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บทนํา 
 

การดูแลรักษาผลประโยชนของคูสัญญา ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงคูสัญญาในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย ในรูปแบบ เอสโครว (escrow) นั้น ไดแก การอาศัยบุคคลที่สามหรือคนกลางที่
เรียกวา (escrow agent) มาดูแลและเก็บรักษาเอกสารหรือตราสารเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินท่ีซ้ือขายของคูสัญญาฝายหนึ่งหรือผูขาย และเงินคาทรัพยสินท่ีซ้ือขายของคูสัญญา 
อีกฝายหนึ่งหรือผูซ้ือ เพื่อท่ีจะทําการสงมอบใหกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเม่ือไดรับคําส่ัง (escrow  
instructions) วาการปฏิบัติการตามสัญญาไดลุลวงลงแลว การนําเอสโครวมาใชในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยจึงมีความสําคัญตอการคุมครองสิทธิของคูสัญญาได เพราะชวยสรางความมั่นใจ
ใหแกคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยท้ังสองฝาย โดยในฝายผูซ้ือ เอสโครวชวยสรางความ
ม่ันใจวาเม่ือตนเสียเงินไปแลว จะไดรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอยางสมบูรณปราศจากการ 
รอนสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ ในฝายผูขาย เอสโครวชวยสรางความม่ันใจวาเม่ือตนสงมอบ
ทรัพยสินท่ีซ้ือขายแลว จะไดรับการชําระเงินครบถวน  

ระบบเอสโครวนํามาใชในประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนเวลานานนับศตวรรษ 
โดยเปนท่ีนิยมใชกันในดินแดนทางฝงตะวันตกของประเทศมากกวาฝงตะวันออก แตสําหรับ
ประเทศออสเตรเลีย ไมมีการนําระบบเอสโครวมาใชในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยอยาง
แพรหลาย การใชระบบเอสโครวเปนเรื่องเฉพาะกรณี ขึ้นอยูกับความประสงคของคูสัญญา 
แตละกรณี ท้ังนี้ การใชระบบเอสโครวจะกระทําในรูปของการทําสัญญาเอสโครว ซ่ึงผลการบังคับ
ใชเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยสัญญา ไมไดอยูภายใตการบังคับของกฎหมายเฉพาะ   

โดยทั่วไป กระบวนการหรือขั้นตอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของประเทศ
ออสเตรเลียมีความคลายคลึงกับของประเทศไทย กลาวคือ ในประเทศออสเตรเลีย การซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยสามารถทํากันงายๆ ในระหวางผูซ้ือกับผูขายโดยการทําสัญญาซ้ือขาย เม่ือมีการ
ชําระราคาและปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาครบถวนแลว ผู ซ้ือและผูขายจะไปดําเนินการ 
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิกับพนักงานเจาหนาท่ี แตโดยสวนใหญแลว การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย
ในประเทศออสเตรเลียจะไมทํากันเองในระหวางผูซ้ือกับผูขาย จะกระทําผานบุคคลที่เรียกวา 
ตัวแทนนายหนา (estate agents หรือ real estate agents) ซ่ึงมีความรูความชํานาญดาน
อสังหาริมทรัพย โดยบุคคลนั้นมักจะอยูในฐานะเปนตัวแทนของผูขาย (เพราะจะไดรับสวนแบง
เปอรเซ็นตจากการขายอสังหาริมทรัพยได) หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของตัวแทนนายหนา คือ 
ตัวแทนนายหนาจะทําการรับเงินคามัดจํา (deposit) ในทรัพยสินท่ีซ้ือขายแทนผูขาย ซ่ึงโดยปกติ
การซ้ือขายทรัพยสินจะมีการจายมัดจําประมาณหนึ่งในสามของมูลคาทรัพยสินท่ีซ้ือขาย  
(ในซิดนีย) หรือรอยละ 40 ของราคาท่ีตกลงซ้ือขายกัน (ในเมลเบิรน) การรับเงินมัดจํานี้ 
จะมีบัญชีเอสโครวเขามาเกี่ยวของ กลาวคือ กฎหมายของมลรัฐตางๆ ของประเทศออสเตรเลีย 
จะกําหนดวาเม่ือผูซ้ือจายเงินมัดจําใหแกตัวแทนนายหนาแลว ตัวแทนนายหนาตองฝากเงินนั้น 
ไวในบัญชีเอสโครว (escrow account) หรือบัญชีทรัสต (trust account) จนกวาการซ้ือขาย 
จะแลวเสร็จ  



ตัวแทนนายหนามักจะดําเนินการในฐานะเปนตัวแทนของผูขาย ดังนั้น ในการ
รักษาสิทธิของผูซ้ือ ผูซ้ืออาจใชบริการของบุคคลอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเรียกวา ผูจัดการโอน
กรรมสิทธ์ิ (conveyancer) ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลจัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการโอน
กรรมสิทธ์ิ (conveyance) ในทรัพยสินท่ีซ้ือขายใหแกผูซ้ือ ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ินี้มีชื่อเรียก
อยางอื่นไดอีก ไดแก land broker หรือ land agent หรือ settlement agent และสวนใหญผูท่ีทํา
หนาท่ีเปนผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ ไดแก ทนายความ (solicitor หรือ lawyer) แตผูซ้ือสามารถ
ทําการเปนผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิเสียเองได หากไมตองการชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเติม  

นอกจากการซื้อขายโดยผานตัวแทนนายหนาแลว วิธีการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย
ซ่ึงเปนท่ีนิยมทํากันในประเทศออสเตรเลียอีกวิธีหนึ่ง คือ การซ้ือจากการประมูล (auction)  
และเปนท่ีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคหลังนี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเกิดกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย 
มีราคาสูงขึ้น ท้ังนี้ ในเมืองเมลเบิรนไดรับความนิยมมากที่สุด ประมาณรอยละ 25 ถึง 30 ของ
บานในเมลเบิรนทําการซ้ือขายโดยการประมูล การซ้ือทรัพยสินจากการประมูลนี้ เปนหนาท่ีของ 
ผูซ้ือท่ีตองเตรียมพรอมและหาขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตลาดของทรัพยสินท่ีจะซ้ือ แตผูซ้ือรายใดที่ 
ไมคุนเคยกับการประมูลดวยตนเองก็มักจะวาจางตัวแทนนายหนา (estate agent) ดําเนินการให 

จะเห็นไดวา บุคคลที่เกี่ยวของในธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจากตัวผูซ้ือและผูขายแลว ยังมี ตัวแทนนายหนา (estate agent) และผูจัดการ
โอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer) เขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงทําใหกระบวนการและขั้นตอนในการ 
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลียมีความยุงยากและสลับซับซอนมากขึ้น 
  จากสภาพขอเท็จจริงของการทําธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยของประเทศ
ออสเตรเลียดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา วิธีการหรือกระบวนการเอสโครวท้ังในรูปแบบนายหนา
เอสโครว (escrow agent) หรือบัญชีเอสโครว (escrow account) ไมใชวิธีการหลักในการดูแล
รักษาผลประโยชนของคูสัญญา จึงชัดเจนอยูเองวาประเทศออสเตรเลียไมมีกฎหมายวาดวย 
เอสโครวบั งคับใช เปนการเฉพาะ  แต ในกรณี ท่ี คู สัญญานําระบบเอสโครวมาใชในรูป 
ของการทําสัญญาจัดตั้งเอสโครว กฎหมายที่ใชบังคับกับระบบเอสโครวจะเปนไปตามกฎหมาย
ท่ัวไปในเรื่องสัญญา ซ่ึงไมจําเปนตองศึกษาในงานวิจัยนี้ แตบทบาทสําคัญในการดูแลรักษา
ผลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลียตกอยูท่ี ตัวแทน
นายหนา (estate agent) ซ่ึงมีบทบาทสําคัญมากกวาผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer)  
อีกดวย เพราะผูซ้ือไมจําเปนตองอาศัยผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิดําเนินการในทุกกรณี ตัวผูซ้ือ
สามารถดําเนินการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและทําการโอนกรรมสิทธ์ิไดเอง การทํางานของตัวแทน
นายหนา (estate agent) จึงมีผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของคูสัญญาในธุรกรรม 
การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  ดังนั้น เม่ือประเทศออสเตรเลียไมมีกฎหมายวาดวยเอสโครวเปนการ
เฉพาะ ในการศึกษากฎหมายออสเตรเลียเกี่ยวกับการดูแลรักษาผลประโยชนของคูสัญญา 
จึงมุงเนนศึกษากฎหมายที่ควบคุมการประกอบอาชีพ ตัวแทนนายหนา (estate agent) เปน
สําคัญ เพื่อใหเห็นแนวทางในการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในอีกลักษณะหนึ่ง 
   



จากขอบเขตที่กลาวมาขางตน การศึกษากฎหมายการจัดการดูแลรักษา
ผลประโยชนของคูสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลีย จะเริ่มตนจากการอธิบาย
ภาพรวมของการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหเห็นสภาพขอเท็จจริงของ
ธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลีย และจะไดศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการ
ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาท่ีรับกับสภาพขอเท็จจริงนั้น ซ่ึงทําใหเห็นวา ประเทศออสเตรเลียท่ี
ไมไดใชเอสโครวเปนหลักในการปดธุรกรรมการซื้อขาย มีมาตรการดูแลหรือคุมครองประโยชน
ของคูสัญญาอยางไร จากนั้น จะไดศึกษาขอเท็จจริงของการทําธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ในประเทศไทยและกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลผลประโยชนของคู สัญญาในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย เพื่อทําการเปรียบเทียบและใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย 
การจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
การซื้อขายที่ดินในประเทศออสเตรเลีย 

 
1.1  ความทั่วไป 
 
 ประเทศออสเตรเลียเดิมเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ระบบกฎหมายจึง
เปนเชนเดียวกับประเทศในกลุมคอมมอนเวลล (Commonwealth) ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศอังกฤษ เชนเดียวกับท่ีดินซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากหลักการเรื่องกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีวา 
ท่ีดินท้ังหมดในประเทศอาณานิคมเปนของ Crown1 หลักในเรื่องของกรรมสิทธ์ินี้อาจถือไดวาเปน
ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง 
หลักพระราชอํานาจของกษัตริย (prerogative) ซ่ึงเปนสิทธิท่ีมีลักษณะสงวนไวเฉพาะกษัตริย  
( rights proprietary in nature) ท่ีกําหนดวาพระราชอํานาจของกษัตริย (prerogative of 
crown) เปนสวนหนึ่งของ common law ท่ีผูลาอาณานิคมนํามายังประเทศอาณานิคม ในคดี R. 
v. Kidman มีการวินิจฉัยในเรื่องนี้ไววา “พระราชอํานาจขององคพระราชินี (Prerogative of 
Queen) มีผลขยายไปถึงอาณาเขตการครอบครองของพระราชินีเหมือนท่ีมีผลในประเทศอังกฤษ 
เวนแตกฎหมายทองถิ่นหรือกฎเกณฑประจําถิ่นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น” หรือสามารถอธิบายได
อีกอยางหนึ่งคือเปนผลลัพธของหลักการของระบบฟวดัล (feudal principle) จากคดีของ Isaac 
J. in william’s case  ท้ั ง นี้  
จากคําพิพากษาท้ังสองคดีดังกลาวขางตน ทําใหท่ีดินของประเทศออสเตรเลียกลายเปนทรัพยสิน
ของกษัตริยของประเทศอังกฤษ (Attorney-General v. Brown)  
  รูปแบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลียมี ลักษณะ
เชนเดียวกับรูปแบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของสหราชอาณาจักรซ่ึงมีลักษณะที่คอนขาง
ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า  
การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยสามารถทําได 2 วิธี คือ 1) โดยผานการประมูล (auction) ผูท่ี
ตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยโดยผานการประมูล หากชนะการประมูล ตองเตรียมเงินวางประกัน
รอยละ 10 ของราคาอสังหาริมทรัพย เงินประกันดังกลาวไมสามารถขอคืนไดหากผูชนะประมูล
เปล่ียนใจในภายหลัง ดังนั้น การซ้ือโดยวิธีการประมูลนี้ ผูซ้ือตองทําการสํารวจอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวกอน รวมทั้งตองขอสินเชื่อใหพรอมกอนเขาประมูล และ 2) การซ้ือขายโดยวิธีปกติ ซ่ึง
เ ป น วิ ธี ก า ร 
ท่ีคุนเคยของบุคคลทั่วไป เริ่มตนจากผูซ้ือทําการสํารวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยท่ีตองการ กอน
สงคําเสนอไปยังผูขาย เม่ือผูขายตอบรับคําเสนอของผูซ้ือ ผูซ้ือสามารถวางเงินมัดจํา (holding 

deposit) ในระหวางท่ีมีการรางสัญญาซ้ือขาย โดยเงินมัดจําดังกลาวสามารถขอคืนไดในชวงเวลา
                                                 
1 Crown เปนคําท่ีใชเรียกแทนพระมหากษัตริยในฐานะเปนสถาบันไมใชตัวบุคคล หากกลาวถึงทรัพยสินของ 
Crown มักจะหมายถึงทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แตถาจะกลาวถึง Crown ในความหมายอยางกวางแลว  
จะหมายถึงรัฐบาลของประเทศคอมมอนเวลลซึ่งถือวาปกครองในนามของกษัตริยนั่นเอง  



นี้หากผูซ้ือเปล่ียนใจไมซ้ือ เม่ือคูสัญญาตกลงทําสัญญา ผูซ้ือตองวางเงินมัดจําอีกรอยละ 10  
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวไมสามารถขอคืนไดหากผูซ้ือเปล่ียนใจไมตองการปฏิบัติตามสัญญา ยกเวนใน
บางมลรัฐท่ีอนุญาตใหผูซ้ือสามารถเปล่ียนใจและไดรับคามัดจําคืนได แมจะเปนภายหลังการลง
นามสัญญาแลวก็ตาม แตตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวเรียกวา 
“cooling off period” ภายหลังการเซ็นสัญญาคูกรณีแตละฝายจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญา เชน ผูขายจะตองทําการกําจัดแมลง หรือซอมแซมบานใหพรอมสําหรับการ
โอน เปนตน เม่ือคูสัญญาปฏิบัติตามเง่ือนไขทุกขอแลว โดยหลัก ถือวากระบวนการซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ    
 
1.2  กรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศออสเตรเลีย2 
 
  กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปนส่ิงสําคัญตอการเปนเจาของทรัพยากรและความเปนอิสระ 
ทางเศรษฐกิจในระบบของตะวันตก การโตแยงแนวความคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนําไปสู
ประเด็นดานมุมมองที่สําคัญซ่ึงเกี่ยวของโดยเฉพาะกับความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตอท่ีดิน
ของคนพื้นเมืองและท่ีไมใชคนพื้นเมือง (indigenous and non-indigenous) การใชและการเปน
เจาของทรัพยากร และการรักษาวัฒนธรรม สิทธิในการถือครองท่ีดินของระบบคอมมอนเวลลใน
ปจจุบันและระบบกฎหมายกําลังมีปญหาเม่ือมีความพยายามที่จะประสานการตีความเรื่อง
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและการใชท่ีดินท่ีมีความแตกตางวัฒนธรรมเขาดวยกัน 
  กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปนการบันทึกขอมูลซ่ึงระบุรายละเอียดของที่ดิน กรรมสิทธ์ิ 
ในท่ีดิน สิทธิประโยชนในท่ีดิน และภาระติดพันในท่ีดิน นายทะเบียนจะเปนผูเตรียมและออก
เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ (certificate of title) ใหกับเจาของท่ีดินโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
ของเจาของท่ีดินท่ีจดทะเบียน รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดิน หมายเลขการรังวัด (survey plan 
number) และขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาว เอกสารท่ีนายทะเบียนออกใหกับ
เจาของท่ีดินเปนเพียงสําเนาโฉนดตัวจริง (title original) เทานั้น และเอกสารดังกลาวมีผลเปน
เพียงหลักฐานการแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น โฉนดตัวจริงจะ
ถูกเก็บรักษาโดยสํานักงานท่ีดินท้ังในรูปของกระดาษและในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(computerized title) ซ่ึงประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคําขอคัดสําเนา (title search) ได เอกสาร
แสดงกรรมสิทธ์ิเปนพยานหลักฐานในการบันทึก ณ เวลาที่ออกเอกสารดังกลาว การทําเชนนี้
สามารถปองกันการทําโฉนดปลอม หรือการปลอมกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน (title fraud) ไดสวนหนึ่ง 
เนื่องจากเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดังกลาวเปนเอกสารสําคัญท่ีควรเก็บรักษาไวอยางดี แมวาจะเปน
เ พี ย ง สํ า เ น า ข อ ง โ ฉ น ด ตั ว จ ริ ง ก็ ต า ม  แ ต อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  
เพื่อปองกันการนําเอกสารดังกลาวไปใชโดยมิชอบ ผูท่ีไดรับเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิจึงควรเก็บ
รักษาเอกสารนั้นไวเปนอยางดี หากไมสามารถรักษาได บุคคลดังกลาวสามารถสงเอกสารแสดง
ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ 
                                                 
