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ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนาอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันใน
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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ ในการศึก ษาถึ งปั ญหาและอุ ป สรรคใน
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 ของ
สปป.ลาว ในประเด็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของการจ้านอง
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ จ้ า นองและผู้ รั บ จ้ า นอง โดยท้ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 12 จ้านอง ของประเทศไทย
โดยศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งของประเทศไทยและ สปป.ลาว
เช่น ตัวบทกฎหมาย หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูล
มาประกอบการศึกษาวิเคราะห์
จากการศึ ก ษาปั ญหากฎหมายเกี่ ย วกั บ การน้ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ มาเป็ น
หลักประกันในการช้าระหนี้ พบว่า กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา
ค.ศ.2005 มิได้บัญญัติถึงขอบเขตของการจ้านองไว้ ทั้งกฎหมายก็มิได้มีการบัญญัติ
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ถึ ง สิ ท ธิ จ้ านองเป็ น ประกั น เพื่ อ การช้ า ระหนี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ประเภทของทรั พ ย์ สิ น
อะไรบ้างที่สามารถจ้านองได้ สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้านองและผู้รับจ้านอง ก็ไม่มีการ
ระบุไว้อย่างชัดเจน และในการจ้านองที่ดินนั้นจะครอบคลุมถึงโรงเรือนด้วยหรือไม่
รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์ของการบังคับจ้านองและการเอาทรัพย์จ้านองหลุด กฎหมาย
ก็ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน ด้วยความไม่ชัดเจนของกฎหมายดังกล่าว ท้าให้
การบังคับใช้กฎหมายส่งผลกระทบถึงความยุติธรรมและประโยชน์ของประชาชนใน
สปป.ลาว เป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น จึงสมควรให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการ
ปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 โดยให้มีการบัญญัติถึงขอบเขตของการจ้านอง ประเภท
ทรัพย์สินที่สามารถจ้านอง สิทธิของผู้จ้านองและผู้รับจ้านอง และการบังคับจ้านอง
ให้มีความชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น ดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
ลักษณะจ้านองของประเทศไทย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจ้านองใน
สปป.ลาว มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: หลักประกัน / สัญญากู้ยืมเงิน / จ้านอง / สปป.ลาว
Abstract
This article aims to study the problems and obstacles in the provisions
of the law on Secured Transaction 2005 Act in the Lao People's Democratic
Republic (Lao PDR) in issues relating to the mean, scope of the mortgage, the
rights and obligations of mortgagors and mortgagees by doing a comparative
study on the civil and commercial code, chapter 3 of the 12 characteristics of
mortgage in Thailand by researching documents related to doctrines, laws both
in Thai and Lao languages in order to find conclusive analysis on the matter.
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According to a study the legal issues concerning real estate as
secured load, confirmed that the law on Secured Transaction 2005 Act had not
defined the scope of the mortgage. The law was not defined the rights of the
mortgage as security for repayment, including what types of properties that can
be mortgaged. The law did not state clearly about the rights and obligations of
mortgagors and mortgagees and the mortgage of land be included the
buildings or not as well as the rules of the mortgage and removing the
mortgaged property out, which the law did not clearly define as well. With the
unclear of the law, the law enforcement strongly impacts of fairness and public
interest in Lao PDR.
Therefore, it is expedient to amendment and revise the law on
Secured Transaction 2005 Act, which clearly defines the scope of the
mortgage, category the types of properties that can be mortgaged, the rights of
mortgagors and mortgagees as well as the enforcement of the mortgage has to
be more details and clarity like the Civil and Commercial Code Characteristics
of Thai mortgage in order to make the more fair of the law enforcement on a
mortgage in Lao PDR.
Keywords: Secured transaction / Loan Contract / Mortgage / Lao PDR.
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1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.20083 สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว 4 ได้ บั ญญั ติ ถึ งเรื่ องการท้ าสั ญญากู้ ยื มเงิ นและการ
อนุญาตให้มีหลักประกันในการช้าระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้5 โดยหลักประกันในการช้าระหนี้
ประเภทจ้านองนั้นกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.2008
มาตรา 35 ได้บัญญัติให้การซวดจ้า 6 และการค้้าประกันให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการ
ค้้าประกันการปฏิบัติ สัญญา ค.ศ.1994 7 ขึ้นใช้บังคับกับเรื่อ งการค้้าประกันด้ว ย
บุคคล การค้้าประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น และในปี ค.ศ.2005 ได้มีการ
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กฎหมายว่า ด้วยข้ อผูกพั นในสัญญาและนอกสัญ ญา ค.ศ. 2008, เลขที่ 01/สภช. วั นที่ 8
ธันวาคม 2008.
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า “สปป.ลาว”.
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กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ. 2008, มาตรา 34.
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กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.2008, มาตรา 3 บัญญัติว่า “การ
ซวดจ้า หมายถึง การน้าทรัพ ย์หรือสิ่งของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง ไปเก็ บรัก ษาไว้ กับ เจ้า หนี้ ห รื อบุ คคลอื่นที่มี ส่ว น
เกี่ยวข้อง เพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญา” ซึ่ง “การซวดจ้า” นี้ อาจมีความหมายที่กินความรวมทั้งการ
จ้าน้าและการจ้านอง ในความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยนั่นเอง, เวียง
ชัย ยมราชาวงศ์, ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงิน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลาวกับกฎหมายไทย
และนานาประเทศ, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555), 49.
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กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.1994, เลขที่ 07/94 วันที่ 14 ตุลาคม
1994, เพื่อไม่ให้เป็นที่สับสนของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับปี ค.ศ. ของกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติ
สัญญา ค.ศ.1994 จึงขอขยายความดังนี้ เดิมทีความในบทบัญญัติมาตรา 39 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพัน
ในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.2008 ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญา ค.ศ.1990
และเพื่อให้เป็นไปตามความในบทบัญญัตินั้น ในปี ค.ศ.1994 จึงได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการค้้าประกัน
การปฏิบัติสัญญา ขึ้นใช้บังคับ พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงในปี ค.ศ.2005 ต่อมาในปี ค.ศ.2008 ได้มีการตรา
กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญาขึ้น โดยมีการรวมกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญา
ค.ศ.1990 เข้าด้วย เช่นนี้จึงท้าให้ปี คริสต์ศักราชของกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ไม่
สอดคล้องต้องกันตามล้าดับดังกล่าว
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ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา พร้อมทั้งได้ยกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.1994 และให้ใช้กฎหมายว่า
ด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.20058 ใหม่นี้แทนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.
