ความหมายของสัญญาจํานอง๑
จํานอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกวา “ผูจํานอง” นําทรัพยของตน หรือทรัพย
ที่กฎหมายอนุญาตใหจํานองไดไปจดทะเบียนไวกับบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา “ผูรับจํานอง”เพื่อ
เปนหลักประกันในการชําระหนี้ ทั้งนี้โดยผูจํานองไมตองสงมอบทรัพยที่จํานองใหแกผูรับจํานอง
(มาตรา ๗๐๒)
ขอพึงสังเกตและควรระมัดระวัง
การจํานองอาจกระทําไดโดยการจํานองทรัพยของตนเองเพื่อการประกันการชําระหนี้ของ
ตนเอง หรือการจํานองเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ของบุคคลอื่น ดังนั้นผูจํานองอาจเปนทั้งฝาย
ลูกหนี้ของเจาหนี้เอง เชน การกูเงินเพื่อซื้อบานกับธนาคาร ลูกหนี้ของธนาคารสวนใหญก็จะนํา
บานที่ซื้อนั้นเขาจํานองกับธนาคาร เปนตน หรือเปนบุคคลภายนอกที่นําทรัพยของตนมาประกัน
การชําระหนี้ใหแกลูกหนี้
ทรัพยสินที่อาจใชในการจํานองได แบงเปน ๒ ประเภท คือ
๑. อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดิน บาน หรือสิ่งปลูกสรางอันติดกับที่ดิน
๒. สังหาริมทรัพย ที่จํานองได คือ
ก. เรือกําปน หรือเรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตที่มี
ระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป
ข. แพ
ค. สัตวพาหนะ
ง. สั งหาริ มทรั พ ย อื่น ๆ ซึ่ ง กฎหมายได บัญ ญั ติ ใ ห จ ดทะเบี ยนจํ า นองได เช น
เครื่องจักรขนาดใหญ เปนตน
หลักเกณฑในการจํานอง
๑. ผูจํานองตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะจํานอง
๒. สัญญาจํานอง ตองทําเปนหนังสือและนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
มิฉะนั้น สัญญาจํานองตกเปนโมฆะไมมีผลผูกพันแกคูสัญญาแตอยางใด ในทางปฏิบัติ ผูกูมักนํา
โฉนดที่ดินของตนไปมอบใหแกผูใหกูเก็บรักษาไวเฉย ๆ โดยมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ การกระทําดังกลาวถือวามิใชการจํานองที่ชอบดวยกฎหมาย ผูใหกูหาได
สิทธิใด ๆ ในที่ดินตามโฉนดแตอยางใดไม คงไดแตเพียงกระดาษโฉนดไวในครอบครองเทานั้น
ดังนั้น ถาผูใหกูประสงคที่จะใหเปนการจํานองตามกฎหมายแลว จะตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
๓. ตองไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจรับจดทะเบียนจํานองตาม
กฎหมาย กลาวคือ
๑

จัดทําโดยนายทรงยศ ลังการพินธุ นิติกร ๓ นางสาวสุนันทา เอกไพศาลกุล นิติกร ๓
นางสาวศุภสรณ รุงโรจนวุฒิกุล นิติกร ๓ ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓.๑ ที่ ดิ น ที่ มี โ ฉนดต อ งนํ า ไปจดทะเบี ย นที่ ก รมที่ ดิ น หรื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร (สาขา) หรือสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดิน
นั้นตั้งอยูในเขตอํานาจ
๓.๒ ที่ดินที่ไมมีโฉนด ไดแก ที่ดิน น.ส.๓ ตองไปจดทะเบียนที่อําเภอ ซึ่งที่ดิน
นั้นตั้งอยูในเขตอํานาจ
๓.๓ การจํานองเฉพาะบานหรือสิ่งปลูกสราง ไมรวมที่ดิน ตองไปจดทะเบียน
จํานองที่อําเภอ
๓.๔ การจํานองสัตวพาหนะ หรือแพ ตองไปจดทะเบียนที่อําเภอ
๓.๕ การจํานองเรือตองไปจดทะเบียนจํานองที่กรมเจาทา
๓.๖ การจดทะเบียนเครื่องจักรตองไปจดทะเบียนที่กระทรวงอุตสาหกรรม
การชําระหนี้จํานองทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ดี การระงับหนี้จํานองไมวาในกรณี
ใด ๆ ก็ดี การเปลี่ยนแปลงแกไขขอตกลงในการจํานองก็ดี กฎหมายบังคับใหไปจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นแลวจะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกไมได
ผลของสัญญาจํานอง
๑. ผูรับจํานองมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานองกอนเจาหนี้สามัญ๒ โดย
ไมตองคํานึงวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือไมก็ตาม
๒. ผูรับจํานองมีสิทธิเอาทรัพยสินที่จํานองนั้นหลุดเปนกรรมสิทธิ์ของตนไดหาก
เขาเงื่อนไข ดังนี้ คือ
๒.๑. ลูกหนี้ไดขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลา ๕ ป
๒.๒. ผูจํานองมิไดแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนั้นทวมจํานวน
เงินอันคางชําระ และ
๒.๓. ไมมีการจํานองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสิน
เดียวกันนี้
๓. ถาเอาทรัพยสินซึ่งจํานองออกขายทอดตลาดใชหนี้ไดเงินจํานวนสุทธินอยกวา
จํานวนเงินที่คางชําระกันอยู หรือ ถาเอาทรัพยสินซึ่งจํานองหลุดเปนของผูรับจํานองและราคา
ทรัพยนั้นมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่คางชําระกันอยู ทั้งสองกรณีนี้เงินยังขาดอยูเทาใด ลูกหนี้ไม
ตองรับผิดชอบจํานวนในเงินที่ยังขาดอยูนั้น
แตหากในสัญญาจํานองไดตกลงกันไววา ในกรณีที่มีการบังคับจํานองแลวไดเงิน
ไมพอชํา ระหนี้ เงิ นที่ ยั ง ขาดจํ า นวนนี้ลูก หนี้ ยั ง ตองรับ ผิด ชดใช ใ หแก ผูรั บจํ า นองจนครบถ ว น
ขอตกลงเชนนี้มีผลบังคับได ผูรับจํานองมีสิทธิที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้สวนที่ยังขาดจํานวนอยู
ดังกลาวไดอีกจนครบถวน
๒