2 ขอมูลจาก  http://learnline.cdu.edu.au/units/contestedknowledges/Issues_Land.html 



ท่ีสํานักงานท่ีดินออกใหกลับไปยังสํานักงานท่ีดินเพื่อทําการยกเลิกเอกสารได ซ่ึงการยกเลิกนี้ไมมี
ผลตอสิทธิใดๆ ในท่ีดินท่ีอยูในโฉนดตัวจริงและท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอร   
  สําหรับการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน สามารถทําไดโดยการยื่นคํารองขอโอนกรรมสิทธ์ิ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการโอนที่ดินขึ้นอยูกับวาท่ีดินดังกลาวตั้งอยูในมลรัฐใด เชน ตามมาตรา 45 
แหงพระราชบัญญัติการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ค.ศ. 1958 ของมลรัฐ Victoria เปนตน 
  ในกรณีท่ีทําการซ้ือขายท่ีดิน หากผูซ้ือตองการทราบวาท่ีดินท่ีตนตองการซ้ือนั้น
เปนของผูใด หรือผูจะขายมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาวจริงตามที่อางหรือไมนั้น สามารถย่ืนคําขอ
เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาว ณ สํานักงานท่ีดินได 

1.3  ระบบการจดทะเบียนที่ดิน3 

การโอนที่ดินในสมัยกอนจะกระทําโดยการสงมอบเอกสารซึ่งแสดงกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินใหแกกันเทานั้น จากนั้นมีวิวัฒนาการในรูปแบบของการจัดทําสัญญา และตอมามีการบังคับ
โดยกฎหมายใหการโอนท่ีดินตองมาจดทะเบียน จึงมีการจัดทําระบบทะเบียนที่ดินขึ้น ซ่ึงระบบ
ทะเบียนที่ดินนี้จะมีผลตอความยากงายในการพิสูจนสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน อันจะมีผลตอวิธีการทํา
สัญญา ระยะเวลาที่ใชในการทําสัญญา การกําหนดมาตรการคุมครองผูมีสวนไดเสียในที่ดิน และ
ความมั่นคงของสิทธิในท่ีดินภายหลังจากท่ีไดทําสัญญาโอนท่ีดิน 

ในชั้นนี้ จะขออธิบายระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินเพื่อ
ความเขาใจในภาพรวมกอนท่ีจะไดกลาวถึงระบบการจดทะเบียนที่ดินของประเทศออสเตรเลีย 
โดยการแบงระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนการแบงแต
เ พี ย ง ใ น 
ทางทฤษฎีเทานั้น สวนในทางปฏิบัติทะเบียนที่ดินของบางประเทศอาจมีหลักการของระบบใด
ระบบหนึ่งโดยชัดเจน แตบางประเทศอาจมีหลักการท่ีไมอาจจัดเขาอยูในระบบใดระบบหนึ่งได
อยางเด็ดขาด แตจะมีหลักการท่ีผสมปนเปกันระหวางสองระบบ หรือแมแตในบางกรณีท่ีระบบ
ท ะ เ บี ย น ข อ ง 
บางประเทศจัดอยูในระบบเดียวกันก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาประเทศเหลานั้นจะมีหลักการท่ี
เหมือนกันทุกประการ นอกจากนี้ ในบางกรณีก็เปนการยากที่จะจัดระบบทะเบียนท่ีดินของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งวาเปนระบบทะเบียนที่ดินประเภทใด 

การจัดทําระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใน
การแกปญหาพื้นฐานเกี่ยวกับกอตั้งสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน ซ่ึงไดแกปญหาท่ีวา 

- ทําอยางไรจึงจะรูวาท่ีดินแปลงหนึ่งๆ มีใครเปนเจาของท่ีดินท่ีแทจริง 
- ทําอยางไรจึงจะรูวาท่ีดินแปลงหนึ่งๆ มีแนวเขตและเนื้อท่ีท่ีถูกตองเพียงใด 

                                                 
3 มัลลิกา  คมนอนันต, เอสโครว: รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร: 
วิทยานิพนธปริญญาโท, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 16-26.   
 



- ทําอยางไรจึงจะรูวาท่ีดินแปลงหนึ่งๆ มีสิทธิหรือภาระผูกพันใดติดอยูกับท่ีดิน
บาง 

- ทําอยางไรเม่ือทําสัญญาโอนที่ดินแลวจะทําใหเกิดความมั่นคง พนจากการ
กลาวอางจากบุคคลอื่นวา การโอนท่ีดินนั้นไมถูกตองหรือคนอื่นมีสิทธิดีกวาผูรับโอน 

ในปจจุบันไดมีการแบงระบบทะเบียนที่ดินออกเปน 2 ระบบใหญ คือ ระบบที่
เรียกวา registration of deeds ซ่ึงเปนระบบที่ถือวาสัญญาท่ีจดทะเบียนแลวเทานั้นท่ีจะอางเปน
พยานเพื่อพิสูจนสิทธิในท่ีดินในศาลได และตอมาไดมีการพัฒนาระบบทะเบียนขึ้นมาอีกระบบ
หนึ่งเรียกวา ระบบ registration of title หรือระบบทอรเรนส (Torrens system) ซ่ึงถือวา
ทะเบียนที่ดินเปนหลักฐานในการพิสูจนสิทธิในท่ีดินโดยเด็ดขาด ผูซ้ือท่ีไดจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน (bona fide purchaser for value) จะตองไดสิทธิตามที่จด
ทะเบียนไว โดยไมคํานึงวาเจาของเดิมจะไดสิทธิมาโดยถูกตองหรือไม ซ่ึงถือวาเปนการยกเลิกหลัก
ผู รั บ โ อ น ไ ม มี สิ ท ธิ ดี ก ว า 
ผูโอน (nemo dat quod non habet) แตถาหากเจาของจะตองเสียสิทธิใดๆ ไปก็จะไดรับการ
ชดใชคาเสียหายจากกองทุนประกันความเสียหาย หรือจากรัฐโดยตรง 

 
1.3.1 ระบบ registration of deeds 
ก.  ความหมายของคําวา deed 

deed หมายถึง สัญญา สารตรา หรือตราสารท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน  
ในการทํา deed นั้นคูกรณีจะเปนผูจัดทําขึ้นเอง ซ่ึงแตเดิมนั้นจะตองมีการประทับตราดวย แต
ตอมาในภายหลังไมถือเครงครัดอีกตอไป ตามรูปศัพท registration of deeds คือ ระบบการจด
ทะเบียนเอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการโอนหรือกอตั้งสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 

ข.  หลักการสําคัญของระบบ registration of deeds แบบดั้งเดิม 
(1) ในการทําสัญญาโอนหรือกอตั้งสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน กฎหมายกําหนดใหทํา

เปนหนังสือและนํามาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี 
(2) การจดทะเบียนจะกระทําโดยบันทึกชื่อคูสัญญาและสาระสําคัญของ

สัญญาลงในทะเบียน พรอมกับคัดลอกขอความหรือถายเอกสารสัญญาเก็บไวท่ีสํานักทะเบียน การ
จัดทําทะเบียนยึดถือชื่อคูกรณีเปนหลัก แตจะไมมีการอางถึงตัวท่ีดินท่ีเกี่ยวของกับการจดทะเบียน
ไวในทะเบียนแตอยางใด 

(3) พนักงานเจาหนาท่ีผูจดทะเบียนไมมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของ 
การทําสัญญาหรือพิสูจนตัวบุคคลผูเปนเจาของแตอยางใด และไมตองตรวจสอบวาสัญญานั้น
สอดคลองกับสัญญาเดิมๆ เกี่ยวกับท่ีดินแปลงนั้นหรือไม เม่ือมีการย่ืนขอจดทะเบียนโดยถูกตอง
ตามระเบียบแลว พนักงานเจาหนาท่ีผูจดทะเบียนก็ตองจดทะเบียนให 

(4) ไมมีการทําทะเบียนรับรองสิทธิของเจาของท่ีดินแตมีทะเบียนรวม
สํ า ห รั บ 
จดทะเบียนเอกสารสัญญาท่ีย่ืนขอจดทะเบียน การทําทะเบียนรวมสําหรับจดทะเบียนเอกสารที่ใช 



ในการโอนสิทธิเกี่ยวกับท่ีดินในระบบนี้ อาจเปรียบเทียบไดกับการทําบัญชีรับทําการในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของไทย แตจะเพิ่มชองแสดงแฟมหรือเลมและหนาท่ีเก็บเอกสาร 
สัญญาไว และมีการทําดัชนีผูโอนและผูรับโอน (grantor-grantee index) ขึ้นดวย 

(5) เม่ือจดทะเบียนแลว กฎหมายจะบัญญัติผลของการจดทะเบียนไวแบบ
ใดแบบหนึ่งในสามแบบ คือ แบบที่หนึ่งกําหนดใหเอกสารท่ีจดทะเบียนแลวใชเปนพยานหลักฐาน
ใ น 
ศาลได แบบที่สองกําหนดใหสัญญาท่ีไมจดทะเบียนถือวาไมมีผลบังคับ สวนแบบที่สามกําหนดให
สัญญาท่ีจดทะเบียนแลวมีสิทธิดีกวาสัญญาท่ีไมไดจดทะเบียน หรือจดทะเบียนแตจดทีหลัง แบบท่ี
สามนี้แมจะไมไดเปนการบังคับโดยตรงใหตองจดทะเบียน แตก็เปนการบังคับกลายๆ เพราะถา
ไมนําสัญญามาจดทะเบียนก็จะยกขึ้นเปนขอตอสูกับคนอื่นท่ีนําสัญญามาจดทะเบียนไมได 

(6) การอางถึงท่ีดินในเอกสารสัญญาทําไดหลายวิธี เชนบรรยายลักษณะ
ท่ีดินเปนคําพูดวา ท่ีดินท่ีทําการโอนนี้ทิศเหนือติดกับท่ีดินของ A ทิศใตติดกับท่ีดินของ B ทิศ
ตะวันตกติดกับท่ีดินของ C ทิศตะวันออกติดกับถนนสาย D หรืออาจมีแผนท่ีหยาบๆ แสดงท่ีตั้ง
ข อ ง ท่ี ดิ น ก็ ไ ด  
ซ่ึงโดยปกติมักจะไมมีความละเอียดพอท่ีจะกําหนดตําแหนงท่ีดิน เพราะไมไดมีการโยงยึดจาก
หมุดหลักฐานแผนที่ของทางราชการ 

ค.  ระบบ registration of deeds แบบปรับปรุงใหม (improved 
registration of deeds)  

ในระยะหลังไดมีการปรับปรุงระบบ registration of deeds ใหดีขึ้นในเรื่อง
ตอไปนี้ คือ 

(1) มีการทําทะเบียนโดยทําดัชนีอางอิงแปลงท่ีดิน พรอมกับชื่อคูสัญญาดวย 
(2) มีการรังวัดทําแผนที่ท่ีดินท่ีมีมาตรฐาน ท่ีดินแตละแปลงมีเลขท่ีดิน

กํ า กั บ 
ไมซํ้ากับแปลงอื่น 

(3) กอนจดทะเบียนเอกสารสัญญาตางๆ เจาหนาท่ีผูจดทะเบียนจะตรวจวา
สัญญาท่ีย่ืนขอจดทะเบียนนั้นสอดคลองกับสัญญาท่ีเคยทําไวเกี่ยวกับท่ีดินแปลงนั้นหรือไม 

ง.  ขอบกพรองของระบบ registration of deeds 
ไมวาจะเปนระบบ registration of deeds แบบดั้งเดิมหรือแบบท่ีปรับปรุง

ใหม ก็ยังคงมีขอบกพรองท่ีสําคัญอยูดังนี้ คือ 
(1) ทะเบียนที่ทําไวสําหรับใชในการจดทะเบียนเอกสารสัญญาตางๆ ไมใช

หลักฐานพิสูจนสิทธิในท่ีดินโดยเด็ดขาด แตมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูท่ีตองการซ้ือท่ีดิน 
หรือตองการจะทําธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับท่ีดินนั้นในการตรวจสอบวา ผูท่ีอางวาเปนเจาของท่ีดิน
นั้น แทจริงแลวเคยทําสัญญารับโอนที่ดินมาจากใคร และเคยทําสัญญาใดๆ เกี่ยวกับท่ีดินแปลง
นั้นตอไปอีกหรือไม จากนั้นจึงจะตรวจสอบสัญญาท่ีเก็บไวท่ีสํานักทะเบียนโดยละเอียดตอไป การ
จะไดสิทธิในท่ีดินหรือไมนั้นขึ้นอยูกับตัวสัญญาโดยตรง ไมไดขึ้นอยูกับการจดทะเบียนสัญญา ถา



ทําสัญญากันถูกตองเม่ือนําสัญญามาจดทะเบียน ผูรับโอนก็จะไดสิทธิในท่ีดินตามสัญญา และมี
สิทธิดีกวาผูอื่นท่ีทําสัญญาเกี่ยวกับท่ีดินแปลงนั้นซํ้าอีก แตถาผูรับโอนทําสัญญากับผูโอนโดยไม
ถูกตอง แมนําสัญญานั้นมาจดทะเบียน สัญญานั้นก็จะไมมีผลบังคับใชขึ้นมาได ถาผูรับโอนที่ดิน
ค น ห ลั ง ทํ า สั ญ ญ า กั บ ผู โ อ น 
โดยถูกตองและนําสัญญามาจดทะเบียน ผูรับโอนคนหลังจะไดสิทธิไป การจดทะเบียนในระบบนี้
จึงไมใชการจดทะเบียนตัวสิทธิหรือนิติกรรมโดยตรง แตเปนการนําเอกสารท่ีใชเปนหลักฐานใน
การโอนหรือกอตั้งสิทธิในท่ีดินมาขึ้นทะเบียนไว เพื่อใชตอสูกับผูรับโอนคนอื่นๆ ท่ีทําแตเพียง
สัญญาแตไมไดจดทะเบียน หรือจดทะเบียนแตจดทีหลัง หรืออีกนัยหนึ่ง การจดทะเบียนแบบนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูท่ีจะเขาทําสัญญาใดๆ กับเจาของท่ีดิน ไดมีโอกาสตรวจสอบวา เจาของท่ีดิน
เคยทําสัญญาใดๆ เกี่ยวกับท่ีดินท่ีตนจะซื้อไวบางหรือไม ถาผูซ้ือตรวจดูแลวพบวาเจาของเคยทํา
สั ญ ญ า ซ้ื อ ม า จ ริ ง  ก็ จ ะ 
ไมส้ินสุดอยูแคนั้น จะตองมีการตรวจดูใหลึกลงไปวาสัญญานั้นทําถูกตองตามกฎหมายดวยหรือไม  
ถาชวงท่ีเจาของรับโอนมาไมถูกตอง แมผูรับโอนจะรับโอนโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน ผูรับโอน
จะไมไดสิทธิแตอยางใด ระบบทะเบียนแบบนี้จึงมีประโยชนเพียงแคชวยปองกันไมใหมีการทํา
สั ญ ญ า 
กันอยางลับๆ และชวยอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบสัญญา และเปนทางใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงอื่นๆ ตอไปเทานั้น แตในทางทฤษฎีแลวจะพึ่งทะเบียนเสียทีเดียวไมได 

