะให้เขา
ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกก็ดูมิควร จะไม่เป็นธรรมแก่เขาได้ จึงกําหนดให้ผู้ขายมีหน้าท่ีชําระค่าใช้จ่ายแต่ฝ่าย
เดียวแทน(๑๑๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
 “(1) A seller may not effect redemption unless the seller provides the purchase money and the costs of 

the contract within the period provided for in Article 580. 
 “(2) If a buyer or subsequent acquirer incurs expenses with respect to immovable property, the seller 

must reimburse those expenses in accordance with the provisions of Article 196; provided, however, that, with respect to 
useful expenses, the court may, at the seller's request, grant a reasonable period for the reimbursement.” 

(๑๑๑)  ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์; ๒๕๕๒: ๓๑๔. 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๓๓ 

 

 
 

 

# เลขที ่ ใจความ หมายเหตุ 

การเกิดสัญญา 

๑ ๑๗๐/
๒๔๙๗ 

ขายท่ีดินและโรงเรือนให้แก่กัน โดยตกลงกันด้วยปากเปล่าว่า ผู้ขายมีสิทธิ
มาไถ่คืนได้ภายในสิบปี ข้อตกลงนี้มิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี จึงสูญเปล่า ไม่มีผลบังคับแก่กันได้ ผู้ขายมาฟ้องโดยอาศัยข้อตกลงนี้มิได้ 
อย่างไรก็ดี ต่อมาอีกสองปีเศษ ผู้ซ้ือกับผู้ขายสัญญากันอีกโดยทําเป็นหนังสือว่า ท่ีดิน
กับโรงเรือนดังกล่าวจะไม่ขายให้คนอ่ืน และภายในสิบปีนับแต่วันซ้ือขาย ถ้าผู้ขายมี
เงินก็จะมาซ้ือกลับคืนไป ดังนี้ นับเป็นการท่ีผู้ซ้ือให้คําม่ันแก่ผู้ขายว่าจะขายท่ีดินกับ
โรงเรือนพิพาทให้ เม่ือทําเป็นหนังสือ คําม่ันว่าจะขายทรัพย์สินเช่นว่าจึงใช้ได้ตาม  
ป.พ.พ. ม. ๔๕๖ ว. ๒ และผู้ขายฟ้องขอให้บังคับตามสัญญาใหม่นี้ได้ 

 

๒ ๑๐๗๕/
๒๕๐๗ 

น้องชายของจําเลยกู้ยืมเงินจําเลยแล้วไม่ชําระหนี้ โจทก์จึงร้องทุกข์ว่า
น้องชายของจําเลยฉ้อโกงโจทก์ เจ้าพนักงานตํารวจจับกุมน้องชายของจําเลย จําเลย
จึงตกลงกับโจทก์เพ่ือเลิกคดี และพากันไปหาพนักงานสอบสวนเพ่ือทําสัญญากันไว้
เป็นหลักฐาน พนักงานสอบสวนจึงร่างสัญญาขึ้นเพ่ือปลดหนี้ให้แก่น้องชายของ
จําเลย มีข้อความว่า จําเลยจะขายท่ีดินฝากไว้กับโจทก์ ราคาหนึ่งหม่ืนบาท โจทก์กับ
จําเลยลงลายมือชื่อในสัญญาของพนักงานสอบสวนนั้นแล้ว พนักงานสอบสวนจึงเอา
หนังสือสัญญากู้ยืมข้างต้นมาฉีกท้ิง แต่สัญญาของพนักงานสอบสวนไม่ได้ระบุว่า 
โจทก์จําเลยจะทําการขายฝากเป็นหนังสือและจดทะเบียนการขายฝากกันเม่ือใด 
ย่อมแสดงว่า สัญญาของพนักงานสอบสวนเป็นสัญญาจะขายฝากระหว่างโจทก์กับ
จําเลย กล่าวคือ โจทก์กับจําเลยต้องไปทําสัญญาขายฝากกันอีกชั้นหนึ่ง และสัญญา
จะขายฝากนี้ เม่ือได้ทําเป็นหนังสือท้ังลงลายมือชื่อโจทก์กับจําเลยแล้ว ย่อมสมบูรณ์
ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๕๖ ว. ๒ โจทก์จึงฟ้องร้องบังคับให้จําเลยปฏิบัติตามสัญญาจะขาย
ฝากได้ 