2008 และกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 ได้มีผลบังคับ
ใช้ภายใน สปป.ลาว สามารถให้ความคุ้มครองและแก้ไขสภาพปัญหาในสังคมได้ใน
ระดั บ หนึ่ ง แต่ เมื่ อ สภาพเศรษฐกิ จและสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในปั จ จุ บั น ท้ า ให้
กฎหมายดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม สภาพปั ญ หาใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมก้าลังมีการขยายตัวอย่างมาก ประชาชนมีการ
ลงทุนเพื่อท้าธุรกิจต่างๆ มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการมีบริษัทและห้างร้านต่างๆ เพิ่มมาก
ขึ้น จากการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าวท้าให้นักธุรกิจหรือประชาชนที่ต้องการจะ
ลงทุนท้าธุรกิจหรือขยายธุรกิจต้องหาแหล่งเงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อมา
ขยายหรื อ เปิ ด กิ จ การของตน ซึ่ ง ในการกู้ ยื ม เงิ น นั้ น เจ้ า หนี้ ก็ มั ก จะให้ ลู ก หนี้ ใ ห้
หลักประกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการค้้าประกัน จ้าน้า จ้านอง เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับ
การช้าระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ช้าระ
หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เนื่องจากบทบัญญัติในเรื่องการน้าอสังหาริมทรัพย์มาเป็น
หลักประกันในการช้าระหนี้ประเภทจ้านองตามกฎหมายว่ าด้วยการค้้าประกันการ
ปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 ยังมีความไม่ชัดเจน กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติ
ถึงสิทธิจ้านองเป็นประกันเพื่อการช้าระหนี้นั้นครอบคลุมถึงดอกเบี้ย และ/หรือค่า
สินไหมทดแทนในการไม่ช้าระหนี้แต่อย่างใด และในการจ้านองที่ดินนั้นจะครอบคลุม
ถึงเรือนโรงด้วยหรือไม่ รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์ของการบังคับจ้านองและการเอา
ทรัพย์จ้านองหลุด กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติไว้เช่นกัน ด้วยความไม่ชัดเจนของกฎหมาย
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ทั้ง 2 ดังกล่าว ท้าให้เป็นที่สับสนในสังคมของ สปป.ลาว และเป็นอุปสรรคต่อการท้า
สัญญาจ้านองของประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินมาลงทุนในการขยายธุรกิจ
เพื่อให้ทันต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วใน สปป.ลาว
และความไม่ ชั ดเจนของกฎหมายดั งกล่ าวนั้ น ยั งเกิ ดเป็ นปั ญหาในการบั งคั บใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่และกระบวนพิจารณาตัดสินคดีในชั้นศาลอีกด้วย ส่งผลให้ค้า
พิพากษาของศาลไม่ชัดเจน และไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามไปด้วย จึงดู
ประหนึ่งว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม
ของ สปป.ลาว ได้ไม่เต็มที่นัก
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้ท้าการศึกษาหา
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการน้าอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการ
ช้าระหนี้จ้านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เพื่อน้ามา
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.2008 และ
กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การน้าอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการช้าระหนี้ของ สปป.ลาว ให้มีความ
เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต
ของการจ้า นอง และสิ ทธิ หน้ าที่ ของผู้ จ้ านองและผู้ รับ จ้า นอง ตามกฎหมายของ
ประเทศไทยและ สปป.ลาว
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย ทางเอกสาร
(documentary research) โดยศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งประเทศ
ไทยและ สปป.ลาว เช่น ตัวบทกฎหมาย หนังสือ วารสาร บทความ และวิทยานิพนธ์
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เพื่ อรวบรวมข้ อมู ลมาประกอบการศึ กษาวิ เคราะห์ อั นสามารถน้ ามาใช้ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้
4.1 ความหมายของการจานอง
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา
ค.ศ.2005 มาตรา 20 ได้บัญญัติถึงการจ้านองที่มีข้อความว่า “...โดยเอากรรมสิทธิ์
หรือเอกสารยืนยันสิทธิการใช้ทรัพย์ดังกล่าวไปไว้ในการครอบครองของเจ้าหนี้ หรือ
ไว้ กั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย...” จึ ง ท้ า ให้ ก ารจ้ า นองของ สปป.ลาว
นอกเหนือจากต้องมีการจดทะเบียนการจ้านองที่ส้านักงานที่ดินแล้ว 9 ผู้จ้านองยัง
ต้องมีการน้าเอกสารเกี่ยวกับที่ดินไปไว้แก่ผู้รับจ้านองด้วย โดยที่เอกสารยืนยันสิทธิ
การใช้ทรัพย์สินนั้น มีความหมายกว้างไปถึงสิ่งที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับที่ดินทั้งหลาย
เช่น โฉนดที่ดิน ใบแสดงสิทธิในที่ดิน และ/หรือใบแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เป็นต้น ไปไว้แก่ผู้รับจ้านองหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้านองมอบหมายด้วย ในขณะที่การ
จ้านองของประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้มีบทบัญญัติให้ต้อง
น้า เอกสารเกี่ยวกับที่ดินทั้งหลายไปไว้ แก่ผู้รับจ้านองหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้านอง
มอบหมายแต่อย่างใด มีเพียงการท้าสัญญาจ้านองระหว่างผู้จ้านองกับผู้รับจ้านอง
และการจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งจ้านองไว้ในด้านหลังของเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
(โฉนดที่ดิน) โดยการจดทะเบียนจ้านองนั้น 10 ต้องไปจดทะเบียนจ้านองที่ส้านักงาน
ที่ดินในเขตท้องที่อันที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่เพียงเท่านี้ก็เป็นการจ้านองที่
สมบูรณ์แล้ว มิได้มีบทบัญญัติให้ต้องส่งมอบเอกสารใดๆ เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สิน
9

กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005, มาตรา 21 และมาตรา 31.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 714.