(2) การตกทอดสิทธิเกี่ยวกับท่ีดินบางกรณีไมตองทําสัญญา แตเปนผลของ
กฎหมาย จึงไมตองมีการจดทะเบียนเอกสารใดๆ เม่ือเปนเชนนี้ผูรับโอนจึงไมอาจตรวจสอบทาง
ทะเบียนได เชน การตกทอดโดยทางมรดก ถาเปนการตกทอดสิทธิโดยผลของกฎหมายผูรับโอน
จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายในเรื่องนั้นๆ เอง เชน ในกรณีท่ีเจาของท่ีดินอางวา
ตนเปนเจาของเพราะเปนผูรับพินัยกรรม ผูรับโอนจะตองขอตรวจดูพินัยกรรมวาทําถูกตองหรือไม 
ถารับมรดกเพราะเปนทายาทโดยธรรมก็ตองตรวจสอบบัญชีเครือญาติเอง ถาเชื่อตามนั้นก็จะทํา
สั ญ ญ า 
รับโอนกันตอไป หากภายหลังปรากฏวาผูโอนไมมีสิทธิจริง ผูรับโอนจะไมไดสิทธิแตอยางใด ตาม
หลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน 

(3) การท่ีผูรับโอนจะมั่นใจไดวาตนจะไดสิทธิในท่ีดินตามที่ทําสัญญากันไว  
ก็ตอเม่ือไดตรวจสอบทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายในทุกแงทุกมุมแลวเทานั้น จึงตองใชเวลาใน
การตรวจสอบนานมาก และเม่ือตรวจสอบแลวก็ใชวาจะวางใจไดรอยเปอรเซ็นต เพราะอาจมี
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายบางเรื่องท่ีหลงไป หรือเปนเรื่องท่ีมีการปดบังซอนเรนเปนอยางอื่นจน
ไมสมารถทราบไดกอนท่ีจะทําสัญญาโอนกัน และเนื่องจากความยุงยากในการตรวจสอบสิทธิ
เกี่ยวกับท่ีดินซ่ึงคนธรรมดามักไมมีความรูพอ จึงตองมีการวาจางใหผูอื่นเปนผูตรวจสอบสิทธิ
เกี่ยวกับท่ีดินให และจากความไมแนนอนวาผูซ้ือจะไดสิทธิในท่ีดินจริงหรือไม บางประเทศ เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการตั้งบริษัทเอกชนท่ีเรียกวา title company หรือบริษัทรับประกัน
สิทธิ ซ่ึงกอนจะรับประกันสิทธิในท่ีดิน บริษัทเหลานี้จะตรวจสอบเอกสารตางๆ เกี่ยวกับท่ีดินนั้น 



ถาเห็นวาถูกตองก็จะรับประกันสิทธิในท่ีดินให หากตอมาผูรับโอนตองเสียสิทธิในท่ีดินไปเพราะมี
คนอางวามีสิทธิดีกวา บริษัทรับประกันสิทธิในท่ีดินก็จะเปนผูชดใชคาเสียหายให 

(4) การโอนที่ดินในระบบนี้ ท้ังผูโอนและผูรับโอนจะตองเสียคาใชจายมาก
เพื่อจางทนายความหรือผูไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดทําสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เนื่องจากวา
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ผูตรวจสอบจะตองมีความรูดานกฎหมาย บุคคล
ท่ัวไปมักจะไมมีความรูในดานนี้ จึงตองวาจางทนายความหรือผูไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดทําสัญญา
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเปนผูดําเนินการให ซ่ึงผูประกอบอาชีพนี้มักจะเรียกคาบริการสูงมาก 

(5) การทําทะเบียนในระบบนี้ใหความสําคัญกับชื่อคูสัญญามากกวาแปลง
ท่ีดิน และการจัดเก็บเอกสารไมไดแยกเก็บเปนรายแปลง จึงทําใหไมสะดวกในการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินเปนรายแปลง 

 
1.3.2  ระบบ registration of title (Torrens system) 
ระบบนี้คิดคนโดย Sir Torrens ตั้งแตสมัยท่ีประเทศออสเตรเลียยังเปนเมืองขึ้น

ของประเทศอังกฤษ ภายใตการจดทะเบียนในระบบ Torrens รัฐรับประกันกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
โดยรัฐจะเปนผูชดเชยความเสียหายหากรัฐไมสามารถรับประกันกรรมสิทธ์ิดังกลาวได 

ก.  ความหมายของคําวา title 
คําวา title หมายถึง กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยหรือหลักฐานแสดง

กรรมสิทธ์ิตามรูปศัพท registration of title หมายถึง การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน 
ข.  หลักการสําคัญของระบบ registration of title 

นักกฎหมายและนักการทะเบียนที่มีชื่อเสียงหลายทานในตางประเทศไดสรุป
หลักการสําคัญของระบบ registration of title ไวดังนี้ 

(1) การจัดทําทะเบียนท่ีดินในระบบนี้จะยึดแปลงที่ดินเปนหลัก ในทาง
ปฏิบัติจะทําทะเบียนที่ดินเปนรายแปลง ซ่ึงตางจากระบบ registration of deeds ซ่ึงยึดถือชื่อ
คูสัญญาเปนหลัก ในทะเบียนจะบอกวาท่ีดินนั้นตั้งอยูท่ีใด การกําหนดตําแหนงท่ีดินนี้ไมเปนการ
ตายตัววาจะตองมีมาตรฐานเพียงใด แตมีหลักวาตองกําหนดตัวท่ีดินใหชัดเจนพอที่จะบอกไดวา
ท่ี ดิ น ตั้ ง อ ยู ต ร ง ไ ห น  
ในการทําทะเบียนท่ีดินนั้น ท่ีดินแตละแปลงจะมีหมายเลขประจําแปลงท่ีดินไมซํ้ากัน และจะ
บันทึกชื่อเจาของที่ดินและสิทธิท่ีติดอยูกับท่ีดินแปลงนั้นไวใหครบถวนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เม่ือจะ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินนั้น ก็จะจดลงในทะเบียนของที่ดินแปลงนั้นโดยตรง 

หลักการนี้จะแตกตางกับระบบ registration of deeds แบบดั้งเดิมท่ีจะไมมี
ทะเบียนที่ดินเปนรายแปลง แตจะทําทะเบียนการรับจดเอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการกอตั้งสิทธิ
ในท่ีดินเทานั้น ในทะเบียนจะไมอางตัวท่ีดิน แตจะอางเพียงชื่อคูสัญญาและรายการยอของสัญญา  
และเม่ือจดทะเบียนแลวจะไมเก็บเอกสารรวมเปนรายแปลง แตจะเก็บเรียงตามลําดับการย่ืนขอ 
จดทะเบียนปะปนไปกับสัญญาเกี่ยวกับท่ีดินแปลงอื่นๆ (แตในระยะหลัง ระบบ registration of 



deeds ของบางประเทศจะมีการเก็บเอกสารเปนรายแปลง เชน ในบางมลรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา) 

(2) ในการทําทะเบียนที่ดินหรือจดทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับท่ีดิน ถือวาเปน
การทําทะเบียนหรือจดทะเบียนตัวสิทธิในท่ีดินโดยตรง ไมใชเปนแคการจดทะเบียนเอกสารสัญญา 
ดั ง นั้ น  
จึงจําเปนตองมีการระบุตัวท่ีดินท่ีจะทําทะเบียน และจะตองมีการกําหนดแนวเขตที่ดินใหชัดเจน  
ซ่ึงโดยปกติจะมีการรังวัดขีดเขตลงในแผนที่ เม่ือมีการกอตั้งสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงสิทธิ
เกี่ยวกับท่ีดิน จะตองจดบันทึกลงในทะเบียนที่ดินกอนจึงจะมีผลสมบูรณใชยันบุคคลท่ัวไปได 
ระบบนี้ถือวาการโอนมีผลเม่ือนายทะเบียนทําการจดทะเบียน การโอนจึงเกิดจากการกระทําของ
นายทะเบียน มิใชเกิดขึ้นเม่ือคูสัญญาตกลงทําสัญญากัน เพราะแมคูสัญญาจะทําสัญญากันแลวแต
ถานายทะเบียนปฏิเสธไมจดทะเบียนให สัญญาก็ยังไมมีผลบังคับ หลักการนี้ถือวาเปนหลักการท่ี
สําคัญมากเพราะจะทําใหทะเบียนแสดงถึงสถานะทางกฎหมายของที่ดินแปลงหนึ่งๆ ไดตรงกับ
สภาพความเปนจริง 

(3) เม่ือผูใดจดทะเบียนสิทธิของตนใหปรากฏในทะเบียนที่ดินแลว จะได
สิทธิตามนั้นตราบเทาท่ีทะเบียนยังคงระบุไวเชนนั้น และจะอยูภายใตสิทธิอื่นๆ เฉพาะท่ีระบุไวใน
ทะเบียนที่ดิน หรือท่ีกฎหมายบัญญัติใหผูกพันท่ีดินนั้นแมไมไดระบุไวในทะเบียนท่ีดินก็ตาม 
ระบบนี้ถือทะเบียนที่ดินเปนหลักฐานในการพิสูจนสิทธิเกี่ยวกับท่ีดินโดยเด็ดขาด เม่ือผูซ้ือ (ผูรับ
จํ า น อ ง  ฯ ล ฯ )  
ท่ีสุจริตและเสียคาตอบแทนไดจดทะเบียนสิทธิของตนลงในทะเบียนท่ีดิน จะไดสิทธิตามท่ี 
จดทะเบียนไว แมผูโอนหรือเจาของเดิมจะไดสิทธินั้นมาโดยไมถูกตอง หรือมีขอบกพรองใดๆ  
ในขั้นตอนของการรับโอนในชวงกอนๆ ก็จะนําขอบกพรองนั้นมาอางเพ่ือเพิกถอนสิทธิของผูรับ
โอนท่ีสุจริตและเสียคาตอบแทนไมได ระบบนี้จึงเทากับเปนการยกเลิกหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิ
ดี ก ว า 
ผูโอน” เพราะถือวาการไดสิทธิในท่ีดินขึ้นอยูกับการที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสิทธิลงใน
ทะเบียนที่ดิน ไมใชขึ้นอยูกับการทําสัญญา หรืออีกนัยหนึ่ง การจดทะเบียนท่ีผูรับโอนสุจริตและ
เสียคาตอบแทนมีผลเปนการแกไขขอบกพรองท่ีมีอยูแตเดิม 

หลักการดังกลาวมานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา หลักการหามลบลางสิทธิท่ีได 
จดทะเบียนไวแลว (indefeasibility) ซ่ึงแบงออกเปนสองประการ คือ 

(ก) แบบ immediate indefeasibility 
การหามลบลางสิทธิท่ีจดทะเบียนแลวตามหลักการนี้ หมายความวา เม่ือผูใด

จดทะเบียนสิทธิของตนโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน เขาจะไดสิทธินั้นทันที โดยไมคํานึงวาใน
ก า ร 
จดทะเบียนนั้น ผูรับโอนไดเขาทําสัญญากับเจาของตัวจริงหรือตัวปลอม ขอเพียงแตวาผูจด
ทะเบียนจะตองสุจริตและเสียคาตอบแทนเปนสําคัญ 

(ข) แบบ deferred indefeasibility 



การหามลบลางสิทธิท่ีจดทะเบียนแลวตามหลักการนี้ หมายความวา เม่ือผูใด 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนแลว จะไดสิทธิท่ีลบลางไมไดก็ตอเม่ือ
สัญญาและนิติกรรมนั้นไดทําการโอนโดยถูกตองดวย แตถึงแมสัญญาจะเปนโมฆะและสิทธิของ
ผูรับโอนอาจถูกลบลางได แตถาผูรับโอนโอนที่ดินไปยังบุคคลอื่นอีก และบุคคลนั้นเปนผูรับโอน
โดยสุจริตและเสียคาตอบแทน ผูรับโอนคนหลังสุดจะกลายเปนผูไดสิทธิท่ีมิอาจลบลางได 

(4) มีการรับประกันความถูกตองของทะเบียนที่ดินโดยรัฐ เหตุท่ีมีหลักการนี้
ก็เพื่อใหรับกับหลักการท่ีใหถือวา ผูท่ีไดจดทะเบียนสิทธิของตนโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน
จะตองไดสิทธิตามที่จดทะเบียนไวโดยเด็ดขาด ซ่ึงเปนการใหสิทธิแกผูจดทะเบียนคนหลัง แตทํา
ใหเจาของเดิมเสียสิทธิหรือไดรับความเสียหาย ความผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นไดจากการกระทําของ
ผู อื่ น ห รื อ จ า ก 
นายทะเบียนที่ดินเอง เม่ือเกิดความเสียหายขึ้นกฎหมายจึงใหผูเสียหายมีสิทธิไดรับการชดใช
คาเสียหายจากกองทุนประกันความเสียหาย 

 
1.3.3  ขอแตกตางระหวางระบบ registration of deeds กับระบบ 

registration of title 
ก.  ระบบ registration of deeds เปนระบบการจดทะเบียนเอกสารหรือสัญญาท่ี

ใชในการกอตั้งสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน ไมใชการจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมโดยตรง แตเปนไปใน
ลักษณะของการนําเอาสัญญาไปขึ้นทะเบียนไวเพื่อใชเปนหลักฐานวามีการทําสัญญากันจริง คือ ทํา
ใหคนรูกันโดยท่ัวไปวา นาย ก. และนาย ข. ไดทําสัญญากันไวอยางไร เม่ือจดทะเบียนแลวผล
ในทางกฎหมาย คือ ใชเปนพยานในศาลได หากใครไมนําสัญญาไปจดทะเบียน เม่ือเกิดขอพิพาท
ขึ้นจะยกขึ้นตอสูคนท่ีนําสัญญามาจดทะเบียนไมได นอกจากนี้ กฎหมายไมไดรับรองวาคูสัญญาท่ี
นําสัญญามาจดทะเบียนจะตองไดสิทธิตามที่จดทะเบียน ขึ้นอยูกับสัญญาท่ีทําระหวางกันวาทํา
ถูกตองหรือไม ถาทําถูกตองก็จะไดสิทธิ แตถาทําสัญญาไมถูกตอง แมจะนําสัญญามาจดทะเบียน 
สัญญายังคงไมถูกตองอยูตามเดิม และไมทําใหไดสิทธิขึ้นมาได 

สวนระบบ registration of title นั้น คูสัญญาจะตองทําสัญญาและนําสัญญา
มาจดทะเบียนเชนกัน แตกฎหมายบัญญัติใหผลของการจดทะเบียนในระบบนี้มีมากกวาระบบ 
registration of deeds กลาวคือ ทําใหผูรับโอนไดสิทธิตามที่จดทะเบียนโดยเด็ดขาด (โดยมี
ขอยกเวนบางประการตามที่กฎหมายกําหนดไว) แมสัญญาที่ทํากันไวหรือสิทธิของผูโอนจะมี 
ความบกพรองก็ตาม และไมวากรณีจะเปนอยางไร ถาผูรับโอนเปนผูสุจริตและเสียคาตอบแทน  
เม่ือจดทะเบียนแลว จะกลายเปนวาขอบกพรองนั้นไดรับการแกไขโดยการจดทะเบียน จึงเปนการ
ไดสิทธิเพราะการจดทะเบียนโดยตรง ไมใชเกิดจากการทําสัญญากันอีกตอไป  

ข.  การพิสูจนสิทธิในท่ีดินของระบบ registration of title ขึ้นอยูกับทะเบียน
ท่ีดินเปนสําคัญ ไมไดขึ้นอยูกับตัวสัญญาท่ีทํากันแตอยางใด เม่ือนายทะเบียนจดทะเบียนลงใน
ทะเบียนแลว ถือวาผูท่ีสุจริตและเสียคาตอบแทนจะตองไดสิทธิตามที่แสดงในทะเบียน ถึงแมวา
สั ญ ญ า นั้ น 



อาจมีขอบกพรองบางประการ เชน มีการปลอมลายมือชื่อ กลาวอีกนัยหนึ่ง การจดทะเบียนของ 
นายทะเบียนเปนการแกไขขอบกพรองใหมีผลบังคับได โดยเฉพาะอยางย่ิงถาผูรับโอนเปนผูรับ
โอนสุจริตและเสียคาตอบแทน 