 

๓ ๓๖๗๐/
๒๕๒๘ 

โจทก์ขายท่ีดินให้แก่จําเลย ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแล้ว ต่อมา โจทก์กับจําเลยทําสัญญากันอีกฉบับว่า โจทก์มีสิทธ์ิซ้ือท่ีดินนั้น
คืนภายในกําหนดสิบปี ดังนี้ มิใช่การท่ีโจทก์ขายท่ีดินฝากไว้กับจําเลย เพราะ
ข้อตกลงให้ไถ่คืนไปนั้นต้องมีอยู่แล้วในการซ้ือขาย แต่เป็นคําม่ันว่าจะซ้ือทรัพย์สิน
กันในอนาคตตาม ป.พ.พ. ม. ๔๕๖ ว. ๒ 

 

 

ฎ. บางฉบับ 
๕ 

เก่ียวกับการขายฝาก 
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# เลขที ่ ใจความ หมายเหตุ 

การเกิดสัญญา 

๓ ๒๙๑/
๒๕๔๑ 

จําเลยท้ังสองฎีกาว่า จําเลยท่ี ๒ กับสามีได้หย่ากัน และตกลงยกท่ีดินกับ
บ้านพิพาทให้แก่จําเลยท่ี ๑ แล้ว สามีของจําเลยท่ี ๒ ย่อมไม่มีอํานาจเอาท่ีดินกับ
บ้านนั้นไปขายฝากไว้กับโจทก์อีก ศาลฎีกาเห็นว่า การซ่ึงจําเลยท่ี ๒ กับสามีแบ่ง
ทรัพย์สินกันโดยยกท่ีดินกับบ้านพิพาทให้แก่จําเลยท่ี 1 นั้น เป็นการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลภายนอก คือ จําเลยท่ี 1 ตาม ป.พ.พ. ม. ๓๗๔ ว. ๒ 
เพราะฉะนั้น จําเลยท่ี ๑ จะได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินกับบ้านไปก็ต่อเม่ือได้แสดงเจตนาว่า
จะเข้ารับประโยชน์ดังกล่าวแล้ว เม่ือไม่ปรากฏว่าจําเลยท่ี ๑ ได้แสดงเจตนาเช่นนั้น
แต่ประการใด กรรมสิทธ์ิในท่ีดินกับบ้านจึงยังอยู่ท่ีสามีของจําเลยท่ี ๒ และเม่ือสามี
ของจําเลยท่ี ๒ ขายท่ีดินกับบ้านฝากไว้กับโจทก์ โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธ์ิ 

 

๔ ๗๗๙๕/
๒๕๔๙ 

โจทก์กับจําเลยทําสัญญากัน หนังสือสัญญานั้นว่า ผู้ขายตกลงขายท่ีนา
จํานวนสิบห้าไร่ฝากไว้กับผู้ซ้ือ เป็นเงินสองแสนบาท มีกําหนดตั้งแต่วันทําสัญญา
จนถึงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๓ รวมสองปี ถ้าผู้ขายไม่มีเงินสองแสนบาทมาคืนให้ผู้
ซ้ือ ผู้ขายยอมยกท่ีนาดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือ ดังนี้ เป็นสัญญากู้เงิน แล้วเอาท่ีนามา
จํานองไว้เป็นประกันการชําระหนี้เงินกู้ มิใช่สัญญาขายฝาก เพราะในเวลาทําสัญญา 
กรรมสิทธ์ิในท่ีนามิได้โอนไปยังผู้ซ้ือแต่ประการใด 

 

๕ ๘๐๙๓/
๒๕๕๑ 

สัญญาขายฝากท่ีดินพิพาทระหว่างโจทก์กับจําเลยไม่ได้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๑ ประกอบ ม. ๔๕๖ ถือ
เสมือนว่ามิได้มีนิติกรรมการขายฝากเกิดขึ้นเลย เม่ือสัญญาขายฝากนี้เป็นโมฆะแล้ว 
โจทก์จะอ้างว่ามีสิทธิครอบครองท่ีดินพิพาทโดยอาศัยอํานาจตามนิติกรรมการขาย
ฝากนั้นไม่ได้ 

 