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ซึ่งจ้านองให้แก่ผู้รับจ้านอง ซึ่งการจ้านองของประเทศไทยและ สปป.ลาว ต่างก็ไม่
ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จ้านองให้แก่ผู้รับจ้านองแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ ข องประเทศไทย ยั ง ได้
บัญ ญัติ ใ ห้ผู้รั บจ้ า นองชอบที่จ ะได้ รั บช้ า ระหนี้ ก่ อนเจ้า หนี้ร ายอื่ น ในทรัพ ย์ สิน ซึ่ ง
จ้านองนั้นด้วย หมายความว่า ผู้รับจ้านองมีบุริมสิทธิในทรัพย์สินที่รับจ้านองไว้ใน
การได้รับช้าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นที่มิได้มีหลักประกัน ถึงแม้ว่าทรัพย์สินที่จ้านองนั้น
จะได้โอนไปยังบุคคลอื่นแล้วก็ตาม ผู้รับจ้านองก็ยังมีสิ ทธิได้รับช้าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้
รายอื่นอยู่นั้นเอง เช่น นาย ก. ท้าสัญญากู้ยืมเงินนาย ข. 1 ล้านบาท พร้อมกับได้จด
ทะเบียนจ้านองที่ดินเป็นประกันการช้าระหนี้ ต่อมานาย ก. ไม่ช้าระหนี้ดังกล่าว นาย
ข. เจ้าหนี้จึงได้ฟ้องคดีต่อศาลให้บังคับจ้านอง และได้ด้าเนินการขายทอดตลาดได้
เงินจ้านวนสุทธิ 1 ล้านบาท ปรากฏว่ามีเจ้าหนี้รายอื่นที่ไม่มีหลักประกัน (เจ้าหน้า
สามัญ) ของนาย ก. มายื่นขอเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่นนี้ หากสมมติว่านาย ข. เป็นเจ้าหนี้สามัญ นาย
ข. ก็ต้องได้รับช้าระหนี้พร้อมกัน กับเจ้าหนี้รายอื่นๆ ของนาย ก. โดยเฉลี่ยเงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น มากน้อยแตกต่างกันไปสุดแล้วแต่จ้านวนหนี้
เจ้าหนี้คนใดเป็นเจ้าหนี้จ้านวนมากก็มีสิทธิได้รับช้าระหนี้ในสัดส่วนที่มาก เจ้าหนี้คน
ใดเป็นเจ้าหนี้จ้านวนน้อยก็ได้รับช้าระหนี้ในสัดส่วนที่น้อย แต่ในกรณีนี้ นาย ข. เป็น
เจ้า หนี้ มีป ระกัน กล่าวคือ นาย ข. ได้ รับจ้ านองที่ดิ นของนาย ก. ไว้ จึ งต้ องด้ว ย
มาตรา 702 วรรคท้าย ที่ท้าให้นาย ข. มีสิทธิได้รับช้าระหนี้จากเงิน 1 ล้านบาท ที่ได้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ้านองของนาย ก. ก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ
ส่วนเจ้าหนี้สามัญรายอื่นของนาย ก. ก็ต้องไปฟ้องเอากับทรัพย์สินอื่นของนาย ก.
เพื่อช้าระหนี้กันต่อไป ซึ่งประเด็นนี้กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา
ค.ศ.2005 มิได้มีการบัญญัติไว้เลย มีแต่เพียงการบัญญัติมิให้ผู้จ้านองโอนทรัพย์สิน
ซึ่งจ้านองไปยังบุคคลอื่น จึงท้าให้ลูกหนี้ไม่สามารถท้าสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
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หรือทางใดๆ ได้เลย ส่งผลให้เป็นการจ้ากัดสิทธิ์ในที่ดินของลูกหนี้ในทางท้ามาหาได้
ทางหนึ่ง อาจท้าให้การจ้านองไม่ได้รับความนิยมและเป็นที่เชื่อถือได้ในระยะยาว
4.2 ขอบเขตของการจานอง
จากการวิเคราะห์ ถึงขอบเขตของการจ้านอง ตามกฎหมายว่าด้วยการค้้ า
ประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 มีเพียงมาตรา 22 ที่ได้บัญญัติถึง “การก้าหนด
มูลค่าและลักษณะของอสังหาริมทรัพย์: สัญญาค้้าประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ ต้อง
ก้าหนดมูลค่าและลักษณะของอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียด เช่น ประเภท ชนิด ขนาด
คุณภาพ จ้ านวน และสถานที่ ตั้ ง ของอสั งหาริ มทรัพย์ ซึ่ งน้ามาค้้ าประกั นนั้น ” จาก
บทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สัญญาจ้านองต้องระบุให้ละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง
จ้านอง ถ้ ามิได้ระบุ ไว้ในสัญญาแล้วทรัพย์สินดังกล่ าวจะบังคั บจ้านองไม่ได้ การที่
มาตรา 22 ได้บัญญัติไว้อย่างนั้นแล้วถ้าจะมีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมหลังมี
การจ้านองแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ และให้คิดรวมเข้าในมูลค่าของ
ทรัพย์ที่จ้านอง11 นั้น แสดงให้เห็นว่า ถ้ามีการกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งกับทรัพย์ที่
ติดจ้านองภายหลังการจ้านอง ให้ถือว่ าทรัพย์ดังกล่าวก็ติดจ้านองไปด้วย เช่น หาก
จ้านองที่ดิน เมื่อลูกหนี้สร้างบ้านขึ้นในที่ดินที่จ้านองแล้ว ให้ถือว่าบ้านที่สร้างก็จ้านอง
ด้วย ซึ่งเป็นการเอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไป เพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จ้านองยัง
เป็นของลูกหนี้อยู่ ถ้าลูกหนี้กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ งกับทรัพย์สินเพื่อเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินที่จ้านองแล้วก็ควรให้ลูกหนี้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จาก
การกระท้าดังกล่าว อย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย
มาตรา 719 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ “จ้านองที่ดินไม่ครอบไปถึงโรงเรือนอันผู้จ้านอง
ปลูกสร้างลงในที่ดินภายหลังวันจ้านอง เว้นแต่จะมีข้อความกล่าวไว้โดยเฉพาะใน
สัญญาว่าให้ครอบไปถึง” เมื่อมีการบังคับจ้านองผู้รับจ้านองชอบที่จะใช้วิธีการบังคับ
จ้านอง โดยขายที่ดินพร้อมกับโรงเรือนไปพร้อมกันก็ได้ แต่ผู้รับจ้านองจะใช้บุริมสิทธิ
11

กฎมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ. 2005, มาตรา 23.