สวนระบบ registration of deeds นั้น แมมีการนําสัญญามาจดทะเบียน 
กฎหมายก็มิไดใหถือทะเบียนเปนหลักฐานในการพิสูจนสิทธิในท่ีดิน แตใหถือเอาสัญญาเปน
หลักฐานในการพิสูจนสิทธิ เม่ือเปนเชนนี้ความสมบูรณในการโอนที่ดินในระบบ registration of 
deeds  
จึงขึ้นอยูกับสัญญาเกาๆ ท่ีทํากันไวระหวางเจาของเดิมดวย ถาชวงใดชวงหนึ่งไมถูกตองจะทําให 
การรับโอนชวงหลังไมถูกตองไปดวย แตระบบ registration of title นั้น การโอนชวงกอนแมจะมี
ขอบกพรองหรือเปนโมฆะ แตจะไมมีผลเปนการลบลางการจดทะเบียนโอนชวงหลัง ถาการโอน
ชวงหลังผูรับโอนเปนผูสุจริตและเสียคาตอบแทน กลาวคือ จะพิจารณาการจดทะเบียนโอนแตละ
ครั้งแยกตางหากจากรายการเกา  

ค.  ระบบ registration of deeds รัฐไมไดจัดทําทะเบียนที่ดินหรือรับรองสิทธิ
ของเจาของท่ีดินเปนรายแปลง และรัฐไมเคยรับรองความถูกตองเกี่ยวกับสัญญาของคูสัญญา เปน
หนาท่ีของคูสัญญาท่ีจะตองตรวจสอบประวัติท่ีดิน และการถือครองที่ดินของเจาของเดิมวาไดมา
อยางไร ถูกตองหรือไม สวนระบบ registration of title นั้น นายทะเบียนจะตรวจสอบวาสัญญาท่ี
ย่ื น ใ ห 
จดทะเบียนสอดคลองกับรายการอื่นในทะเบียนท่ีดินหรือไม หากเห็นวาไมถูกตองจะตองปฏิเสธ 
ไมจดทะเบียนให  

 
ประเทศออสเตรเลีย ใชระบบการจดทะเบียนที่ดินแบบ Torrens หรือ 

registration of title เปนสวนใหญ โดยในมลรัฐ Queensland หนวยงานที่รับผิดชอบในการจด
ทะเบียนท่ีดิน คือกรมทรัพยากรธรรมชาติ สวนมลรัฐ Western Australia  มลรัฐ New South 
Wales  และมลรัฐ Tasmania ใชระบบการจดทะเบียนทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงท้ังผูบริโภคและ
นายหนาสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบได โดยในระบบดังกลาวจะแสดงที่ตั้ง ขนาดของที่ดิน 
ประวัติการขาย และเจาของท่ีดิน เปนตน      

1.4  ประเภทของสิทธิถือครองที่ดิน (types of land tenure) 

  ปจจุบันประเภทของระยะเวลาการครอบครองที่ดินในประเทศออสเตรเลียมีท้ัง
แ บ บ 
ท่ีเปนการครอบครองโดยเอกชน หรือเปนการครอบครองเพื่อประโยชนของ Crown ในกรณีหลัง
รัฐบาลจะเปนผูครอบครองที่ดินโดยนําท่ีดินดังกลาวไปไวในทรัสตเพื่อประชาชนของประเทศนั้นๆ 
โดยที่ดินจะถูกนํามาใหประชาชนเชาชวง ระยะเวลาการเชาชวงนั้นแตกตางกันขึ้นอยูกับสถานะของ 
การครอบครองวาเปนการครอบครองในฐานะเอกชน หรือเปนการนําออกมาใหเชาแกเอกชนหรือ
กลุมของเอกชนโดยรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงคทางการคาหรือชุมชน 



  ท่ีดินเอกชน (private land) ถือเปนท่ีดินประเภท freehold land  ผูท่ี
ครอบครองที่ดินประเภทนี้มีสิทธิอยางเต็มท่ีในท่ีดินนั้น โดยสามารถนําออกใหเชาหรือสามารถซื้อ
ขายกันเสมือนสินคาท่ัวไป ผูครอบครองที่ดินมีหนาท่ีตองดูแลรักษาทรัพยสินนั้นดวยตนเอง 
แนวความคิดนี้ เปนแนวความคิดเกี่ยวกับท่ีดินของทางตะวันตกซึ่งนําท่ีดินมาเปนสินคา 
(commodity) ดังนั้น จึงสามารถซื้อขายที่ดินไดเหมือนสินคาท่ัวไป  
  ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินประเภท freehold land สามารถนําท่ีดินของตนออกใหผูอื่น
เชา โดยการเชาท่ีดินดังกลาว เรียกวา leasehold สําหรับการใหเชาในลักษณะนี้ ผูใหเชา 
(freeholder) ใหสิทธิในการอยูอาศัยในท่ีดินดังกลาวแกผูเชา ผูเชาจะเปนเจาของทรัพยสินตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา เดิมระยะเวลาการเชาจะนานถึง 999 ป แตปจจุบันระยะเวลา
การเชาทรัพยสินจะส้ันลงกวาเดิม ทรัพยสินท่ีนําออกใหเชาสวนใหญจะเปนแฟลต โดยทั่วไป
สัญญาเชาจะระบุหนาท่ีในการบํารุงรักษาและซอมแซมสวนตางๆ ของทรัพยสินและเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีผูเชาตองปฏิบัติตาม   

1.5  ประเภทของที่ดิน4  

  1.5.1  Crown land ไดแก ท่ีดินซ่ึง Crown ยังคงเปนเจาของอยู และกันไวเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ Crown land สามารถทําใหเปน freehold land ไดโดยการออก Crown 
Grant 
  1.5.2 freehold land หรือ fee simple โดยทั่วไปจะเรียกวา “กรรมสิทธ์ิ” 

(ownership) เปนท่ีดินซ่ึง Crown มอบประโยชนในทรัพยสินใหแกเอกชน ประโยชนใน
ทรัพยสินแบบ freehold นั้นมีขอจํากัดนอยท่ีสุดในบรรดาประโยชนในท่ีดินประเภทอื่นและ
โดยทั่วไปเปนท่ีรูจักวาเปน “กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน” ท่ีดินประเภทนี้แตกตางจากท่ีดินประเภท 
“leasehold” โดยที่ดินประเภทนี้จะไมถูกเรียกวา Crown land อีกตอไป หลังจากท่ีไดมีการมอบ
ป ร ะ โ ย ช น ใ น ฐ า น ะ  freehold แ ล ว  
และ Crown ไมสามารถกําหนดเง่ือนไขใดๆ เกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินเหมือนในกรณีท่ี
กําหนดใน leasehold แตท่ีดินดังกลาวอาจอยูภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎหมายอื่นได เชน 
กฎหมายทองถิ่น ( local government laws ) 
  ผูถือกรรมสิทธ์ิใน freehold land มีสิทธิโดยเด็ดขาดในที่ดินโดยไมมีการจํากัด
ระยะเวลา เจาของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาวสามารถขายและใหเชาท่ีดินใหแกผูอื่นได โดยจะ
กําหนดเง่ือนไขใดๆ หรือไมก็ได เชนเดียวกับกรณีท่ี Crown นําท่ีดินออกใหเชา แตอยางไรก็ตาม 
Crown ยังคงมีสิทธิในการบังคับซ้ือท่ีดินดังกลาวคืนไมวาเจาของกรรมสิทธ์ิจะเห็นดวยหรือไม 
หากการบังคับซ้ือคืนท่ีดินดังกลาวทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ เชน การสรางถนน ทางรถไฟ 
สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือวัตถุประสงคอื่นใดที่เปนประโยชนตอรัฐ ในทางปฏิบัติสําหรับ
การบังคับซ้ือท่ีดินประเภท freehold คืนจากเจาของท่ีดินนั้น โดยปกติ Crown จะพยายามตกลง
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ขอซ้ือกับเจาของท่ีดินกอน ในกรณีท่ีตกลงกันไมไดจึงใชมาตรการบังคับซ้ือและจายคาชดเชยแก
เจาของท่ีดิน      
  1.5.3 leasehold หรือ Crown lease เปนท่ีดิน Crown land ท่ีไดมีการให
ประโยชนในท่ีดินดังกลาวกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปของการเชา โดยผูเชาสามารถถือ
ครอง ครอบครอง และใชท่ีดินตามระยะเวลาการเชาและตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ 
และชําระคาเชาแก Crown ผูเชาไมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินประเภทนี้ และสิทธิประโยชนในท่ีดินมี
นอยกวาท่ีดินประเภท freehold ท่ีดิน leasehold สามารถทําการซ้ือขายไดแตตองไดรับการ
อนุมัติจากรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับท่ีดิน นอกจากนี้ ในบางครั้งท่ีดินประเภทนี้สามารถใชเปน
หลักประกันการกูเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการเชาและ
ระยะเวลาการเชาและตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี       
  ปจจุบันเอกชนสามารถมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในออสเตรเลียได
ท้ังหมด แตการพัฒนาท่ีดินหรือกอสรางส่ิงปลูกสรางใดในที่ดิน เอกชนตองทําการตรวจสอบวา
ท่ีดินดังกลาวมีระบบสาธารณูปโภคพรอมหรือไม รวมทั้งตองตรวจสอบถึงวัตถุประสงคในการใช
ท่ีดินดังกลาววาสามารถทําไดหรือไม (zoning) 
 
1.6  ระบบการซื้อขายที่ดินในประเทศออสเตรเลีย5  

  การซ้ือขายท่ีดินในประเทศออสเตรเลียมีลักษณะคลายคลึงกับการซื้อขายท่ีดิน
ของประเทศไทย โดยมีผูท่ีเกี่ยวของในการซ้ือขายคือ ผูซ้ือ ผูขาย และนายหนาคาท่ีดิน (real 
estate agent) สามารถแบงการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยออกเปน 2 ระยะ คือ  

  1.6.1  ระยะกอนทําสัญญา 

  ในระยะแรก เม่ือผูซ้ือประสงคท่ีจะซ้ือท่ีดินแปลงใด ผูซ้ือจะทําการตรวจสอบ
กรรมสิทธ์ิ (title search) เพื่อใหทราบวาท่ีดินแปลงดังกลาวใครเปนเจาของและมีภาระติดพัน
หรือไม โดยทั่วไปการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิสามารถทําไดดวยตนเองหรือทําโดยทนายความ 
(solicitor) หรือผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer)  
  โดยทั่วไป วัตถุประสงคของการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ คือ เพื่อตรวจสอบวา  
  (1) ผูขายมีสิทธิท่ีจะขายที่ดินดังกลาวหรือไม 
  (2) มีสิทธิยึดหนวง (lien) เชน เพื่อการจํานอง เพื่อการเสียภาษี (back tax) 
หรือเพื่อคาแรงงานหรือคาจาง (mechanic’s liens) ท่ีจําเปนตองชําระกอนการปดการขายหรือไม 
รวมทั้งภาระจํายอม (easements) หรือสิทธิตามกฎหมายใดๆ ในทรัพยสินหรือสวนหนึ่งสวนใด
ในทรัพยสินท่ีถูกบันทึกไวหรือไม เชน เจาของเดิมอาจใหสิทธิในการใชทางรวมกับเพื่อนบาน เปน
ตน โดยการตรวจสอบดังกลาวจะทําในรูปของรายงาน (title report) 

                                                 
5 ขอมูลจาก  http://www.justlanded.com 



  โดยปกติ ผูซ้ืออสังหาริมทรัพยจะซ้ือประกันท่ีเรียกวา ประกันกรรมสิทธ์ิ หรือ 
title insurance เพื่อปองกันผูซ้ือจากปญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิท่ีอาจเกิดขึ้นหลังจากการขาย 
  การตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ โดยทั่วไปสามารถทําได 2 แบบ คือ 
  (1) การตรวจสอบแบบครอบคลุมท้ังหมด (full coverage search) โดยจะทํา
เปนรายงานกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงมีรายละเอียดครอบคลุม 1) การตรวจสอบสิทธิยึดหนวง (liens 
search)  
และภาระจํายอม (easements) 2) การตรวจสอบขอสัญญาผูกพัน (covenant) เง่ือนไข 
(conditions) และขอจํากัดในท่ีดิน (restrictions) หรือ CCRs  3) การตรวจสอบระเบียบ
ขอบังคับท่ีอาจมีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย  4) การตรวจสอบสิทธิยึดหนวงท่ีมีตอคูสัญญา
แ ล ะ บุ ค ค ล อื่ น  ห รื อ 
การตรวจสอบสิทธิยึดหนวงตอผูซ้ือ และ 5) การตรวจสอบการดําเนินคดีลมละลายกับเจาของ
ทรัพย 
  (2) การตรวจสอบกรรมสิทธ์ิแบบจํากัด (limited coverage search) โดยทั่วไป 
จะเปนการทํารายงานกรรมสิทธ์ิในกรณีของการขอสินเชื่อใหม โดยการตรวจสอบจะครอบคลุม  
1) การตรวจสอบสิทธิยึดหนวง (liens search) 2) การตรวจสอบสิทธิยึดหนวงตอเจาของและ
คูสัญญาอื่น และ 3) การตรวจสอบการดําเนินคดีลมละลายกับเจาของทรัพย 
  ปจจุบัน เพื่อใหกระบวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยมีความคลองตัวและรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น รัฐบาลไดกําหนดหนาท่ีใหกับผูขายในการใหขอมูลโดยจัดทําเปนแพ็กเกจ ท่ีเรียกวา 
“Compulsory Home Information Package” โดยใหขอมูลเกี่ยวกับรายงานการสํารวจ 
(surveyor’s report) แกผูท่ีตองการซ้ือเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูซ้ือ ซ่ึงในแพ็กเกจดังกลาว
ประกอบดวย 1) ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบกับหนวยงานทองถิ่น (local authority search)  
ซ่ึงเปนการตรวจสอบกับหนวยงานทองถิ่นท่ีบานหรือท่ีดินนั้นตั้งอยูวามีโครงการกอสรางส่ิงปลูก
สรางบนท่ีดินดังกลาวหรือในบริเวณใกลเคียงหรือไม เปนตน 2) สําเนาโฉนด 3) สําเนาความ
ยินยอมกอสรางและการอนุญาตแบบ 4) สําเนาการรับประกันสําหรับทรัพยสินใหม 5) รางสัญญา   
  หลังจากท่ีมีการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิเรียบรอยแลว  เม่ือผูซ้ือและผูขายมีคําเสนอ
สนองตองตรงกันตามหลักกฎหมายแพงเรื่องสัญญาแลว นายหนาจะจัดเตรียมสัญญาซ้ือขายให
คูสัญญาทั้งสองฝายเพื่อลงนาม โดยมีสัญญามาตรฐานที่จัดทําโดย Law Society และ Real 
Estate Institute ตั้งแตป ค.ศ. 2001 ซ่ึงสัญญามาตรฐานดังกลาวจะมีขอความของรัฐท่ีแนะนําใน
เรื่องตางๆ สําหรับคูสัญญากอนเขาทําสัญญา เชนขอแนะนําสําหรับการขอคําปรึกษากฎหมายหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับ cooling-off period และการวางมัดจํา ผูขายและนายหนาจะตองลงนามใน
ข อ ค ว า ม ดั ง ก ล า ว 
ตอหนาพยาน  
  ในระหวางท่ีมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับขอตกลงระหวางคูสัญญา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะ
เปนหนาท่ีของทนายความ (solicitor) ของแตละฝายนั้น บุคคลที่อาจเขามามีบทบาทแทน
ทนายความซึ่งมีคาวิชาชีพสูงได คือ ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ หรือ conveyancer โดยผูจัดการโอน