ความสมบูรณ์ของสัญญา 

๑ ๘๘๖/
๒๕๑๕ 

ทรัพย์สินท่ีรับซ้ือฝากมานั้น ผู้ซ้ือโอนให้แก่ภริยาโดยเสน่หา ท้ังท่ีรู้อยู่ว่า
ผู้ขายยังมีสิทธิไถ่ ดังนี้ เป็นการฉ้อฉลให้ผู้ขายเสียเปรียบ ผู้ขายขอให้ศาลเพิกถอนนิติ
กรรมการให้นั้นได้ 

 

๒ ๕๑๕/
๒๕๒๕ 

จําเลยขายเรือนฝากไว้กับโจทก์ จําเลยไม่ได้ไถ่ เรือนย่อมตกเป็นของโจทก์ 
ต่อมา จําเลยรื้อเรือนหลังนั้นแล้วสร้างขึ้นใหม่โดยใช้วัสดุบางส่วนท่ีรื้อมา ศาลฎีกา
เห็นว่า เรือนอันเป็นกรรมสิทธ์ิของโจทก์ตามสัญญาขายฝากได้ส้ินสภาพไปแล้ว เรือน
หลังใหม่มิใช่วัตถุแห่งการขายฝาก จึงไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของโจทก์ โจทก์มาฟ้องขับไล่
จําเลยจากเรือนหลังใหม่มิได้ ได้แต่เรียกร้องกรณีจําเลยรื้อทําลายวัตถุแห่งการขาย
ฝากเท่านั้น 

 

 

 

 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๓๕ 

# เลขที ่ ใจความ หมายเหตุ 

ความสมบูรณ์ของสัญญา 

๓ ๑๕๑๔/
๒๕๒๘ 

 

จําเลยขายบ้านฝากไว้กับโจทก์ โดยไม่ได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ในสัญญาขายฝากนั้นว่า ถ้าจําเลยไม่ไถ่บ้านคืนไปตามกําหนด โจทก์มีสิทธ์ิรื้อบ้านไป
ได้ ดังนี้ บ้านย่อมมีสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ จนกว่าจะถูกโจทก์รื้อถอนไปตาม
เง่ือนไขดังกล่าว กรณีจึงเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ มิใช่การซ้ือขายไม้ท่ีใช้ปลูก
สร้างบ้านอันเป็นสังหาริมทรัพย์ เม่ือสัญญามิได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี จึง
เป็นโมฆะไปตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๑ ประกอบ ม. ๔๕๖ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้บังคับ
ตามสัญญา 

 

๔ ๑๕๒๓-
๑๕๒๔/
๒๕๒๘ 

 

ก่อนทําสัญญา เจ้าพนักงานท่ีดินเรียกจําเลยไปสอบถามเก่ียวกับรายการท่ี
ต้องกรอกในแบบแล้ว แสดงว่า จําเลยทราบอยู่แล้วว่ากําลังทําสัญญาขายฝากท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง มิใช่จํานอง เม่ือการขายฝากเป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์
และความสมัครใจของจําเลย อันเป็นการกระทําไปตามปรกติธรรมดา การขายฝาก
จึงสมบูรณ์ มิใช่เป็นนิติกรรมอําพรางการจํานองแต่ประการใด 

 

๕ ๓๒๔๑/
๒๕๓๓ 

 

โจทก์ขายท่ีดินฝากไว้กับจําเลย แล้วไม่ไถ่ จําเลยย่อมได้ท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิ 
แม้ว่าท่ีดินตามท่ีตกลงกันไว้จะมากกว่าท่ีปรากฏอยู่ในโฉนดก็ตาม ก็ไม่เป็นการท่ี
จําเลยได้ลาภมิควรได้ เพราะจําเลยมีมูลเหตุตามกฎหมายท่ีใช้อ้างอิงการได้ท่ีดินนั้น
มา และไม่เป็นเหตุให้โจทก์เสียเปรียบด้วย โจทก์จึงเรียกให้จําเลยส่งท่ีดินคืนฐานเป็น
ลาภมิควรได้มิได้ 

 

๖ ๔๗๖๔/
๒๕๓๓ 

 