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ได้เพียงแต่ราคาที่ดินเท่านั้น หรือการจ้านองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดิน
คนอื่นหรือจ้านองที่ดินแต่โรงเรือนเป็นของคนอื่น สิทธิจ้านองไม่ครอบไปถึงทรัพย์
ของคนอื่น ตามมาตรา 720 ที่บัญญัติว่า “จ้านองเรือนโรงหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งได้ท้าขึ้นไว้บนดินหรือใต้ดิน ในที่ดินอันเป็นของคนอื่นเขานั้นย่อมไม่ครอบไปถึง
ที่ดินนั้นด้วย ฉันใดกลับกันก็ฉันนั้น” ตามมาตรา 720 นี้ เป็นกรณีที่เจ้าของโรงเรือน
และเจ้าของที่ดินมิใช่เจ้าของเดียวกัน เช่น นาย ก เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีบ้านของนาย
ข น้องชายติดอยู่ด้วย หากนาย ก น้าที่ดินของตนไปจ้านอง บ้านของนาย ข ก็จะไม่
ติดจ้านองไปด้วย แต่ในทางกลับกัน หากนาย ข น้าบ้านของตนไปจ้านองโดยที่ดิน
เป็นของนาย ก การจ้านองก็จะครอบไปเฉพาะบ้านของนาย ข ไม่ครอบไปถึงที่ดิน
ของนาย ก12 เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักในมาตรา 705 ที่เจ้าของทรัพย์
เท่านั้นจ้านองได้ บุคคลอื่นหาจ้านองได้ไม่
ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 721 บัญญัติเกี่ยวกับ
เรื่องจ้านองเหนือดอกผลของทรัพย์ที่จ้านองว่า “จ้านองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่ง
ทรัพย์สินซึ่งจ้านอง เว้นแต่ในเมื่อผู้รับจ้านองได้บอกกล่าวแก่ผู้จ้านองหรือผู้รับโอน
แล้วว่าตนจ้า นงจะบังคับจ้านอง” โดยหลักแล้วจ้านองไม่ครอบไปถึงดอกผลของ
ทรัพย์ที่จ้านองเนื่องจากการท้าสัญญาจ้านองผู้จ้านองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่
จ้านองให้ผู้รับจ้านอง ดังนั้น เมื่อดอกผลของทรัพย์สินที่จ้านองเกิดขึ้น ดอกผลย่อม
ตกเป็นของผู้จ้านองในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์ เพราะการจ้านองเป็นเพียงแต่การน้า
ทรัพย์สินไปเป็นประกันการช้าระหนี้มิได้รวมถึงดอกผลด้วย แต่ถ้าผู้รับจ้านองใน
ฐานะเป็นเจ้าหนี้ได้บอกกล่าวแก่ผู้จ้านองว่าจะบังคับจ้านอง จ้านองย่อมครอบไปถึง
ดอกผลของทรัพย์สินที่จ้านอง การบอกกล่าวบังคับจ้านองต้องเป็นไปตามมาตรา
728 คือ ต้องส่งค้าบอกกล่าวเป็ นหนังสือจะบอกกล่าวด้วยวาจาไม่ได้ จ้านองจะ
12

สาครินทร์ ยุวะพุกกะ, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้้าประกัน จ้านอง จ้าน้า ,
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2553), 92.
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ครอบไปถึงดอกผลก็ต่อเมื่อมีการบอกกล่าวบังคับจ้านองโดยชอบแล้วเท่านั้น 13 ซึ่งผู้
จ้ า นองจะต้ อ งน้ า เอาดอกผลที่ เ กิ ด ขึ้ น มาช้ า ระหนี้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า นอง ในขณะที่
กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 มาตรา 20 บัญญัติว่า
“...การค้้าประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ คือ การรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือพันธะ
อื่น...” หมายความว่า การจ้านองคือการประกันการช้าระหนี้หรือพันธะอื่น ซึ่งเป็นการ
ช้าระหนี้จากสั ญญากู้ ยืมเงินหรือสัญญาอื่ นๆ ส้าหรั บการประกันด้ วยพั นธะอื่นนั้ น
อาจจะเป็นดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากลูกหนี้ผิดสัญญาจ้านอง
เป็นต้น ซึ่งในกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 ไม่ได้มีการ
บัญญัติไว้ว่าก่อนจะบังคับจ้านองเจ้าหนี้ต้องท้าการแจ้งล่วงหน้าให้ลูกหนี้รับทราบไว้
แต่อย่างใด มีเพียงกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสั ญญาและนอกสัญญา ค.ศ.2008
มาตรา 26 วรรคสอง ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มิได้ก้าหนดเวลาของการปฏิบัติ
สัญญา เจ้าหนี้มีสิทธิทวงให้ปฏิบัติและลูกหนี้ก็มีสิทธิปฏิบัติได้ทุกเวลา ในกรณีที่
เจ้ า หนี้ ห ากทวงให้ ป ฏิ บั ติ นั้ น ลู ก หนี้ มี พั น ธะปฏิ บั ติ สั ญ ญาดั ง กล่ า วภายใน
ก้าหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้ทวงให้ปฏิบัติเป็นต้นไป” หมายความว่า
เมื่อสัญญาจ้านองมิได้ก้าหนดระยะเวลาในการช้าระหนี้หรือไถ่จ้านองไว้ เจ้าหนี้หรือ
ผู้รับจ้านองย่อมมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้หรือผู้จ้านองปฏิบัติตามสัญญาจ้านองภายในสิบ
ห้าวัน ซึ่งการปฏิบัติสัญญาดังกล่าวนั้นรวมทั้งการช้าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และการ
ไถ่จ้านองด้วย และการที่กฎหมายฉบับดังกล่าวมิได้ระบุไว้ว่าการบอกกล่าวต้องกระท้า
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ประการใด ท้าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการใช้กฎหมาย เกิด
ความสับสนในระหว่างผู้รับจ้านองในการติดตามบังคับจ้านองเป็นอย่างยิ่ง

13

สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์, หลักกฎหมาย ค้้าประกัน จ้านอง จ้าน้า (Surety
ship, Mortgage & Pledge), พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม, (กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2555), 107.