กรรมสิทธ์ินี้ เปนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย ซ่ึงอาจจะ
เปนทนายความหรือไมก็ได ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิมีหนาท่ีจัดการในแงกฎหมายเกี่ยวกับการซ้ือ
และการขายอสังหาริมทรัพย โดยทั่วไปผูจัดการฯ มีหนาท่ีเหมือนกับทนายความในการจัดการ
เกี่ยวกับการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ดังนี้ 
  (1) ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับทรัพยสินกับหนวยงานทองถิ่น 
  (2) ใหคําแนะนําแกลูกความเกี่ยวกับคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้น เชน อากรแสตมป 
และคาธรรมเนียมกฎหมาย 
  (3) รางสัญญากําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
  ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ จะตองขึ้นทะเบียนโดยผานการสอบและฝกงานจาก
คณะกรรมการผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีขึ้นทะเบียน (Council of Licensed Conveyancers) ซ่ึง
เปนหนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีจัดตั้งขึ้นโดย Administration of 
Justice Act 1985 โดยผูท่ีสามารถขึ้นทะเบียนไดตองมีอายุครบ 21 ป และตองเปนบุคคลที่
เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ 
ขึ้นทะเบียน ภายหลังจากท่ีไดขึ้นทะเบียนสามปติดตอกันและไดรับการจางงานไมนอยกวาสามป 
ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิดังกลาวสามารถยื่นคําขอแบบ full license และเปดสํานักงานของตนเอง
ได ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีขึ้นทะเบียนแบบจํากัด (limited license) จะตองไดรับการฝกอบรม 
ไมนอยกวา 8 ชั่วโมงตอป ขณะท่ีผูจัดการที่ไดขึ้นทะเบียนแบบเต็มจะตองเขารับการอบรมไมนอย
กวา 12 ชั่วโมงตอป  
  เม่ือเสร็จส้ินการเจรจาและคูสัญญาตกลงกันไดแลว คูสัญญาจะกําหนดวันท่ี
สัญญามีผลบังคับใช (completion date) ซ่ึงควรจะกําหนดกอนวันท่ีลงนามในสัญญา และ
โดยทั่วไปจะกําหนดประมาณ 2 สัปดาหนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
  ในวันท่ีคูสัญญาลงนามในสัญญา (exchange) โดยทั่วไปผูซ้ือจะตองวางมัดจําไว
กอนเขาทําสัญญาซ่ึงอัตราคาเงินมัดจําจะแตกตางกันไปตามที่ตั้งของท่ีดินดังกลาว เชน 1 ใน 3 
ของมูลคาท่ีดินในซิดนีย หรือ รอยละ 40 ของมูลคาท่ีดิน หากท่ีดินดังกลาวอยูในเมืองเมลเบิรน 
เ งิ น มั ด จํ า ข อ ง 
ผูซ้ือท่ีจายใหกับนายหนาคาท่ีดินจะถูกนําไปท่ีวางฝากไวในบัญชี escrow หรือ trust  ของ
น า ย ห น า 
คาท่ีดินจนกวาจะดําเนินการเสร็จซ่ึงสวนใหญจะใชเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันท่ีวางเงินมัด
จํา หากผูซ้ือผิดสัญญา เงินมัดจําดังกลาวจะถูกริบ แตอยางไรก็ตาม ถาเปนการวางเงินมัดจํากอน
ลงนามในสัญญา (sign of “good faith”) หากผูซ้ือเปล่ียนใจ สามารถขอเงินมัดจําดังกลาวคืนได
   
   
  1.6.2  ระยะหลังลงนามในสัญญา  
  ภายหลังท่ีคูสัญญาลงนามในสัญญา หรือท่ีเรียกวา “exchange” คูสัญญาท้ังสอง
ฝายมีภาระหนาท่ีตอกันตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามสัญญา ท้ังนี้ภายใตสิทธิท่ีเรียกวา 
cooling-off rights เชน มลรัฐ New south Wales  มลรัฐ South Australia และ มลรัฐ 



Victoria จะกําหนด cooling-off rights เปนระยะเวลา 2 ถึง 5 วันทําการ โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
มลรัฐ New South Wales ระยะเวลาในการยกเลิกการซ้ือท่ีดินโดยไมถือวาเปนการผิดสัญญาของ
ผูซ้ือ หรือ cooling-off period มีจนถึงเวลา 5 โมงเย็นของวันทําการวันท่ีหา โดยระหวาง
ระยะเวลาดังกลาวหากผูซ้ือเปล่ียนใจยกเลิกการซ้ือ ผูซ้ือจะถูกลงโทษเพียงรอยละ 0.25 ของราคา
ท่ีตกลงซ้ือ แตอยางไรก็ดี ระยะเวลา cooling-off period ไมสามารถนํามาใชกับกรณีของการซ้ือ
ข า ย อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย จ า ก ก า ร 
ขายทอดตลาดได และในบางกรณีผูขายอาจปฏิเสธทําการซ้ือขายที่ดิน จนกวาผูซ้ือจะสละสิทธ์ิการ
ใช cooling-off period  เง่ือนไขใดๆ ท่ีกําหนดขึ้นเกี่ยวกับการขาย คูสัญญาจะตองตกลงกันให
เรียบรอยกอนลงนามในสัญญาหรือในระหวางระยะเวลา cooling-off period  คูสัญญาสามารถ
ทําสัญญาในลักษณะท่ีกําหนดเง่ือนไขหรือเหตุท่ีจะทําใหสัญญามีผลได นอกจากนี้ หากผูซ้ือตกลง
ซ้ือส่ิงของหรือเฟอรนิเจอรรวมดวย ส่ิงเหลานี้จะตองนํามาระบุไวในใบแนบ (addendum) ดวย 
และในกรณีท่ีผูซ้ือตองการสินเชื่อในการซื้อท่ีดิน ผูซ้ือตองกรอกขอมูลเกี่ยวกับความสามารถใน
การหาสินเชื่อของผูซ้ือไวในสัญญาดวย ซ่ึงขอตกลงดังกลาวมีผลทําใหความสมบูรณของสัญญาซ้ือ
ขายขึ้นอยูกับการขอสินเชื่อ หากผูซ้ือไมสามารถหาสินเชื่อภายในเวลาที่กําหนดในสัญญาและไม
สามารถตกลงขยายเวลาได สัญญาดังกลาวมีผลเปนโมฆะ ในกรณีท่ีไมมีขอตกลงเกี่ยวกับการขอ
สินเชื่อไวในสัญญา ผูซ้ืออาจถูกฟองรองหากไมสามารถซื้อท่ีดินดังกลาวตามสัญญาได 
  เม่ือคูสัญญาดําเนินการตามที่ตกลงกันไวในสัญญาแลว เม่ือถึงวันท่ีสัญญามีผลใช
บังคับ (completion date) คูสัญญาโดยทนายความจะไปถอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ณ สํานักงาน
ท่ีดินซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู การจดทะเบียนที่ดินของประเทศออสเตรเลียเปนระบบการจดทะเบียน
ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ 
หรือเรียกวาระบบทอรเรนส (Torrens system) โดยสํานักงานท่ีดินจะดําเนินการเปลี่ยนชื่อ
เจาของกรรมสิทธ์ิในโฉนดตัวจริง (original title) ซ่ึงเก็บไวท่ีสํานักงานท่ีดินท้ังในรูปของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และในรูปของกระดาษ และจะออกสําเนาโฉนด หรือ Certificate of Title ใหกับผู
ซ้ือ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของคูสัญญาในประเทศออสเตรเลีย 
 
 
2.1  ความนํา 

เนื่องจากการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยของประเทศออสเตรเลีย นอกจากผูซ้ือ
สามารถดําเนินการไดดวยตนเองแลว โดยปกติยังสามารถทําการผานทางตัวแทนนายหนา (real 
estate agent) หรือการประมูล (auction) ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคในธุรกิจ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย 
ซ่ึงตองอาศัยความเชี่ยวชาญสําหรับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย รัฐบาล
ของแตละมลรัฐและดินแดนของประเทศออสเตรเลียจึงไดดําเนินการออกกฎหมายเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค เพื่อใหม่ันใจวาผูบริโภคไมถูกเอาเปรียบในการติดตอกับนายหนาคาอสังหาริมทรัพย 
โดยการประกอบอาชีพนายหนาคาท่ีดินหรือตัวแทนคาท่ีดินในมลรัฐตางๆ ของประเทศ
ออสเตรเลียตองผานเง่ือนไขการไดรับใบอนุญาต และกิจกรรมของผูประกอบอาชีพดังกลาวมี
ขอจํากัดตามที่กําหนดในกฎหมายของแตละมลรัฐ ซ่ึงกฎหมายควบคุมการเปนตัวแทนนายหนา
ของมลรัฐตางๆ มีดังนี้ 

 
 (1)  มลรัฐ Queensland 

 พระราชบัญญัติวาดวยนายหนาอสังหาริมทรัพยและตัวแทนคารถยนต  
(the Property Agents and Motor Dealers Act 2000) กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท้ังหมดในทุกระดับ ไมวาจะเปน นายหนาคาท่ีดิน ตัวแทนคาท่ีดิน ผูประมูล
ขายที่ดิน ผูจัดการคาท่ีดิน เปนตน โดยมีสํานักงานการคาอยางเปนธรรม (The Office of Fair 
Trade) เปนหนวยงานกํากับดูแล  โดยทั่วไป ผูท่ีตองการประกอบอาชีพนายหนาคาท่ีดินจะตอง
ขึ้นทะเบียนกอนการประกอบอาชีพ ใบอนุญาตนายหนาคาท่ีดินจะตองตออายุทุกๆ 1 ป หรือ 3 ป 
แลวแตกรณี เม่ือไดรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพแลว พระราชบัญญัติดังกลาวไมไดบังคับ
ใหผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองเขารับการศึกษาตอหรือฝกอบรมเพิ่มเติม แมวามี
หนวยงานที่ทําหนาท่ีฝกอบรมใหก็ตาม 
   

(2) มลรัฐ Western Australia 

 ตามกฎหมาย the Real Estate and Business Agents Act 1978  ผู
ตองการประกอบอาชีพตัวแทนคาท่ีดิน (sales representatives) จะตองผานการอบรมหลักสูตร
สําหรับการขออนุญาตประกอบอาชีพตัวแทนคาท่ีดิน หลักสูตรดังกลาวมีระยะเวลา 4 สัปดาห 
สําหรับผูท่ีตองการประกอบอาชีพนายหนาคาท่ีดิน (real estate agent) ตองเขารับการฝกอบรม
อยางนอย 500 ชั่วโมง และตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนคาท่ีดิน ไมนอยกวา 2 ป เพื่อให
ไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพนายหนาคาท่ีดินและตัวแทนการคา (real estate and business 
agent license) นอกจากนี้ ตัวแทนคาท่ีดินและนายหนาคาท่ีดินจะตองทํางานใหกับบริษัทท่ีไดรับ



อนุญาต ซ่ึงบริษัทดังกลาวตองไดรับใบอนุญาตเพื่อประกอบการประเภทสามป เพื่อดําเนินการใน
ฐานะนายหนาคาท่ีดิน  เม่ือไดรับใบอนุญาตคาท่ีดินแลว นายหนาคาท่ีดินท่ีไดรับใบอนุญาตและ
ตัวแทนคาท่ีดินท่ีไดลงทะเบียนไวสามารถประกอบอาชีพไดทุกท่ีในมลรัฐ โดยกอนการประกอบ
อาชีพในทองท่ีใด นายหนาคาท่ีดินและตัวแทนคาท่ีดินจะตองไดรับใบอนุญาตจากหนวยงาน
ทองถิ่นดวย   
 
 (3)  มลรัฐ New South Wales 

 บุคคลที่ตองการประกอบอาชีพเปนตัวแทนคาท่ีดินหรือผูจัดการทรัพยสิน
ตองไดรับใบอนุญาตจาก Department of Fair Trading ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
บังคับใชกฎหมาย Property, Stock and Business Agents Act 2002  การขอรับใบอนุญาตผู
ขอตองผานหลักสูตรบังคับไมต่ํากวา 40 ชั่วโมง และตองผานการตรวจประวัติอาชญากรรม 
สําหรับผูท่ีตองการขอใบอนุญาตเปนนายหนาคาท่ีดิน ผูขอตองมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 
2 ป และไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจตามที่กําหนดไว 
โดยใบอนุญาตที่ออกใหกับนายหนาจะตองตออายุทุกๆ 3 ป 
 
 (4) มลรัฐ Tasmania  

 ตามกฎหมาย the Auctioneers & Real Estate Agents Act 1991 ท่ี
ปรึกษาการคาอสังหาริมทรัพยหรือผูจัดการอสังหาริมทรัพยจะตองไดรับใบอนุญาตและตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด โดยที่ปรึกษาจะตองเขาอบรมไมต่ํากวา 8 ชั่วโมงตอป  สวนนายหนาหรือ
ผูจัดการอสังหาริมทรัพยจะตองไดรับใบอนุญาตและผานหลักสูตรประกาศนียบัตรเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ นายหนาคาท่ีดินจะตองเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวา 10 ชั่วโมงตอป นายหนาคาท่ีดินคนใดตองการแสดงอสังหาริมทรัพยใน Tasmania ตอง
ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกลาว โดยจะตองไดรับการตออายุทุกป ใบอนุญาตสําหรับการคา
ท่ีดินสามารถใชไดเฉพาะใน Tasmania เทานั้น 
 
2.2  กฎหมายของมลรัฐนิวเซาธเวลส (New South Wales) 
 
  ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขออธิบายกฎหมายของมลรัฐ New South Wales เปน
ตัวอยาง ซ่ึงมีกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง 2 ฉบับ ไดแก  

2.2.1 Property, Stock and Business Agents Act 2002  และ  
2.2.2 Property, Stock and Business Agents Regulation 2003  
 
อันมีท่ีมาและรายละเอียดดังนี ้
โดยท่ีการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยของประเทศออสเตรเลีย ทําได 2 รูปแบบ คือ  

การซ้ือขายผานนายหนา และการซ้ือขายผานการประมูล (auction) โดย auctioneer  กลาว
เฉพาะการซ้ือขายผานนายหนา นายหนาท่ีวานี้ หมายถึง บุคคลที่กระทําการแทนผูอื่น เชน ลูกคา



หรือตัวการ โดยหวังคาตอบแทนซึ่งโดยปกติไดแกคาธรรมเนียมหรือคานายหนา นายหนามีหนาท่ี
แ ล ะ 
ความรับผิดชอบประกอบดวย 

- เจรจาหรือจัดการธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินตางๆ รวมท้ัง การซ้ือ ขาย 
แลกเปล่ียน และใหเชาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงอาจเปนอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยหรือท่ีอยูอาศัยก็ได 

- ปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทภายใต Strata Schemes 
Management Act 1996 หรือจาก community association, precinct association หรือ 
neighborhood association ภายใต the Community Land Management Act 1989 

- เก็บหลักประกัน (bonds) เงินมัดจํา คาเชา หรือคาธรรมเนียม สําหรับการเชา
อสังหาริมทรัพย 

- จัดการทรัพยสินท่ีใหเชา หรือ holiday accommodation  
โดยหลักแลว การทําการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยของแตละคนนั้นมีนอยมาก 

อาจจะมีเพียงไมกี่ครั้งในชีวิต  ดังนั้น นายหนาอสังหาริมทรัพยจึงควรนําเอาความรูความเชี่ยวชาญ
ในดานอสังหาริมทรัพยท่ีตนมีอยูมาชวยผูซ้ือผูขาย เพื่อใหแตละฝายไดประโยชนสูงสุด แตอยางไร
ก็ ต า ม  
มีนายหนาบางคนถือโอกาสจากการขาดความรูความเชี่ยวชาญของผูซ้ือและผูขายเอาเปรียบ
ผูบริโภค  ในชวงทศวรรษที่ 1940 รัฐบาลออสเตรเลียมีความกังวลเกี่ยวกับการคุมครองบุคคลที่
ติดตอกับนายหนาอสังหาริมทรัพยทองถิ่นในการทําธุรกรรมซื้อขายบาน เนื่องจากบุคคลเหลานี้ไม
มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและอาจตกเปนเหย่ือของนายหนาท่ีไม
ซ่ื อ สั ต ย 
ไดงาย ดังนั้น รัฐบาลจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะคุมครองผูบริโภคเหลานี้ โดยการออกกฎหมายมา
กํากับอาชีพนายหนาอสังหาริมทรัพย โดยกําหนดใหตองมีการขอรับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
กับหนวยงานของรัฐ มีการกําหนดคุณสมบัติในดานตางๆ ของบุคคลที่ตองการขึ้นทะเบียนเปน
นายหนาคาอสังหาริมทรัพย เพื่อใหม่ันใจวา บุคคลที่จะมาประกอบอาชีพเหลานี้มีคุณสมบัติตามที่
ต อ ง ก า ร 
ท้ังดานการศึกษา ทักษะ และความประพฤติ ท้ังนี้ เพื่อลดโอกาสในการเอาเปรียบลูกคาลง  
นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังไดออกกฎระเบียบจํานวนมาก เพื่อกํากับการดําเนินงานของ
นายหนาคาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนไปเพื่อคุมครองเจาของบานและผูท่ีตองการซ้ือบานจากนาย
หนาท่ีไมมีจริยธรรม โดยกฎระเบียบเหลานี้คลอบคลุมทุกแงมุม ตั้งแตการลงลายมือชื่อในเช็ค 
การเก็บคาเชาเพื่อตั้ง trust account และสุดทายรัฐบาลไดดําเนินการตั้งกองทุนตามกฎหมาย 
(statutory funds) ขึ้นเพื่อชดเชยเงินใหกับบุคคลท่ีเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของ
นายหนาคาอสังหาริมทรัพย 