โจทก์ได้ยกท่ีดินนาให้แก่นางเวจ พันธ์มะลี บุตรสาวของโจทก์ โดยเสน่หา 
นางเวจนําท่ีดินไปขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) แล้วกู้ยืมเงิน
จําเลยโดยเอาท่ีดินนั้นขายฝากไว้กับจําเลยเพ่ือประกันการชําระหนี้เงินกู้ การขาย
ฝากทําเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี ต่อมา นางเวจ
ประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ โจทก์จึงฟ้องขอถอนคืนซ่ึงการให้ และศาลฎีกาพิพากษา
ให้นางเวจคืนท่ีดินให้แก่โจทก์ โจทก์จึงนําเงินไปชําระให้แก่จําเลยเพ่ือไถ่ท่ีดินคืน 
จําเลยไม่ยอม โจทก์จึงวางเงินไว้ท่ีสํานักงานวางทรัพย์ แล้วฟ้องคดีนี้เพ่ือขอให้ศาล
ส่ังให้จําเลยรับเงิน และคืนท่ีดินให้แก่โจทก์ กับท้ังห้ามจําเลยกับบริวารเข้าเก่ียวข้อง
ในท่ีดินนั้นอีกด้วย 

ศาลฎีกาเห็นว่า เม่ือการขายฝากท่ีดินพิพาทซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์มิได้จด
ทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี จึงเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. ม. ๔๕๖ จําเลยจึงไม่มีสิทธิ
ครอบครองท่ีดินโดยอาศัยการท่ีนางเวจขายฝากไว้ และสิทธิครอบครองจึงเป็นของ
นางเวจอยู่ ต่อมาเม่ือโจทก์ถอนคืนซ่ึงการให้แล้ว สิทธิครอบครองย่อมกลับไปสู่โจทก์ 
โจทก์มีสิทธิไถ่ท่ีดินนั้นได้ ศาลฎีกาจึงพิพากษาให้ตามคําขอของโจทก์ 

 

 

 

 



๓๖ ♫ th.wikibooks/wiki/redemption 

# เลขที ่ ใจความ หมายเหตุ 

ความสมบูรณ์ของสัญญา 

๗ ๓๙๑/
๒๕๓๔ 

 

จําเลยขอกู้ยืมเงินโจทก์ โจทก์ตกลง พนักงานเจ้าหน้าท่ีทําสัญญาแล้วอ่านให้
โจทก์กับจําเลยฟังว่า จําเลยตกลงขายฝากท่ีดินให้แก่โจทก์ จําเลยจึงท้วงขึ้นว่า 
ต้องการกู้ยืมเงินโดยเอาทรัพย์สินมาจํานอง ไม่ใช่ขายฝาก โจทก์บอกจําเลยว่า ขาย
ฝากก็เหมือนกับจํานอง จําเลยปรึกษากับภรรยาแล้วก็ตกลงขายฝาก พฤติการณ์
เช่นนี้ย่อมบ่งชี้ว่า จําเลยประสงค์จะทําสัญญาขายฝากแล้ว มิได้ต้องการจํานองอีก 
เม่ือการขายฝากเป็นไปตามเจตนาของจําเลย จึงสมบูรณ์ ท่ีจําเลยอ้างว่าการขายฝาก
ใช้ไม่ได้ เพราะทําขึ้นเพ่ืออําพรางการกู้ยืมหรือจํานองนั้น ฟังไม่ขึ้น ต่อมาเม่ือครบ
เวลาไถ่แล้ว จําเลยไม่มาไถ่ โจทก์จึงบอกกล่าวให้จําเลยออกไปจากท่ีดินพิพาท 
จําเลยไม่ยอมออก การกระทําของจําเลยจึงเป็นละเมิดต่อโจทก์ 

 

๘ ๘๑๐/
๒๕๔๖ 

นางแสงอรุณ ประดับทอง มารดาของจําเลย เช่าท่ีดินจากวัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร แล้วปลูกบ้านเพ่ืออยู่อาศัยกับจําเลย ต่อมา นางแสงอรุณขายบ้าน
ดังกล่าวฝากไว้กับนางละมัย ป้อมประสาร ภริยาโจทก์ โดยไม่ได้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี เม่ือครบกําหนดเวลาขายฝาก นางแสงอรุณไม่ได้ใช้สิทธิไถ่ นาง
ละมัยจึงอาศัยเหตุนั้นไปเช่าบ้านจากวัดทันที ต่อมา นางละมัยถึงแก่ความตาย และมี
โจทก์เป็นทายาทของนางละมัย 