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4.3 สิทธิหน้าที่ของผู้จานองและผู้รับจานอง
4.3.1 สิทธิหน้าที่ของผู้จ้านอง
กฎหมายของ สปป.ลาว ไม่ได้มีการบัญญัติสิทธิและหน้าที่ของผู้จ้านองหรือ
ลูกหนี้ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดในกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา
ค.ศ.2005 จึงต้องปรับใช้กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.
2008 มาตรา 26 วรรคสาม พอจับใจความได้บางส่วนว่า ลูกหนี้มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์ที่
จ้ านองแก่ เ จ้ าหนี้ เมื่ อถึ งก้ า หนดเวลาตามที่ ได้ ระบุ ไว้ ใ นสั ญญาจ้ านองหรื อ ก่ อ น
ก้าหนดเวลาช้าระหนี้ได้ หากมีการตกลงกันไว้ก่อนท้าสัญญา และเจ้าหนี้ไม่ขัดข้อง ใน
กรณีที่ไม่ได้ก้าหนดเวลาในการช้าระหนี้ไว้ในสัญญาจ้านอง ลูกหนี้สามารถไถ่ถอน
ทรัพย์ที่จ้านองได้ทุกเวลา ลูกหนี้ต้องมอบเอกสารที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินที่จ้านองไว้
กับผู้รับจ้านองหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการ
ช้าระหนี้ โดยที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของลูกหนี้อยู่14 ดังนั้น ลูกหนี้จึงมีสิทธิใช้
ได้รับดอกผลจากทรัพย์สินที่จ้านอง แต่ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่จ้านองให้อยู่ในสภาพ
ปกติ ห้ามลูกหนี้จะท้าการใดๆ ให้ทรัพย์สินซึ่งจ้านองช้ารุดทรุดโทรมหรือเสื่อมราคา
หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหนี้ 15 ถ้าการเสื่อมราคาดังกล่าวเกิดจากความผิดของ
ลูกหนี้ เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการเสื่อมราคานั้นได้ ซึ่งในกฎหมายว่า
ด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 ก็ไม่ได้บัญญัติให้เจ้าหนี้บังคับจ้านอง
ได้ทันทีหรือไม่ เพียงแต่บัญญัติให้เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดได้
เท่านั้น ตรงกันข้ามหากลูกหนี้ปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้ทรัพย์สินที่จ้านองดีขึ้นหรื อมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ท่านว่าให้คิดค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงนั้นรวมเข้ากับมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่จ้านอง16 ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้านอง ลูกหนี้ต้องโอน
14

วิไช สีหาปัญญา, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติ
สัญญา, (นครหลวงเวียงจันทน์: กระทรวงศึกษาธิการ, 2007), 7.
15
กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ. 2005, มาตรา 24.
16
เรื่องเดียวกัน, มาตรา 23.
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ทรัพย์สินที่จ้านองให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด17 หากลูกหนี้ผิด
นัดไม่ช้าระหนี้และเจ้าหนี้ใช้สิทธิบังคับเอากับทรัพย์สินที่น้ามาจ้านองเป็นประกันหนี้
โดยการขายทอดตลาดหรือตามค้าสั่งศาล และเมื่อบังคับจ้านองทรัพย์สินแล้ว ปรากฏ
ว่ามีเงินเหลือจากเจ้าหนี้หักช้าระต้นเงินและค่าอุปกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้จ้านองมีสิทธิที่
จะได้รับเงินที่เหลือจากการบังคับจ้านองคื น ถ้าจ้านวนเงินที่ได้หากไม่พอกับหนี้สิน
ลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด18
จะเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005
มาตรา 25 วรรคสอง บัญญัติมิให้ลูกหนี้มีสิทธิน้าทรัพย์สินที่จ้านองไปจ้านองซ้อนหรือ
โอนทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันการช้าระหนี้ ไปยังบุคคลอื่นได้ ถ้าลูกหนี้ละเมิด (ฝ่า
ฝื น) เจ้ าหนี้ สามารถทวง ติ ดตามน้ าทรั พย์ สิ นที่ จ้ า นองกั บคื นมา โดยลู กหนี้ ต้ อ ง
รับผิดชอบในค่าติดตามน้าทรัพย์คืนพร้อมทั้งค่าเสียหายอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งต่างจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของประเทศไทย ที่ ให้ สิทธิ แก่ผู้จ้ านองในการ
จ้าหน่ ายจ่ ายโอนทรั พย์ สินที่ จ้ านองไปยังบุ คคลอื่ น หรื อสิ ทธิ ที่ จะน้าทรั พย์ สินซึ่ ง
จ้านองไปจ้านองได้หลายครั้ง ถึงแม้จะมีการตกลงกันไม่ให้ผู้จ้านองน้าทรัพย์สินนั้นไป
จ้านองอีกก็ตาม19 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการที่กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติ
สัญญา ค.ศ.2005 ได้บัญญัติไว้เช่นนั้น ถึงจะเป็นการดีต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับจ้านองที่ตน
จะได้รับการช้าระหนี้จากลูกหนี้อย่างแน่นอน หรือเมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ยังสามารถบังคับ
จ้านองจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันช้าระหนี้และได้รับช้าระหนี้เต็มจ้านวนโดยไม่
ต้องน้าเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่จ้านองไปเฉลี่ยกับเจ้าหนี้บุริมสิทธิรายอื่นก็
ตาม ซึ่งจะท้าให้ลูกหนี้หรือผู้จ้านองเสียโอกาสที่จะขอสินเชื่อเพื่อหาแหล่งเงินมาขยาย
หรือลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของตนในเมื่อหลักทรัพย์ยังมีค่าสูงอยู่
17
18
19

กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ. 2005, มาตรา 34 วรรคสี่.