มลรัฐ New South Wales เปนมลรัฐหนึ่งท่ีไดออกกฎหมายเพื่อกํากับดูแล 
ผูประกอบอาชีพนายหนาคาอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ เปนเวลาเกินกวา 60 ปท่ีการใหบริการดาน
ทรัพยสินในมลรัฐนิวเซาธเวลสซ่ึงรวมถึงการประกอบอาชีพนายหนาคาอสังหาริมทรัพยอยูภายใต 



การกํากับดูแลโดย The Property, Stock and Business Agents Act 1941 กฎหมายดังกลาว 
ตราขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีการยายถิ่นฐานและยังไมมีความแนนอน
ใดๆ  นับจากนั้น มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกลาวหลายครั้ง การแกไขแตละครั้งสะทอน
ถึงการเปล่ียนแปลงในทางปฏิบัติของตลาดอสังหาริมทรัพย และความตองการท่ีจะคุมครองของ
ผูบริโภค แตอยางไรก็ตาม เม่ือเขาสูศตวรรษที่ 20 พระราชบัญญัติป 1941 มีความซับซอน 
ลาสมัย และไมสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในชวง 20 ปท่ีผานมาซึ่งมี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน เชน ดานการขายอสังหาริมทรัพย การจัดการอสังหาริมทรัพย 
การเติบโตของอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบกับการ
ส่ือสารการถายโอนและจัดการเงินทุน และการเกิดขึ้นของตลาดในระดับประเทศที่เขมแข็ง ดังนั้น 
จึงมีการตราพระราชบัญญัติ Property, Stock and Business Agents Act 2002 ขึ้นใหม เพื่อ
ปรับปรุงและยกเลิกพระราชบัญญัติ เดิม ท่ีลาสมัย และกํ าหนดกรอบภาคบริการด าน
อสังหาริมทรัพยท้ังในปจจุบันและอนาคตของมลรัฐ New South Wales ขึ้นใหม 

 
  2.2.1  Property, Stock and Business Agents Act 2002  

 
พระราชบัญญัติ Property, Stock and Business Agents Act 2002 กําหนด

กรอบทางกฎหมายขึ้นใหม เพื่อใหเหมาะสมกับตลาดอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้แกไขการขอรับใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการดําเนินคดีทางดานวินัยใหงายขึ้น 
ย ก เ ลิ ก เ ง่ื อ น ไ ข 
ท่ีไมจําเปน เพิ่มเติมการคุมครองผูบริโภคมากขึ้น และมุงท่ีจะยกระดับความสามารถและ
มาตรฐานวิชาชีพของนายหนา 

สําหรับการคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนด 
- เพิ่มเติมมาตรการที่จะพัฒนาความประพฤติของนายหนาและมาตรฐานทาง

จริยธรรม รวมทั้งการกําหนดใหมาตรฐานความสามารถ (competency standards) เปนสวนหนึ่ง
ของเง่ือนไขกอนการขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมเง่ือนไขเกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่องเพื่อการพัฒนาดาน
อ า ชี พ  
และการประกันความเสียหายในดานอาชีพและกฎเกณฑความประพฤติ 

- การหามโฆษณาหรือแสดงขอความที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับราคา
ประเมินของทรัพยสินท่ีอยูอาศัย 

- การปองกัน “dummy bidding” โดยการกําหนดใหผูเสนอราคาในการประมูล
ทรัพยสินเกี่ยวกับการอยูอาศัยและท่ีดินชนบทตองลงทะเบียนใน bidders record และจํากัดการ
ประมูลเพียงหนึ่งการประมูล (vender bids to one single bid)  

- การเสริมสรางความตระหนักในสิทธิของผูบริโภค โดยกําหนดใหนายหนาตอง 
มอบหนังสือแนะนําและ brochures ท่ีใหกับลูกคาและผูท่ีจะเขามาเสนอราคาในการประมูลใหกับ
สํานักงานสงเสริมการคาอยางเปนธรรม (Office of Fair Trading) เพื่อการตรวจสอบ 



- เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ cooling-off period สําหรับสัญญานายหนา 
บางประเภท และกําหนดใหนายหนาตองเปดเผยผลประโยชนทางการเงินท้ังหมดที่ตนจะไดรับไว
ในสัญญาและตองเปดเผยโอกาสที่จะมีผลประโยชนขัดกันใหกับลูกคาทราบดวย 

- ขยายการเขาถึงกองทุนคาชดเชย (Compensation Fund) ของผูบริโภค
สําหรับผูเสียหายที่แทจริงของ “unlicensed trading” 

Property, Stock and Business Agents Act 2002 และกฎระเบียบซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ยังคงมีวัตถุประสงคเหมือนกับ Property, Stock and Business 
Act 1941 ไดแก การลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอผูบริโภคอันเปนผลมาจากการ
ติดตอกับนายหนา ซ่ึงความคุมครองตามกฎหมายอาจไมจําเปนสําหรับทรัพยสินเชิงพาณิชย 
( commercial property)  ซ่ึ ง ผู ซ้ื อ ส ว น ใ หญ เ ป น ส ถ า บั น ใ หญ  เ ช น  property-trusts, 
superannuation fund และ managed investment funds สถาบันเหลานี้สามารถที่จะคุมครอง
ตัวเองได ไมเหมือนกับกรณีผูซ้ือท่ีเปนบุคคลธรรมดา เชน หากตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยใด 
สถาบันเหลานี้จะทํา due diligence กอน โดยทั่วไปการทํา due diligence เกี่ยวของกับท่ีปรึกษา
แ ล ะ ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ จํ า น ว น ม า ก จึ ง ค อ น ข า ง ป ล อ ด ภั ย จ า ก 
การถูกเอาเปรียบจากนายหนา 

Property, Stocks and Business Agents Act 2002 ไดกําหนดคุณวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ และพฤติกรรมของนายหนาประเภทตางๆ รวมทั้งการดําเนินกิจการและ
การเสริมสรางความนาเชื่อถือใหกับกิจการของนายหนา หนวยงานที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลนายหนา
คาอสังหาริมทรัพยในมลรัฐ New South Wales ไดแก Department of Fair Trading และเปน
หนวยงานที่ออกใบอนุญาตใหแกนายหนาคาท่ีดินดวย จํานวนผูมีอาชีพนายหนาซ่ึงไดรับ
ใ บ อ นุ ญ า ต ห รื อ ไ ด รั บ 
การขึ้นทะเบียน (แลวแตกรณี) ในมลรัฐ New South Wales ภายใตกฎหมายดังกลาว ณ วันท่ี 
31 มีนาคม ค.ศ. 2003 มีท้ังส้ิน 20,757 ราย แบงเปน  

- นายหนาคาอสังหาริมทรัพย (real estate agent) จํานวน 12,793 ราย  
- นายหนาประเภท stock and station agent จํานวน 3,423 ราย  
- นายหนาธุรกิจ (business agent) จํานวน 3,228 ราย  
- นายหนาประเภท strata managing agent และ community managing 

agent จํานวน 1,222 ราย  
- นายหนาประเภท on-site residential property manage agent จํานวน 91 

ราย   
นอกจากนี้ ยังมีผูถือประกาศนียบัตรซ่ึงสามารถทํางานในฐานะ sales person 

หรือ trainee agent ได จํานวน 13,433 ราย  
 
ภายใตกฎหมาย Property, Stocks and Business Agents Act 2002 สามารถ

สรุปมาตรการในการคุมครองคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยไดดังนี ้



 
(1) หามมิใหนายหนากระทําการแทนคูสัญญาทั้งสองฝายในเวลาเดียวกัน  
ตามมาตรา  48 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดหามมิใหนายหนา

อสังหาริมทรัพยเปนนายหนาใหคูสัญญาท้ังสองฝายในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังกําหนดหามมิ
ใหนายหนาเขาทําสัญญานายหนาท่ีเกี่ยวกับการซื้อหรือขายที่ดิน หากการใหบริการของนายหนา
ภายใตสัญญาดังกลาวจะมีผลทําใหการทําหนาท่ีของนายหนาเปนการทําแทนทั้งผูซ้ือและผูขายใน
เวลาเดียวกันซ่ึงมีบทกําหนดโทษปรับหากฝาฝนไมปฏิบัติตาม โดยกรณีนิติบุคคล (corporation) 
ตองรับโทษปรับ 200 หนวย (penalty units) สวนกรณีอื่นตองรับโทษปรับ 100 หนวย 
(penalty units) 

 
(2) หามมิใหนายหนาและตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยที่เปนลูกจางของ

นายหนาคาอสังหาริมทรัพยหาประโยชนในทรัพยสินในฐานะนายหนาในการขายทรัพยสิน  
ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัตินี้ กําหนดหามนายหนาและตัวแทนขาย

อสังหาริมทรัพยหาประโยชนจากทรัพยสินในฐานะนายหนา เวนแตกรณีท่ีไดรับความยินยอมเปน
หนังสือในแบบฟอรมท่ีกําหนดโดยอธิบดี และบุคคลดังกลาวกระทําการอยางเปนธรรมและ
สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการหาประโยชนนั้น และตองไมไดรับคานายหนาหรือผลประโยชนอื่นใด
จ า ก 
ธุรกรรมที่ตนไดรับประโยชนแลว เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากตัวการ กรณีท่ีถือวา
ไดรับประโยชนจากทรัพยสิน ยกตัวอยางเชน บุคคลหรือญาติสนิทไดรับประโยชนในทรัพยสิน 
หรือบริษัทท่ีมีจํานวนลูกจางไมนอยกวา 100 คนซ่ึงนายหนาหรือญาติสนิทของนายหนาเปน
ลูกจางอยูดวยไดรับประโยชนจากทรัพยสิน 

 
(3) การใชบัญชีทรัสต (trust account หรือ escrow account) 
ตามบทบัญญัติในหมวด 7 แหง Property, Stock and Business Agents Act 

2002 ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่อง บัญชีทรัสต (trust account) เพื่อคุมครองบุคคลที่นายหนา
หรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยทําการเปนตัวแทนจากการไมไดรับเงินตามสัญญา โดยสรุป
หลักเกณฑไดดังนี้ 

มาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหตัวแทนนายหนาท่ีไดรับ
ใบอนุญาตจะตองทําการฝากเงินใดๆ (trust money) ท่ีตนไดมาในฐานะกระทําการแทนบุคคล
อันเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามที่ตนไดรับใบอนุญาต ไวในบัญชีทรัสต (trust account) เพื่อ
ประโยชนของบุคคลนั้นเทานั้น (exclusively for that person) และจะถอนเงินหรือจายเงินใหแก
บุคคลนั้นไดก็ตอเม่ือไดรับคําส่ังจากบุคคลนั้น ในการเปดบัญชีดังกลาว ตองเปดบัญชีไวกับ
สถาบันการเงินท่ี อธิบดี(Director-General) ของ Department of Fair-Trading รับรอง 
(approved) การเปดบัญชีใหเปดในนามบริษัทท่ีตัวแทนนายหนาทํางานอยู หากเปนตัวแทน
นายหนาอิสระก็ใหเปดในนามตัวแทนนายหนานั้น แตตองแสดงคําวา บัญชีทรัสต ใหเห็นชัดเจน
ในชื่อบัญชี ในสมุดบัญชีหรือบันทึกตางๆ ของตัวแทนนายหนา ตลอดจนในเช็คท่ีส่ังจายออกจาก



บัญชีนั้น และหากมีการปดบัญชีทรัสตจะตองแจงใหอธิบดีทราบภายใน 14 วัน การฝาฝน
ขอกําหนดตางๆ ดังกลาวจะไดรับโทษปรับ 100 หนวย (penalty units) 

นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีทรัสต 
ในเรื่องหลักๆ ดังนี้  

มาตรา 88 กําหนดหามไมใหนําเงินในบัญชีทรัสตมาชําระหนี้ของตัวแทน
นายหนา  

มาตรา 89 กําหนดใหตัวแทนนายหนาตองแจงอธิบดีเปนหนังสือ ในกรณีท่ีนาจะ
มีการถอนเงินในบัญชีทรัสตเกินบัญชีเกิดขึ้น (trust account becoming overdrawn) โดยตอง
แจงจํานวนเงินท่ีถอนเกินบัญชีและเหตุผลท่ีถอนเกินบัญชี หากฝาฝนไดรับโทษปรับ 100 หนวย 

มาตรา 90 กําหนดใหดอกเบี้ยท่ีเกิดจากบัญชีทรัสต สถาบันการเงินท่ีรับฝาก
จะตองนําสงเขาบัญชีของรัฐ (Statutory Interest Account) หากฝาฝนไดรับโทษปรับ 100 
หนวย 

 
(4) การจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหาย (compensation fund) 

  พระราชบัญญัติ Property, Stock and Business Agents Act 2002 
กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายไว โดยนายหนาท่ีไดรับการจดทะเบียนจะตอง
จายเงินเขากองทุนตั้งแตวันท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน (มาตรา 14 (1) (e))6 กองทุนดังกลาวจัดตั้ง
ขึ้นโดยอธิบดีของ Department of Fair-Trading และประกอบดวย 

(1) เงินท่ีนายหนาจายคาอากร (levy) ภายใตพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เงินท่ีอยูในบังคับหรือไดรับอนุญาตใหจายเขาบัญชีของกองทุนเพื่อชดเชย 

ความเสียหาย (compensation fund) ไมวาตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นใด 
(3) เงินท่ีจายจาก the Statutory Interest Account  
(4) รายไดท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนเอง 
กองทุนนี้กอตั้งขึ้นเพื่อชดเชยความเสียหายทางการเงิน (pecuniary loss)  

อันเนื่องมาจากความบกพรองในหนาท่ี (failure to account) ในการดูแลเงินหรือทรัพยสินท่ีตน
หรือผูท่ีเกี่ยวของกับตนไดรับมอบหมายใหดูแลในฐานะนายหนา ท้ังนี้ ไมวาความเสียหายดังกลาว

                                                 
6 14 Eligibility for license or certificate of registration 

(1) A natural person is eligible to hold a license only if the Director-General is 
satisfied that the person:  
(a)  is at least 18 years of age, and 
(b)  is a fit and proper person to hold a license and each person with whom the 

person is in partnership in connection with the business concerned is a fit and 
proper person to hold a license, and 

(c)  has the qualifications required for the issue of the license, and 
(d)  is not a disqualified person, and 

     (e)  has paid such part of any contribution or levy payable under Part 10 
(Compensation Fund) as is due and payable on the granting of the license. 



จะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ แตการเรียกรองคาชดเชยความเสียหายจากกองทุนตอง
กระทําภายใน 12 เดือนนับแตวันท่ีรูถึงความบกพรองดังกลาว หรือภายในสองปหลังจากท่ีมีความ
บกพรองเกิดขึ้น แลวแตวาระยะเวลาใดจะสิ้นสุดกอน  แตอยางไรก็ตาม อธิบดีอาจไมอนุญาตใหมี
การเรียกรองคาชดเชยได หากกรณีปรากฏตออธิบดีวาความเสียหายดังกลาวเปนผลมาจากการที่
ไมยอมบรรเทาความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลาชาอยางไมสมควรในการเรียกรอง 

ในกรณีท่ีอธิบดีปฏิเสธไมจายคาชดเชยความเสียหายใหกับผูรอง มาตรา 174 
กําหนดใหผูรองสามารถดําเนินคดีกับกองทุนได โดยถือวาเปนการฟอง Crown แตตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกอน และตองเปนกรณีท่ีอธิบดีปฏิเสธการจายดวย สําหรับจํานวนเงินคาชดเชย
ความเสียหายที่สามารถเรียกรองไดนั้นจะตองไมเกินจํานวนที่เสียหายจริง หักดวยจํานวนเงิน
ท้ังหมดหรือมูลคาของผลประโยชนอื่นท่ีผูฟองไดรับจากแหลงอื่นท่ีไมใชกองทุนชดเชยความ
เสียหาย และจํานวนเงินหรือมูลคาของผลประโยชนท่ีอธิบดีคิดวาผูฟองนาจะไดจากแหลงอื่นแต
ไมไดรับเนื่องจากความประมาทเลินเลอของผูฟองหรือเนื่องจากความละเลยของผูฟองเอง สําหรับ
อ า ยุ ค ว า ม ใ น ก ร ณี นี้  คื อ 
หกเดือนหลังจากผูฟองไดรับแจงวาคํารองของตนไมไดรับการอนุมัติ หรือระยะเวลาท่ีศาลอนุญาต
ใหนานกวานั้นตามที่ศาลเห็นสมควร   

 
 (5) มาตรการลงโทษ (sanction) 

นอกจากมาตรการคุมครองคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวมา
ขางตน พระราชบัญญัติ Property, Stock and Business Agents Act 2002 ยังมีบทกําหนด
โทษท้ังท่ีเปนโทษทางวินัย (disciplinary action) และโทษทางอาญา ในกรณีท่ีนายหนา
ดําเนินการฝาฝนหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด สรุปไดดังนี้   
  โทษทางวินัย  มีกําหนดอยูในภาค 12 ตั้งแตมาตรา 194 ถึงมาตรา 203 ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมาตรา 191 กําหนดมูลเหตุสําหรับการลงโทษทางวินัยไวหลายกรณี 
เชน กรณีท่ีบุคคลฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือหรือพระราชบัญญัติอื่นที่รัฐมนตรี
เ ป น 
ผูรักษาการ หรือฝาฝนกฎระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไมวาบุคคลนั้นจะถูก
ดําเนินคดีหรือถูกตัดสินวากระทําความผิดเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนการฝาฝนหรือไม กรณีท่ี
บุคคลไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในใบอนุญาตหรือใบรับรองการจดทะเบียน หรือกรณีท่ีบุคคล
ดําเนินธุรกิจหรือปฏิบัติหนาท่ีภายใตใบอนุญาตหรือใบรับรองการจดทะเบียนโดยไมชอบดวย
ก ฎ ห ม า ย  ไ ม เ ห ม า ะ ส ม  ห รื อ 
ไมเปนธรรมเปนตน  
  ขั้นตอนกอนการลงโทษทางวินัยสําหรับผู ท่ีฝาฝนนั้น  สามารถเริ่มตนได 2 
ชองทางไดแก  



ก. กรณีท่ีมีบุคคลใดยื่นคํารองตออธิบดีกรมการคาท่ีเปนธรรม (Director-
General of Department of Fair Trading) โดยคํารองดังกลาวตองระบุขอกลาวหาวามีการ
กระทําอันเปนมูลเหตุในการลงโทษทางวินัยแกบุคคลผูถูกกลาวหาอยางไร หรือ  

ข. กรณีท่ีอธิบดีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีมูลเหตุในการลงโทษทางวินัยได กรณี
เชนนี้อธิบดีจะมีหนังสือแจงไปยังบุคคลดังกลาวเพื่อใหมาชี้แจง หรือ show cause notice ตาม
มาตรา 195 โดยหนังสือดังกลาวจะกําหนดใหบุคคลมาชี้แจงถึงเหตุท่ีตนไมควรถูกลงโทษทางวินัย
และกําหนดระยะเวลาใหมาชี้แจงไมนอยกวา 14 วันหลังจากไดรับหนังสือ บุคคลที่ถูกกลาวหาอาจ
สงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือชี้แจงดวยวาจาตออธิบดีเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนถูกกลาวหาได อธิบดีอาจพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูไดรับใบอนุญาตไดชั่วคราวเปนเวลาไมเกิน 60 วันหากเห็นวา
มู ล เ ห ตุ สํ า ห รั บ 
การลงโทษทางวินัยเหมาะสมกับการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
  ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นวามีเหตุท่ีจะลงโทษทางวินัยได อธิบดีอาจกําหนดโทษทาง
วินัยตามมาตรา 192 โดยออกคําส่ังเปนหนังสือพรอมเหตุผลไปยังบุคคลดังกลาว ท้ังนี้ โทษทาง
วินัยตามมาตรา 192 ไดแก 
  1) การเตือน 
  2) มีคําส่ังใหบุคคลแสดงตออธิบดีเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามใบอนุญาตหรือใบรับรองการจดทะเบียนของตน 
  3) มีคําส่ังใหบุคคลกระทําการเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ใบอนุญาตของตนภายในเวลาที่กําหนด 
  4) กําหนดคาปรับทางแพง7 
  5) พักใชใบอนุญาตแตไมเกินระยะเวลาใบอนุญาต 

  6) ยกเลิกใบอนุญาต 
  7) ประกาศวาบุคคลดังกลาวขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาชั่วคราว 
หรือถาวร 
  8) หามบุคคลดังกลาวเขายุงเกี่ยวกับการควบคุม จัดการ หรือการดําเนินธุรกิจ 
ท่ีไดรับใบอนุญาต  
  อยางไรก็ตาม บุคคลท่ีถูกลงโทษทางวินัยสามารถยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการ
พิจารณาคําส่ังทางปกครอง หรือ Administrative Decision Tribunal (ADT) เพื่อทบทวน
คําส่ังของอธิบดีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยไดตามมาตรา 200 

                                                 
7 คาปรับทางแพง (civil penalty) เปนแนวคิดใหมเก่ียวกับมาตรการการลงโทษโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
คุมครองผูบริโภคหรือนักลงทุนจากการกระทําความผิดอาญาบางประเภท เชน ความผิดฐานปนหุน หรือความ
รับผิดของผูจัดการบริษัทมหาชนตอผูถือหุน เปนตน ซึ่งมาตรการการลงโทษประเภทนี้ใชมาตรฐานการพิสูจน
ทางแพงในการพิสูจนความผิดแทนที่จะเปนมาตรฐานการพิสูจนในคดีอาญา โดยในบางกรณีเจาหนาท่ีจะเปนผู
กําหนดคาปรับซึ่งทําใหมีลักษณะใกลเคียงกับคาปรับทางปกครองตามกฎหมายไทย 
 



  นอกจากการลงโทษทางวินัยแลว หากอธิบดีเห็นวาการฝาฝนหรือการกระทําของ 
ผูไดรับใบอนุญาตคนใดมีความเส่ียงตอประชาชนหรือบุคคลที่ติดตอกับบุคคลดังกลาว อธิบดีอาจ
ใชมาตรการทางปกครองโดยการออกหนังสือเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 201 ใน
หนังสือเตือนตองระบุถึงความเส่ียงในการติดตอกับบุคลดังกลาว การออกหนังสือเตือนจะมีถึง
บุคคลท่ีสอบถามอธิบดีเกี่ยวกับผูไดรับใบอนุญาตท่ีจะออกหนังสือเตือนนั้น โดยวิธีการประกาศ
ผ า น ส่ื อ ห รื อ 
สงหนังสือไปยังตัวแทนส่ือ แตอยางไรก็ตาม อธิบดีตองเปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของตั้งตัวแทน
เพื่อชี้แจงตออธิบดีภายใน 48 ชั่วโมงกอนการออกหนังสือเตือนดังกลาว      
  โทษทางอาญา  นอกจากโทษที่กําหนดอยูในมาตราตางๆ อันเปนมาตรการ
คุมครองผูบริโภคดังกลาวมาขางตนแลว ยังมีโทษอาญาท่ีกําหนดอยูในมาตรา 211 อีกดวย 
ซ่ึงกําหนดวา ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูท่ีขึ้นทะเบียนใดรับเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนแทนบุคคล 
ท่ีเกี่ยวของในธุรกรรมใดในฐานะผูไดรับใบอนุญาตหรือผูขึ้นทะเบียน โดยเงินท่ีไดรับมานั้นเปน
เ งิ น ท่ี 
ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูขึ้นทะเบียนไดรับมาในฐานะผูมีสวนไดเสียหรือเปนเงินท่ีเก็บไวในบัญชีท
รัสตเพื่อรอใหธุรกรรมสมบูรณ และไดกระทําการดังตอไปนี้ 
  1) ผูรับใบอนุญาตหรือผูขึ้นทะเบียนนําเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปใชเพื่อ
ประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น ตองรับโทษจําคุกไมเกินสิบป  
  2) ผูรับใบอนุญาตหรือผูขึ้นทะเบียนละเลยที่จะสงเงินหรือชําระเงินไมวาท้ังหมด
หรือแตบางสวนใหกับบุคคลที่ตนไดรับเงินมาหรือบุคคลที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาวโดยฉอฉล ตอง
รับโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือ 
  3) ผูรับใบอนุญาตหรือผูขึ้นทะเบียนสงเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนโดยฉอฉล 
ไปยังบัญชีอื่นโดยรูวาเปนบัญชีท่ีมีความไมถูกตองในรายการสําคัญ (false in any material 
particular) ตองรับโทษจําคุกไมเกินสิบป 
   

 2.2.2  Property, Stock and Business Agents Regulation 2003 
 
  Property, Stock and Business Agents Regulation 2003 ออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติ Property, Stock and Business Agents Act 2002 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 
  - ทําใหม่ันใจวาการดําเนินธุรกิจของนายหนาเปนไปในลักษณะท่ีนาเชื่อถือท้ังใน
ดานการเงินและดานจริยธรรม ท้ังนี้เพื่อเปนการสนับสนุนวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติท่ี
ตองการลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเปนผลมาจากการติดตอกับนายหนา และ 
  - เพื่อเปนการกําหนดรายละเอียดในเชิงบริหารงานที่จําเปนสําหรับการบังคับใช
พระราชบัญญัติดังกลาว 



   บทบัญญัติทายกฎฉบับนี้ (Schedules) วางกฎเกณฑท่ัวในการปฏิบัติตนสําหรับ 
ผูไดรับใบอนุญาตและผูไดรับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (Schedule 1) วางกฎเกณฑเฉพาะ
สําหรับการดําเนินงานของนายหนาอสังหาริมทรัพย (real estate agents) ตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย (real estate salespersons) และ on-site residential property managers 
(Schedule 2) ตลอดจนวางกฎเกณฑเฉพาะสําหรับการดําเนินงานของนายหนาผูซ้ือ (buyer 
agents) (Schedule 5) ซ่ึงผูอยูใตบังคับจําเปนตองปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ก. Schedule 1 ของ Property, Stock and Business Agents Regulation 

2003 

กําหนดกฎเกณฑท่ัวไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ซ่ึงบังคับใชกับผูไดรับใบอนุญาต
แ ล ะ 
ผูไดรับการขึ้นทะเบียนภายใตกฎหมาย Property, Stock and Business Agents Act 2002  
ทุกคน (general rules of conduct applying to all licensees and registered persons) ซ่ึงมี
ลักษณะเหมือนเปนประมวลความประพฤติ (code of conduct) หรือประมวลจริยธรรม (code 
of ethics) สําหรับผูประกอบวิชาชีพนายหนาทุกประเภท ดังนี ้
 (1) นายหนาทุกคนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและ
กฎเกณฑตางๆ ภายใตพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเภทของ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองการจดทะเบียนที่ตนถืออยู รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเชา
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  
การซ้ือขายอยางเปนธรรม การดําเนินธุรกิจ การตอตานการเลือกปฏิบัติ และขอมูลสวนบุคคล 
ท้ังนี้ เทาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยชอบดวยกฎหมาย 
 (2) นายหนาตองมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในฐานะ
นายหนา (fiduciary obligation)  
 (3) นายหนาตองปฏิบัติตอคูสัญญาทุกฝายอยางซ่ือสัตย ยุติธรรม และอยางเปน 
มืออาชีพ และไมทําใหคูสัญญาเขาใจผิด หรือหลอกลวงในการเจรจาหรือทําธุรกรรม 
 (4) นายหนาตองทําหนาท่ีดวยความระมัดระวังตามท่ีบุคคลท่ีมีอาชีพนายหนา 
ควรมี 
 (5) นายหนาตองกระทําการเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาโดยไมเปนการฝาฝน
กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีออกตามกฎหมาย 
 (6) นายหนาตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลท่ีไดรับมาในระหวางกระทําการแทน
ลูกคาหรือติดตอกับลูกคา ยกเวนกรณีท่ีไดรับอนุญาตจากลูกคาหรือกฎหมายกําหนดใหตอง
เปดเผย 
 (7) นายหนาตองไมกระทําการแทนบุคคลโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนลาย
ลักษณอักษร 



 (8) นายหนาตองทําตามคําส่ังของลูกคา เวนแตการกระทําดังกลาวเปนการฝา
ฝนพระราชบัญญัตินี้หรือกฎเกณฑท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น   
 (9) นายหนาซ่ึงประจําสํานักงานจะตองดําเนินการตามสมควรเพื่อทําใหม่ันใจวา 
ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับการจดทะเบียนอื่นซ่ึงสํานักงานไดวาจางไดปฏิบัติตามกฎหมาย 
 (10) นายหนาตองปฏิเสธการแตงตั้งใหกระทําการหรือกระทําการตอไปในฐานะ
นายหนา หากการกระทําดังกลาวจะทําใหเกิดการขัดกันซ่ึงผลประโยชนระหวางนายหนาและลูกคา 
 (11) นายหนาตองไมทําใหเกิดการเขาใจผิดในกรณีท่ีแนะนําลูกคาใหแกผูให
บริการอื่นวาผูใหบริการอื่นเปนอิสระตางหากจากตน  
 (12) ผูใหบริการจะถือวาเปนอิสระจากนายหนา ตอเม่ือ  
  - นายหนาไมไดรับสิทธิในการขอคืนเงิน สวนลด คานายหนา หรือ
ประโยชนอื่นใดจากการแนะนําลูกคาไปใหผูใหบริการ และนายหนาจะตองไมมีความเกี่ยวของท้ัง
ในดานสวนตัวและในทางการคากับผูใหบริการ 
  - ตัวอยางของความเกี่ยวของกันในดานสวนตัวและในทางการคา เชน 
ความสัมพันธทางครอบครัว ความสัมพันธทางธุรกิจ ความสัมพันธทางการเงิน ความสัมพันธซ่ึง
บุคคลหนึ่งคุนเคยหรือมีหนาท่ีตองกระทําตามคําส่ัง คําแนะนํา ของอีกคนหนึ่ง 
 (13) ในกรณีท่ีผูใหบริการไมเปนอิสระจากนายหนา นายหนาตองเปดเผยตอ
ตัวการถึงลักษณะของความเกี่ยวพันท่ีตนมีกับผูใหบริการไมวาดานสวนตัวหรือดานการคา และ
มูลคาของผลประโยชนท่ีตนไดรับ อาจไดรับ หรือคาดวาจะไดรับอันเนื่องมาจากการแนะนําลูกคา
ใ ห 
แกผูใหบริการ  
 (14) นายหนามีหนาท่ีท่ีจะไมแนะนําตัวการใหใชบริการของทนายความหรือ 
ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer) หรือสํานักงานหรือบริษัทของบุคคลดังกลาว หาก
นายหนาพบวาบุคคลดังกลาวกระทําการหรือจะกระทําการแทนคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เวนแตไมมี
ทนายความหรือผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer) อื่นในบริเวณดังกลาวแลว ซ่ึงหากเปนไป
ตามกรณียกเวน นายหนามีหนาท่ีตองใหขอเท็จจริงดังกลาวแกตัวการทราบ 
 (15) นายหนาตองไมเสนอวาจะใหของขวัญหรือผลประโยชนใดกับบุคคลอื่น
เ พื่ อ 
ชักจูงใจใหบุคคลดังกลาวใชบริการของตน 
 (16) นายหนาตองไมชักจูงลูกความหรือลูกคาโดยผานการโฆษณาหรือการ
ส่ือสารทางอื่นท่ีตนรูหรือควรรูวาไมเปนความจริงหรือทําใหเขาใจผิด 
 (17) นายหนาตองไมสงหรือเสนอเอกสารใดใหบุคคลเพื่อลงนามในเอกสาร
ดังกลาว เวนแตในเวลาที่สงหรือเสนอเอกสารนั้นไดมีการใสสาระสําคัญท้ังหมดลงในเอกสารแลว 
 (18) นายหนาตองไมนําเสนอสภาพ (nature) หรือผลบังคับ (effect) ของ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎเกณฑท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้อยางผิดๆ 