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า สัญญาขายฝากรายนี้เป็นโมฆะหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า 
ตามสัญญา ถ้าผู้ขายไม่ไถ่ ผู้ซ้ือมีสิทธิรื้อถอนบ้านออกไปได้ จึงเป็นสัญญาขายฝากส่ิง
ท่ีใช้ปลูกสร้างบ้านอันเป็นสังหาริมทรัพย์ หาจําต้องจดทะเบียนกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีไม่ 

ศาลฎีกาเ ห็น ว่ า  แ ม้ ในหนั ง สือ สัญญาระบุชื่ อ สัญญา ว่า  ขายฝาก
สังหาริมทรัพย์ แต่เนื้อหากลับว่า นางแสงอรุณขายท้ังบ้านและท่ีดินฝากไว้กับนางละ
มัย ประกอบกับพฤติการณ์ปรากฏว่า เม่ือนางแสงอรุณไม่ไถ่ นางละมัยก็อาศัยเหตุ
นั้นไปเช่าบ้านและท่ีดินจากวัดต่อ ท้ังในการฟ้องคดีนี้ โจทก์ก็ขอให้ขับไล่จําเลยจาก
บ้านและท่ีดินด้วย แสดงว่า นางละมัยต้องการรับซ้ือฝากบ้านหลังนั้นไว้เพ่ืออยู่อาศัย 
มิใช่เพ่ือรื้อถอนไปอย่างสังหาริมทรัพย์ และท่ีโจทก์ขอให้ขับไล่ ก็เพ่ือจะได้เข้าใช้สอย
และอยู่ อ าศัยต่ อ ไป เช่น กัน  กรณี จึ ง เ ป็น สัญญาขายฝากบ้านใน ลักษณะ
อสังหาริมทรัพย์ เม่ือไม่ได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี ก็ย่อมเป็นโมฆะไปตาม 
ป.พ.พ. ม. ๔๕๖ ว. ๑ ประกอบ ม. ๔๙๑ 

 

 

 

 

 

 



๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ♥ ๓๗ 

# เลขที ่ ใจความ หมายเหตุ 

ความสมบูรณ์ของสัญญา 

๙ ๑๕๒๒/
๒๕๔๖ 

 

โจทก์ขายท่ีดินให้แก่จําเลยท่ี ๑ เพราะถูกจําเลยท่ี ๑ ใช้กลฉ้อฉล การซ้ือ
ขายจึงเป็นโมฆียะ และโจทก์ได้ให้ทนายความมีหนังสือไปบอกล้างโมฆียกรรมนั้น
แล้ว แต่ในระหว่างนั้น จําเลยท่ี ๑ ขายท่ีดินดังกล่าวฝากไว้กับจําเลยท่ี ๒ โดยท่ีไม่
ปรากฏว่า จําเลยท่ี ๒ รับทราบถึงกลฉ้อฉลอันจําเลยท่ี ๑ กระทําต่อโจทก์แต่
ประการใด จําเลยท่ี ๒ จึงชื่อว่า ได้รับซ้ือฝากท่ีดินมาโดยสุจริตและโดยเสีย
ค่าตอบแทน การท่ีโจทก์บอกล้างโมฆียกรรมก็มีผลทําให้การซ้ือขายระหว่างโจทก์กับ
จําเลยท่ี ๑ กลายเป็นโมฆะเท่านั้น แต่หากระทบกระเทือนถึงการขายฝากระหว่าง
จําเลยท่ี ๑ กับจําเลยท่ี ๒ ไม่ โจทก์ไม่มีอํานาจขอให้เพิกถอนการขายฝากนั้น 

 

๑๐ ๒๔๙๘/
๒๕๕๐ 

 

ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า จําเลยขายท่ีดินฝากไว้กับโจทก์ เพราะฉะนั้น โจทก์
ย่อมได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทไปตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๑ แล้ว ซ่ึงจําเลยมาอาศัยอยู่
บนท่ีดินนั้นอีกย่อมเป็นการอยู่โดยละเมิดต่อโจทก์ โจทก์มีอํานาจฟ้องขับไล่จําเลยได้ 

 