เรื่องเดียวกัน, มาตรา 34 วรรคสอง.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 732.
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อนึ่ง การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 713 ที่ให้สิทธิแก่ผู้
จ้านองสามารถแบ่งช้าระหนี้จ้านองเป็นงวดๆ ได้ และทั้งให้ผู้จ้านองเมื่อช้าระหนี้ในแต่
ละงวดต้องน้าไปจดทะเบียนตามมาตรา 746 นั้น เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้านอง
มาก เพราะเป็นการลดภาระและเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้จ้านองสามารถไถ่ถอนจ้านองได้
โดยไม่กระทบกับธุรกิจหรือชีวิตประจ้าวันของผู้จ้านองจนเกินไป โดยไม่ต้องช้าระหนี้
ก้อนใหญ่ครั้งเดียว
นอกจากนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.
2005 มาตรา 34 วรรคสอง ที่ให้สิทธิลูกหนี้ได้รับเงินที่เหลือจากการขายทรัพย์สินจาก
การบังคับจ้านองคืน ถ้าจ้านวนเงินที่ได้หากไม่พอกับหนี้สิน ลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบ
ในส่วนที่ขาด กลับกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ตอนท้าย “...ถ้า
เอาทรัพย์สินซึ่งจ้านองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจ้านวนสุทธิน้อยกว่าจ้านวน
เงินที่ค้างช้าระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจ้านวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น”
ในประเด็นนี้ ถึงแม้จะเป็นการดีต่อลูกหนี้ที่ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดของหนี้เงิน แต่ก็
ท้าให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมและเป็นการเสียผลประโยชน์มากเกินไป ในเมื่อ
ลูกหนี้ เป็ นหนี้ เท่าไหร่ ก็ ควรต้ องรั บผิ ดชอบตามจ้านวนหนี้ นั้ น ดั งนั้ น ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงได้มีการบัญญัติเพิ่มเติม ในมาตรา 214 บัญญัติว่า
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 733 เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะให้ช้าระหนี้ของตนจาก
ทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอกค้าง
ช้าระแก่ลูกหนี้ด้วย” นั้นแสดงว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 214 หากสัญญา
จ้านองมีการระบุบังคับจ้านองยกเว้นตามมาตรา 733 ไว้ สามารถบังคับใช้ตามมาตรา
214 ได้ แต่การเข้ามาขอรับช้าระหนี้ตามมาตรา 214 นี้ จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้สามัญที่
มิได้มีหลักประกันอย่างใดๆ ทั้งข้อยกเว้นมาตรา 733 ก็มิได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
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หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด (ค้า พิพากษาศาลฎีกาที่ 1507/2538)20
เมื่อมีการบังคับจ้านองแล้วได้เงินไม่พอช้าระหนี้ หนี้ยังขาดอยู่เท่าใดผู้จ้านองต้องรับ
ผิดในส่วนที่ขาดจากการบังคับจ้านอง
4.3.2 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจ้านอง
กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 มาตรา 25
บัญญัติให้สิทธิเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิได้รับการช้าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ หรือเจ้าหนี้มี
ประกันตามล้าดับก่อนหลังตามสัญญาจ้านอง การที่จะถือว่าบุคคลใดเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิได้นั้น สัญญาจ้านองจะต้องท้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง และจดทะเบียนที่ส้านักงานที่ดินที่ทรัพย์สินนั้นจะจ้านอง (มาตรา 21 และ
มาตรา 31) ถ้าลูกหนี้กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขาย มอบ หรือแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สินที่จ้านอง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ก่อน เจ้าหนี้มีสิทธิทวงหรือ
ติดตามเอาทรัพย์สินคืน และในการทวงหรือติดตามเอาทรัพย์สินคืนดั งกล่าว เจ้าหนี้
มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดจากการกระท้าดังกล่าวของ
ลูกหนี้ได้ ตามมาตรา 25 วรรคสองนั้น กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติ
สัญญา ค.ศ.2005 ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใดว่าให้เจ้าหนี้สามารถ
บั ง คั บ จ้ า นองได้ โ ดยทั น ที ห รื อ ไม่ เ นื่ อ งจากการละเมิ ด นั้ น ซึ่ ง ต่ า งจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 723 ที่เมื่อทรัพย์สินซึ่งจ้านองบุบสลายหรือสูญ
หาย เป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกัน เจ้าหนี้หรือผู้รับจ้านองชอบที่จะบังคับ
จ้ า นองได้ ทั น ที และในมาตรา 730 ได้ จั ด ล้ า ดั บ ของการช้ า ระหนี้ ไ ว้ โดยใ ห้ ถื อ
ตามล้าดับผู้รับจ้านองเรียงตามวันและเวลาที่จดทะเบียนจ้านอง ผู้จดทะเบียนก่อน
ย่อมได้รับการช้าระหนี้ก่อนผู้จดทะเบียนคนหลัง

20

ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล, ค้าอธิบายเรียงมาตรา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยหนี้, (เชียงราย: แม่สายการพิมพ์, 2549), 61.