เจาหนี้สามัญ หมายความถึง เจาหนี้ผูมีสิทธิเรียกรองทางหนี้กับลูกหนี้ทั่วไปโดยมิไดมีการ
มอบหลักประกันใด ๆ ไวแกเจาหนี้นอกเหนือไปจากกองทรัพยสินของลูกหนี้เทานั้นที่เปนหลักประกันการชําระ
หนี้ของเจาหนี้ตามกฎหมายเทานั้น

๔. ในกรณีที่มีการบังคับจํานอง เมื่อนําที่ดินออกขายทอดตลาดไดเงินสุทธิเทาใด
แลว ก็ใหนําเงินดังกลาวชําระหนี้คืนใหแกผูรับจํานอง หากมีเงินเหลืออยูเทาใดก็ใหสงมอบคืน
ใหแกผูจํานอง
ขอบเขตของสิทธิจํานอง
ผูรับจํานองมีสิทธิบังคับจํานองไดเฉพาะที่จดทะเบียนจํานองเทานั้น จะบังคับถึง
ทรัพยสินอื่น ๆที่ไมไดจดทะเบียนจํานองไมได เชน จํานองเฉพาะที่ดินยอมไมครอบถึงโรงเรือน
หรือบานที่ปลูกภายหลังวันจํานอง เวนแตจะไดตกลงกันไววาใหรวมถึงบานและโรงเรือนดังกลาว
ดวย นอกจากนี้จํานองยอมไมครอบคลุมถึงดอกผลแหงทรัพยสินซึ่งจํานอง เชน จํานองสวนผลไม
ดอกผลที่ไดจากสวนผลไมยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูจํานองอยู เวนแตผูรับจํานองไดบอกกลาวแก
ผูจํานองวาตนจะบังคับจํานอง
ทรั พ ย สิ น ซึ่ ง จํ า นองอยู นี้ ย อ มเป น หลั ก ประกั น เพื่ อ การชํ า ระหนี้ ใ นเงิ น ต น
ดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้ เปนคาเสียหายธรรมดาอันเกิดจากการไมชําระหนี้
และคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานอง
วิธีการบังคับจํานอง
ผูรับจํานองตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควร
มักจะกําหนดไวเปนเวลา ๓๐ วัน หากลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูรับ
จํานองจะใชสิทธิบังคับจํานอง โดยฟองคดีตอศาล เพื่อใหลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ หากไมชําระ
หนี้ ก็ขอใหศาลสั่งใหนําเอาทรัพยที่จํานองนั้นออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ของตน หรือ
ขอใหศาลสั่งใหทรัพยที่จํานองนั้นหลุดเปนกรรมสิทธิ์ของตนหากเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว
จะเห็นไดวากฎหมายบังคับไวโดยเด็ดขาดวาการบังคับจํานองจะตองฟองคดีตอศาลเสมอ จะ
นําเอาที่ดินขายทอดตลาดเองไมไดและตองมีการสงจดหมายทวงหนี้ไปถึงลูกหนี้กอนเสมอ จะ
ฟองคดีโดยไมมีการบอกกลาวทวงถามกอนไมได การบังคับจํานองไมคํานึงวา ในขณะที่มีการ
บังคับจํานองนั้น ทรัพยสินที่จํานองอยูในความครอบครองของใคร หรือลูกหนี้ไดโอนกรรมสิทธิ์ไป
ยังผูอื่นกี่ทอดแลวก็ตาม สิทธิจํานองยอมติดตามตัวทรัพยสินที่จํานองไปดวยเสมอ