ผู้มีสิทธิไถ ่

๑ ๑๓๒/
๒๕๒๓ 

เจ้าของรวมคนหนึ่งเอาทรัพย์สินพิพาทไปขายฝาก เจ้าหนี้ของบรรดา
เจ้าของรวมท้ังหลายจึงส่ังให้เจ้าของรวมคนอ่ืน ๆ ไปไถ่ทรัพย์สินคืนมา ดังนี้ ไม่เป็น
การท่ีเจ้าหนี้ใช้สิทธิไถ่ เพราะไม่ใช่บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดให้มีสิทธิไถ่ เป็นแต่การท่ี
เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้แทนลูกหนี้ 

 

๒ ๒๐๑๘/
๒๕๓๐ 

ผู้มีสิทธิไถ่นั้น กฎหมายกําหนดตัวไว้ชัดเจนแล้ว แม้โจทก์เป็นภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของจําเลยท่ี ๒ ผู้ขายฝาก ก็ไม่มีสิทธิไถ่ เพราะไม่ใช่บุคคลท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ โจทก์จะอ้างว่า ทรัพย์สินขายฝากเป็นสินสมรสซ่ึงสามีภริยามีสิทธิด้วยกัน
คนละครึ่ง แล้วขอใช้สิทธิไถ่นั้นมิได้ 

 

สินไถ ่

๑ ๘๕๙๑/
๒๕๔๗ 

จําเลยขายบ้านพร้อมท่ีดินฝากไว้กับโจทก์ ในสัญญาระบุว่า ขายฝากกันราคา
สามแสนหนึ่งหมื่นบาท แต่ไม่ได้ระบุว่า ให้คิดสินไถ่กันเท่าใด จึงต้องถือเป็นปริยายว่า 
ให้คิดสินไถ่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทตามราคาขาย ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๙ (เดิม) 

ท่ีจําเลยต่อสู้ว่า ท่ีจริงขายฝากกันแค่สองแสนบาท ส่วนท่ีเขียนไว้ในสัญญานั้น
บวกดอกเบี้ยด้วย เมื่อคิดแล้วดอกเบี้ยย่อมสูงกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี เป็นการมิชอบตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ม. ๔ (๖) ศาลฎีกาเห็นว่า 
ม. ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ว่า ให้ใช้พระราชบัญญัติเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป พระราชบัญญัติลงราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ สัญญาขายฝากรายนี้ทําเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๑ ก่อนพระราชบัญญัติใช้บังคับ จึงนําพระราชบัญญัตินี้มาปรับใช้แก่คดีไม่ได้ และ
ต้องฟังว่า สินไถ่เท่ากับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทดังวินิจฉัยมาแล้ว 

เมื่อจําเลยไปไถ่บ้านพร้อมท่ีดินนั้นในราคาสองแสนสามหมื่นบาท จึงเป็นการไถ่
โดยมิชอบ โจทก์มีสิทธิบอกปัดได้ ท่ีศาลล่างท้ังสองวินิจฉัยว่า จําเลยยังมิได้ใช้สิทธิไถ่
โดยชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย 
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# เลขที ่ ใจความ หมายเหตุ 

การไถ ่

๑ ๒๖๖๒/
๓๕๓๐ 
 

โจทก์ฟ้องว่า จําเลยขายท่ีดินพร้อมบ้านฝากไว้กับโจทก์ พ้นเวลาไถ่แล้ว 
จําเลยไม่ได้ไถ่ถอน ขอให้ขับไล่จําเลยกับบริวารออกจากทรัพย์สินพิพาท จําเลยรับ
ว่า ขายฝากกันและล่วงเวลาไถ่แล้วจริง แต่โจทก์ยินยอมให้จําเลยมาไถ่ในภายหลัง
อีกได้ และจําเลยกําลังรวบรวมเงินมาไถ่อยู่ ศาลฎีกาเห็นว่า การยินยอมให้ไถ่เม่ือ
พ้นเวลาไถ่แล้ว มิใช่การขยายเวลาไถ่ แต่เป็นการให้คําม่ันว่าจะขายทรัพย์สินให้ 

 

๒ ๕๓๗๗/
๒๕๓๙ 

 