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นอกจากมาตรา 25 ที่ได้บัญญัติถึงสิทธิของเจ้าหนี้แล้ว มาตรา 32 ยังได้ให้
สิ ท ธิ เ จ้ า หนี้ ที่ มี บุ ริ ม สิ ท ธิ ส ามารถสละบุ ริ ม สิ ท ธิ ข องตนให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ร ายอื่ น ที่ มี
หลักประกันหรือเจ้าหนี้สามัญ การสละบุริมสิทธิไม่ใช่การสละหนี้หรือปลดหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ หากเป็นเพียงการโอนล้าดับการได้รับการช้าระหนี้ของตนก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
การสละบุริมสิทธิต้องไม่ให้เกินมูลค่าหนี้ของตน หรือมีสิทธิโอนหนี้และผลประโยชน์
ที่จะได้รับให้บุคคลอื่น แต่ไม่ให้เกินผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ
ในกรณีที่สัญญาจ้านองไม่ได้ก้าหนดเวลาในการช้าระหนี้ไว้ เจ้าหนี้มีสิทธิ
บอกกล่าวให้ลูกหนี้ช้าระหนี้ได้ทุกเวลา และลูกหนี้ต้องช้าระหนี้ภายในระยะเวลาสิบ
ห้าวัน นับแต่วัน ได้รั บบอกกล่า วเป็ นต้น ไป แต่ก ารบอกกล่ าวของเจ้าหนี้ดัง กล่า ว
กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา ค.ศ.2005 มาตรา 26 กลับ
ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการบอกกล่าวต้องท้าเป็นจดหมายหรือลายลักษณ์อักษรแต่อย่าง
ใด เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามก้าหนดเวลาในการบอกกล่าว เจ้าหนี้มีสิทธิเอาทรัพย์สินที่
จ้านองเป็นสิทธิของตน หรือขายทรัพย์สิ นที่เป็นหลักประกันในการช้าระหนี้ หรือร้อง
ขอให้ศาลบังคับจ้านองขายทอดตลาด เพื่อน้าเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าว
มาใช้แทนหนี้สินให้แก่ตน ถ้าเจ้าหนี้ต้องการทรัพย์ที่จ้านอง เจ้าหนี้สามารถซื้อได้ตาม
การประเมินราคาทรัพย์ตามสัญญาจ้านองหรือตามการขายทอดตลาดตามค้าสั่ง
ศาล เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่จ้านองเมื่อได้ช้าระหนี้และอื่นๆ จนครบแล้ว
หากยังเหลือให้ส่งคืนแก่ลูกหนี้ แต่ถ้าเงินที่ได้จากการขายทรัพย์ไม่เพียงพอกับจ้านวน
เงินที่เป็นหนี้ ในส่วนที่ขาดเจ้าหนี้สามารถเรียกร้องจากลูกหนี้ได้ การที่กฎหมายว่า
ด้วยการค้้าประกันการปฏิ บัติสัญญา ค.ศ.2005 มาตรา 34 บัญญัติให้เจ้าหนี้
สามารถเอาทรัพย์สินจ้านองหลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
โดยไม่ผ่านกระบวนการศาลได้นั้น ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบังคับ
จ้านอง อีกทั้งท้าให้เกิดช่องว่างแก่เจ้าหนี้ที่คิดจะเอาเปรียบลูกหนี้สามารถกระท้าการ
ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้โดยไม่ผ่านกระบวนยุติธรรม ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อนแก่
ลูกหนี้หรือผู้จ้านองเป็นอย่างมาก
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ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ใช้หนี้สินเมื่อหมดก้าหนดเวลาตามสัญญาจ้านอง
หรือถูกศาลตัดสินให้ล้มละลาย การใช้หนี้สินจะปฏิบัติตามบุริมสิทธิตามที่ได้ก้าหนด
ไว้ในมาตรา 7 โดยต้องจ่ายค่าแรงงาน เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามที่ได้
ก้า หนดไว้ ใ นกฎหมายแรงงาน การจ่า ยค่ าภาษี อากร และการจ่ า ยค่ า อื่ นๆ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของชาติ 21 ก่อน จึงสามารถช้าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ตามล้าดับ
เหตุที่กฎหมายของ สปป.ลาว ก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างนี้ เพราะรัฐบาลแห่ง สปป.
ลาว ให้ความส้าคัญต่อการปกป้องสิทธิของแรงงานและผลประโยชน์ของรัฐเป็น
อันดับแรก จึงให้สิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็นอันดับรองลงมา
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปและเสนอแนะได้ ดังนี้
5.1 สรุป
กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 ได้มีผลบังคับ
ใช้ภายใน สปป.ลาว สามารถให้ความคุ้มครองและแก้ไขสภาพปัญหาในสังคมได้ใน
ระดั บ หนึ่ ง แต่ เ มื่ อ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในปั จจุ บั น ท้ า ให้
กฎหมายดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม สภาพปั ญ หาใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมก้าลังมีการขยายตัวอย่างมาก จากการขยายตัว
ทางธุรกิจดังกล่าวท้าให้นักธุรกิจหรือประชาชนที่ต้องการจะลงทุนท้าธุรกิจหรือขยาย
ธุรกิจต้องหาแหล่งเงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อมาขยายหรือเปิดกิจการของ
ตน ซึ่งในการกู้ยืมเงินนั้นเจ้าหนี้ก็มักจะให้ลูกหนี้ให้หลักประกันด้วย ดังนั้นการน้า
อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการช้าระหนี้นั้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ลูกหนี้
และเจ้าหนี้นิยมน้ามาใช้ในการกู้ยืมเงิน เพื่อเพิ่มความแน่ใจให้แก่เจ้าหนี้หรือสถาบัน
ทางการเงิน ว่าจะได้รับช้าระหนี้จากลูกหนี้อย่างแน่นอน หรือถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินมา
21

กฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005, มาตรา 4.