โจทก์ชําระสินไถ่เ ป็นแคชเชียร์ เช็คท่ีธนาคารออกให้ เช็คดังกล่าว
เปรียบเสมือนเงินสด หากจําเลยสงสัยว่าปลอมหรือไม่มีเงิน ก็สามารถตรวจสอบได้
โดยง่าย แต่จําเลยยืนกรานไม่ยอมรับไว้ ย่อมผิดปรกติ ประกอบกับถ้าจําเลย
ต้องการรับชําระหนี้ด้วยเงินสด ก็ควรระบุไว้ในสัญญาหรือแจ้งให้โจทก์ทราบ
ล่วงหน้า ดังนี้ จึงถือได้ว่า จําเลยบิดพล้ิวไม่รับชําระหนี้ และโจทก์ได้ใช้สิทธิไถ่โดย
ชอบแล้ว 

 

๓ ๑๓๗๐/
๒๕๔๔ 

 

โจทก์ฟ้องว่า บิดาขายท่ีดินฝากไว้กับจําเลย กําหนดไถ่ภายในหนึ่งปี ต่อมา
ก่อนครบกําหนด บิดาก็ไถ่ และจําเลยก็รับไถ่ โดยตกลงจะไปจดทะเบียนการไถ่
ภายหลัง จนบิดาโจทก์ตาย จําเลยก็ยังไม่จดทะเบียนให้ โจทก์จึงขอให้ส่ังให้จําเลย
ไปจดทะเบียน ถ้าจําเลยไม่ไป ก็ขอให้ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จําเลย จําเลยให้การว่า นับตั้งแต่เวลาไถ่จนถึงเวลาฟ้องคดีนี้ เกินสิบปีแล้ว คดีจึง
ขาดอายุตาม ป.พ.พ. ม. ๑๙๓/๙ 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เม่ือบิดาโจทก์ไถ่โดยชอบแล้ว ย่อมได้กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินพิพาททันที ต่อมาเม่ือบิดาโจทก์ตาย โจทก์เป็นทายาท ย่อมได้กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินนั้นด้วย และย่อมอาศัยอํานาจแห่งกรรมสิทธ์ิติดตามเอาท่ีดินคืนได้ทุกเม่ือ คดี
โจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

ที่ ค ดี น้ี ไ ม่ ข า ด
อายุความ เพราะ
ตาม ป .พ .พ .  ม . 
๑๙๒/๙ แล้ว สิทธิ
เรียกร้องจะเสียไป 
ถ้าไม่ใช้ภายในอายุ
ความ 

แต่ ก ร รม สิท ธ์ิ
มิใช่สิทธิเรียกร้อง 
( ก ร รม สิท ธ์ิ เ ป็ น
ทรัพยสิท ธิ  สิท ธิ
เ รี ย ก ร้ อ ง เ ป็ น
บุคคลสิทธิ) จึงไม่
อยู่บังคับว่า ต้อง
ใช้ภายในกําหนด 
เวลาใด ๆ 

๔ ๕๘๗๓/
๒๕๕๐ 

 

ผู้ร้องเป็นเจ้าของท่ีดินพิพาท และจดทะเบียนขายท่ีดินนั้นฝากไว้กับจําเลย 
ครั้นพ้นเวลาไถ่แล้ว จําเลยจึงกู้ยืมเงินธนาคารกรุงไทยโดยเอาท่ีดินนั้นไปจํานองไว้ 
ผู้ร้องขอให้ศาลส่ังให้จําเลยปล่อยการครอบครองท่ีดิน เพราะตนได้ไถ่แล้ว ศาล
ฎีกาเห็นว่า ตาม ป.พ.พ. ม. ๔๙๒ ผู้ไถ่จะได้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินซ่ึงไถ่ ก็ต่อเม่ือ
ชําระสินไถ่แล้ว สินไถ่นั้นจะชําระโดยตรงต่อผู้มีหน้าท่ีรับไถ่ หรือจะนําไปวางไว้ท่ี
สํานักงานวางทรัพย์ก็ได้ แต่เม่ือปรากฏว่า ผู้ร้องยังไม่ได้ชําระสินไถ่หรือวางสินไถ่ท่ี
สํานักวางทรัพย์ ผู้ร้องจึงยังไม่ได้กรรมสิทธ์ิคืนไป เม่ือไม่ได้ไถ่โดยชอบภายใน
กําหนดเวลา กรรมสิทธ์ิย่อมตกแก่จําเลย ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลส่ังจําเลย
ปล่อยท่ีดินพิพาท 
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