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ช้าระหนี้ก็ยังสามารถบังคับจ้านองกับทรัพย์สินที่จ้านองเป็นหลักประกันของลูกหนี้
ได้ อีกทั้งลูกหนี้เองก็มั่นใจว่า เมื่อน้าทรัพย์สินที่ตนมีไปจ้านอง ตนเองก็จะสามารถมี
เงินมาเปิดหรือขยายธุรกิจของตน โดยที่ตนยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่ง
จ้านองอยู่ แต่เนื่องจากบทบัญญัติในเรื่องการน้าอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน
ในการช้าระหนี้ประเภทจ้านองตามกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา
ค.ศ.2005 ยังมีความไม่ชัดเจน กล่าวคือ กฎหมายมิได้มีการบัญญัติถึงสิทธิจ้านอง
เป็นประกันเพื่อการช้าระหนี้นั้นครอบคลุมถึงประเภทของทรัพย์สินที่สามารถจ้านอง
ได้ สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้านองและผู้รับจ้านอง ก็ไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนแต่
อย่างใด และในการจ้านองที่ดินนั้นจะครอบคลุมถึงโรงเรือนด้วยหรือไม่ รวมตลอดถึง
หลักเกณฑ์ของการบังคับจ้านองและการเอาทรัพย์จ้านองหลุด กฎหมายก็ไม่ได้
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน ด้วยความไม่ชัดเจนของกฎหมายดังกล่าว ท้าให้การ
บังคับใช้กฎหมายไม่อาจก็ให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและส่งผลประโยชน์
ให้แก่สังคมเท่าที่ควร ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ
12 จ้านอง ของประเทศไทยได้มีการบังคับใช้มาอย่างยาวนาน และได้มีการปรับปรุง
แก้ไขหลายครั้ง จนท้าให้กฎหมายมีความชัดเจนและสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจ้านอง ได้มีการก้า หนดหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดเกี่ยวกั บการจ้านองไว้อย่า งครบถ้วนและชัดเจน ท้าให้การบังคับใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้านอง มีประสิทธิภาพ และเกิดความ
เป็นธรรมแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบ
การจ้านอง เพื่อน้ารายละเอียดเกี่ ยวกับสิทธิต่างๆ ของการจ้านองของประเทศไทย
ไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติ
สัญญา ค.ศ.2005 ของ สปป.ลาว ต่อไป
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 เพื่อให้การจ้านองใน สปป.ลาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความ
เข้ า ใจที่ ต รงกั น ระหว่ า งผู้ จ้ า นองและผู้ รั บ จ้ า นอง จึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารบั ญ ญั ติ
ความหมายของการจ้านองไว้ในกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการปฏิบัติสัญญา
ค.ศ.2005 ให้มีความชัดเจนดังเช่นประเทศไทย อันจะท้าให้การจ้านองมีความหมายที่
เป็ น ทางการและสื่ อ ความหมายไปในการน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละข้ อ ยกเว้ น
สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พิ เ ศษทั้ ง หลายมาเป็ น หลั ก ประกั น ในการช้ า ระหนี้ อั น จะท้ า ให้
ความหมายของการจ้านองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5.2.2 เห็ นควรแก้ ไขเพิ่ มเติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการค้้ า ประกั น การปฏิ บั ติ
สัญญา ค.ศ.2005 โดยให้มีการบัญญัติถึงทรัพย์สินที่ปลูกสร้างภายหลังสัญญาจ้านอง
สิทธิจ้านองจึงไม่ครอบไปถึงทรัพย์สินอันมิได้เป็นหลักประกันในสัญญาจ้านอง เมื่อมี
การบังคับจ้านอง ผู้รับจ้านองจะบังคับจ้านองหลักประกันพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้ แต่
ผู้รับจ้านองมีสิทธิเพียงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่านั้น ดังเช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของประเทศไทย ตามมาตรา 719 และมาตรา 720 ที่ได้บัญญัติให้สัญญา
จ้านองไม่ครอบไปถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีขึ้นภายหลังการจ้านองและการบังคับจ้านองก็
บังคั บได้ เพี ยงหลักประกั นเท่ านั้ น เพื่ อ ให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่ ลูก หนี้ และจะท้ า ให้
กฎหมายฉบับดังกล่าวครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2.3 เห็นสมควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการค้้าประกันการ
ปฏิบัติสัญญา ค.ศ.2005 มาตรา 25 วรรคสอง โดยเพิ่มเติมข้อความที่ว่า “... ถ้าหาก
ละเมิด เจ้าหนี้มีสิทธิทวงถาม ติดตามเอาทรัพย์นั้นคืน และเจ้าหนี้สามารถร้องขอต่อ
ศาลให้บังคับจ้านองได้โดยทันที ...” เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของเจ้าหนี้ ถ้าลูกหนี้
ละเมิด เจ้าหนี้สามารถบังคับจ้านองได้ทันที อีกทั้งเป็นการท้าให้ลูกหนี้มีความเกรง
กลัวว่าถ้าหากกระท้าการละเมิดไป อาจจะถูกเจ้าหนี้ท้าการบังคับจ้านองก่อนจะถึง
ก้าหนดเวลาปฏิบัติสัญญาได้ และเห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติให้คลอบคลุมสิทธิและ
หน้าที่ของลูกหนี้ (ผู้จ้านอง) โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้จ้านองสามารถไถ่
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ถอนจ้านองเป็นงวดๆ ได้ สามารถจ้าหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินที่ติดจ้านองไปยังบุคคล
อื่น จนถึงสามารถน้าทรัพย์ที่ติดจ้านองไปจ้านองช้้าได้ ดังประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศไทย มาตรา 713 มาตรา 732 และมาตรา 746 ที่บัญญัติให้การ
ช้าระหนี้แต่ละครั้งต้องน้าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานไว้
ยั น กั บ เจ้ า หนี้ แ ละบุ ค คลภายนอก นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งก้ า หนดสิ ท ธิ ข องลู ก หนี้ ใ ห้
ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมและปกป้องสิทธิของลูกหนี้จาก
เจ้าหนี้ที่หาผลประโยชน์จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกหนี้
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