 (19) นายหนาตองไมเสนอสัญญานายหนาหรือเง่ือนไขใดในสัญญาดังกลาวไมวา
เปนลายลักษณอักษรหรือไม โดยทําใหเขาใจวารูปแบบสัญญาหรือเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาดังกลาว
เปนส่ิงท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
 

ข. Schedule 2 ของ Property, Stock and Business Agents Regulation 

2003 

กําหนดกฎเกณฑเฉพาะสําหรับการทํางานของนายหนาคาอสังหาริมทรัพย (real 
estate agents) ตัวแทนคาอสังหาริมทรัพย (real estate salespersons) และ on-site 
residential property managers ดังนี ้  
  (1) นายหนาตองไมกระทําการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการขายทรัพยสินแทนตัวการ
จนกวาจะไดทําการตรวจสอบสภาพเบื้องตนทางกายภาพของทรัพยสินกอน 
  (2)  กอนท่ีจะเขาทําสัญญาตัวแทนนายหนาเกี่ยวกับการขายทรัพยสิน นายหนา
ตองเตรียมการและจัดทํารายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการขายทรัพยสิน โดยรายงานตองระบุ
รายละเอียดดังตอไปนี้ และลงนามโดยนายหนา 
 - ชื่อและท่ีอยูของตัวการ 
 - วันท่ีจัดทํารายงาน 
 - ชื่อของนายหนา ท่ีอยูสํานักงาน และหมายเลขโทรศัพท 
 - รายละเอียดเกี่ ยวกับทรัพย สิน  รวมทั้ ง ท่ีอยู ของทรัพย สิน  และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีจําเปนเพื่อสามารถระบุตัวทรัพยสินไดงาย 
 - รายละเอียดของสวนควบหรือส่ิงใดท่ีจะขายพรอมกับทรัพยสิน  
 - เง่ือนไขในการขายที่นายหนาทราบ 
 - ขอแนะนําของนายหนาเกี่ยวกับวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการขาย
ทรัพยสินดังกลาว 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิยึดหนวง ภาระติดพัน ขอบกพรอง ประกาศ
หรือคําส่ังของรัฐบาลทองถิ่น ซ่ึงมีผลกระทบตอทรัพยสินท่ีนายหนาทราบ 
 - รายละเอียดของคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการทําการตลาดและการแสดง
ทรัพยสิน  
 - ชื่อ ท่ีอยูสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท และท่ีอยูสําหรับสงเอกสารของ
ทนายความของตัวการ 
  (3)  นายหนาตองแจงใหตัวการทราบถึงคําเสนอเสนอซื้อใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ไดภายหลังจากท่ีไดรับคําเสนอจนกระทั่งมีการแลกเปล่ียนสัญญา โดยไมคํานึงถึงคําส่ังของตัวการ 
หนังสือแจงจะตองทําเปนลายลักษณอักษรและระบุตัวผูสงคําเสนอ กรณีนี้ไมใชบังคับกับการซื้อ
ขายโดยการประมูล 



  (4) ในกรณีท่ีเปนการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยโดยผานการประมูล หากการเสนอ
ราคาต่ํากวาราคาขั้นต่ําท่ีตัวการกําหนดไว หามมิใหผูดําเนินการประมูลยกเลิกราคาดังกลาวจนกวา
จะไดรับความยินยอมจากตัวการหรือผูรับมอบอํานาจจากตัวการ 
  (5) นายหนาตองออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูวางเงินมัดจํา (expression of 
interest deposit) ท่ีมอบใหกอนการแลกเปลี่ยนสัญญา นายหนาตองแจงตอผูวางเงินมัดจําวา
ตัวการท่ีตนทําการแทนนั้นไมมีหนาท่ีตองขายทรัพยสินหรือผูซ้ือตองซ้ือทรัพยสิน และสามารถขอ
คืนเงินมัดจําไดหากไมมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกันจริง โดยขอมูลดังกลาวจะตองจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรและอาจมอบใหในเวลาที่รับเงินมัดจํา หลังจากท่ีไดรับเงินมัดจํา นายหนาตองแจง
ตัวการถึงการวางเงินมัดจําดังกลาวทันที นอกจากนี้ นายหนาตองแจงใหผูท่ีวางมัดจําทราบหาก
ต อ ม า ต น ไ ด รั บ คํ า เ ส น อ ข อ 
ซ้ือทรัพยจากผูอื่น โดยนายหนาตองใหคําแนะนําผูท่ีวางเงินมัดจําถึงสิทธิในการทําคําเสนอใหม
จนกวาจะมีการแลกเปล่ียนสัญญา 
  (6) ในกรณีท่ีนายหนาไดรับการแตงตั้งใหขายทรัพยสินซ่ึงมีการเชาอยู นายหนา
ตองทําการแจงเกี่ยวกับการแตงตั้งดังกลาวพรอมกับหนังสือแตงตั้งใหนายหนาท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารทรัพยสินดังกลาวทราบ 
  (7) นายหนาตองไมรับหรือเรียกรองคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่นใด
สําหรับการแนะนําตัวการใหแกนายหนาของผูซ้ือ 
  (8) นายหนาตองไมทําการเสนอราคาในการประมูลแทนบุคคลที่ส่ังนายหนาผาน
ทางโทรศัพท เวนแต 
  - มีการมอบอํานาจเปนหนังสือซ่ึงนายหนาไดทําการเสนอราคาตามที่ไดรับ
มอบอํานาจดังกลาว โดยหนังสือมอบอํานาจตองมีรายละเอียดวาผูมอบอํานาจไดรับสําเนาของ
เง่ือนไขซ่ึงสามารถปรับใชเกี่ยวกับการขาย และ 
  - เปนท่ีพอใจของนายหนาวาบุคคลดังกลาวไดรับสําเนาเกี่ยวกับเง่ือนไข 
ท้ังหมดแลว  
 

ค. Schedule 5 ของ Property, Stock and Business Agents 

Regulation 2003 

กําหนดกฎเกณฑเฉพาะสําหรับการทํางานของนายหนาผูซ้ือ (buyer agents) 
ดังนี้  
  (1) กอนท่ีจะทําสัญญานายหนาผูซ้ือกับตัวการเพื่อดําเนินการในฐานะนายหนาผู
ซ้ือ นายหนาตองเตรียมและจัดทําคําแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดทรัพยสิน ซ่ึงลงนามโดยนายหนา
แ ล ะ 
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  - รายละเอียดที่นายหนาทราบเกี่ยวกับชนิดของทรัพยสินท่ีตองการซ้ือ  
  - รายละเอียดของคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีจะถูกซ้ือ  



  (2) นายหนาตองแจงถึงผลของการเจรจาเกี่ยวกับราคาซื้อในแตละขั้นตอนตามที่
ไดรับคําส่ังจากตัวการใหตัวการทราบอยางสมํ่าเสมอ แตกฎนี้ไมใชกับกรณีการเสนอราคาในการ
ประมูล 
  (3) นายหนาตองใชความพยายามอยางท่ีสุดเพื่อท่ีจะไดราคาซ้ือต่ําท่ีสุด โดยไม
เปนการฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือเปนการฝาฝนมาตรฐานวิชาชีพนายหนา 
  (4) ในการเจรจา นายหนาตองไมเจรจาเกินราคาที่ตัวการกําหนดเวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากตัวการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ในกรณีซ้ือทรัพยสินโดยการประมูล  
หามนายหนาทําการเสนอราคาที่สูงกวาท่ีตัวการกําหนดเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ตัวการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  (5) เม่ือมีการวางมัดจํา (expression of interest deposit) ท่ีเกี่ยวกับการเสนอ
ซ้ือทรัพยสินกอนท่ีมีการแลกเปล่ียนสัญญา นายหนาตองแจงตอตัวการวาผูขายนั้นไมมีหนาท่ีตอง
ขายทรัพยสินหรือผูซ้ือตองซ้ือทรัพยสิน และสามารถขอคืนเงินมัดจําไดหากไมมีการเขาทําสัญญา
ซ้ือขายกันจริง โดยขอมูลดังกลาวจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและอาจมอบใหในเวลาท่ีไดรับ
ใบเสร็จรับเงินคามัดจํา หลังจากนั้น นายหนามีหนาท่ีตองแจงตัวการทราบทันทีเม่ือตนไดทราบถึง
การย่ืนคําเสนอขอซ้ือทรัพยจากผูอื่น  
  (6) นายหนาตองไมรับหรือเรียกรองคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่นใด
สําหรับการแนะนําตัวการใหแกนายหนาของผูขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
บทเปรียบเทียบและขอเสนอแนะ 

 
 หลังจากท่ีไดศึกษาระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยและกฎหมายเกี่ยวกับการ
ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของประเทศออสเตรเลียมาแลว ใน
บทนี้ จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศไทยเพื่อใชพิจารณา
ประกอบการใหความเห็นถึงความเหมาะสมของการมีกฎหมายเฉพาะวาดวยการจัดการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญาหรือกฎหมายเอสโครว (escrow) ในประเทศไทย โดยจะเริ่มตนจากการ
อธิบายภาพรวมของระบบการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ จากนั้นจะทําการศึกษาเปรียบเทียบและเสนอขอคิดเห็น
เปนลําดับถัดไป ดังตอไปนี้  
 
3.1  ระบบการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาของประเทศไทยและกฎหมายที่
เก่ียวของ 
 
  3.1.1  ระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 
  อสังหาริมทรัพยท่ีมีการซ้ือขายเปลี่ยนมือกันมากและนํามาซ่ึงปญหาเกี่ยวกับการ
ฉอโกงหรือการหลอกลวงทําใหผูซ้ือไมสามารถไดรับกรรมสิทธ์ิหรือไดรับกรรมสิทธ์ิท่ีบกพรองจาก
อสังหาริมทรัพยท่ีตนซ้ือ หรือทําใหผูขายไมไดรับเงินคาราคาอสังหาริมทรัพย จนกลายมาเปน
ประเด็นท่ีตองศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในประเทศไทยนั้น 
ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยสําคัญ 3 ประเภท คือ ท่ีดิน บานพรอมท่ีดินจัดสรร และหองชุดใน
อาคารชุด ซ่ึงจะมีผูเกี่ยวของท่ีสําคัญสองฝายคือ ฝายผูขายมักไดแกผูประกอบธุรกิจดานโครงการ
ท่ี อ ยู อ า ศั ย  แ ล ะ 
ฝายผูซ้ือซ่ึงเปนประชาชนทั่วไปหรือเปนผูซ้ือรายยอยท่ีใหความสําคัญกับการมีท่ีอยูอาศัยของ
ตนเอง อสังหาริมทรัพยท้ังสามประเภทขางตนมีลักษณะและขั้นตอนการซื้อขายในหลักการใหญ
คลายคลึงกันแตแตกตางกันในรายละเอียด กลาวโดยสรุปขั้นตอนไดดังนี้8 
  (1) การเริ่มตนซ้ือขาย  อสังหาริมทรัพยท้ังสามประเภทจะเริ่มตนเหมือนกันคือ 
ผูซ้ือและผูขายเจรจาตกลงราคาและเงื่อนไขการซ้ือขาย หากตกลงกันได โดยปกติผูซ้ือจะชําระเงิน
จองใหแกผูขายหรือผูดําเนินโครงการที่อยูอาศัยโดยผูซ้ือจะไดรับใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐาน
เทานั้น แตยังไมมีการตกลงทําสัญญากันแตอยางใด ซ่ึงเงินจองนี้ผูดําเนินโครงการสามารถ
นําไปใชเปนทุนหมุนเวียนของธุรกิจไดระดับหนึ่ง 

                                                 
8 มัลลิกา  คมนอนนัต, เอสโครว:  รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร: 
วิทยานิพนธปริญญาโท, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 82-85. 
 



  (2) การทําสัญญาซ้ือขาย  หลังจากมีการชําระเงินจองแลว ขั้นตอนตอไปผูขาย
แ ล ะ 
ผูซ้ือจะนัดกันเพื่อทําสัญญาซ้ือขาย โดยรูปแบบของสัญญาแตกตางกันไปในอสังหาริมทรัพยแตละ
ประเภท ดังนี้ 
  - ท่ีดิน ผูซ้ือและผูขายจะทําสัญญาสองประเภท คือ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  
หากคูสัญญามีเจตนาที่จะทําสัญญาซ้ือขายและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีกันอีกในภายหลัง 
หรือสัญญาซ้ือขายที่ดิน หากคูสัญญาไมมีเจตนาจะทําสัญญาซ้ือขายกันอีกและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาท่ีในภายหลัง    
  - บานพรอมท่ีดินจัดสรร  โดยปกติผูซ้ือและผูขายจะตกลงกันทําสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเพียงฉบับเดียว แตบางกรณีอาจมีการทําสัญญาอยางอื่นพวงดวย เชน 
สัญญาจางเหมาใหปลูกสรางบาน สัญญาซ้ือขายวัสดุกอสราง ท้ังนี้ เพื่อประโยชนดานคาใชจายและ
ภาษี 
  - หองชุดในอาคารชุด  ผูซ้ือและผูขายอาจทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดเพียง
สัญญาเดียวหรืออาจทําสัญญาอื่นพวงดวยก็ได เชน สัญญาจางตกแตงหองชุด ดวยเหตุผลท่ี
คลายคลึงกับกรณีบานพรอมท่ีดินจัดสรรดังกลาวมาขางตน 
  อนึ่ง การทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย สวนใหญผูซ้ือและ
ผูขายจะทําสัญญากันเอง มีกรณีไมมากนักท่ีจะใชตัวแทนนายหนาหรือทนายความเขามาชวยเหลือ
ใ น ก า ร 
ซ้ือขายหรือทําสัญญา  
  (3) การกอสรางและการชําระเงิน  โดยปกติในสัญญาจะซื้อจะขายจะกําหนดใหผู
ซ้ือวางเงินจํานวนหนึ่งในวันทําสัญญาและชําระเงินดาวนใหแกผูขายกอนท่ีจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเงินดาวนนี้เปนเงินคาราคาอสังหาริมทรัพยสวนหนึ่งมักเปนจํานวนเงิน
ประมาณรอยละ 10-30 ของราคาซ้ือขาย โดยปกติสัญญาจะกําหนดใหผอนชําระเปนงวด ใน
ระหวางผอนชําระเงินดาวน ผูขายจะนําเงินจํานวนนี้รวมกับเงินกูสถาบันการเงินมาทําการจัดสรร
ท่ีดิน กอสรางบานหรือหองชุด และสาธารณูปโภค ตามที่ไดตกลงกันในสัญญา 
  (4) การโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยและการจํานอง  เม่ือผูขายดําเนินการ
จัดสรรที่ดิน กอสรางบานหรือหองชุด และสาธารณูปโภคตามที่ตกลงกันในสัญญาแลวเสร็จและ
ไดรับใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแลว เชน ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจากทางราชการ 
และผูซ้ือชําระเงินดาวนครบถวนแลว ผูขายจะนัดผูซ้ือไปทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใหแกผู
ซ้ือ9 โดยในวันโอนกรรมสิทธ์ิผูซ้ือจะตองชําระเงินคาราคาอสังหาริมทรัพยคงเหลือท้ังหมด ซ่ึงผูซ้ือ

                                                 
9 มาตรา 456 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กําหนดใหการซื้อขายอสังหาริมทรัพยจะมีผล
สมบูรณไดเ ม่ือไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ดังนั้น การโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยจะมีผลสมบูรณไดก็ตอเม่ือไดจดทะเบียนการโอนนั้นตอพนักงานเจาหนาท่ีแลว กระบวนการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยจึงตองมีข้ันตอนสําคัญคือการไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิตอเจาหนาท่ีของ
รัฐ ซึ่งก็คือ กรมที่ดิน 



มักจะใชวิธีการติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนําเงินท่ีเหลือมาชําระผูขาย และจํานอง
อสังหาริมทรัพยนั้นไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักประกันการกูเงิน ซ่ึงในวันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิกันนั้น ผูซ้ือจะดําเนินการจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยใหแกสถาบันการเงินไป
พรอมกันดวย 
   
 
 
 
  3.1.2  กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ในประเทศไทย   
  จากท่ีไดอธิบายระบบซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยในหัวขอกอน จะเห็น 
ไดวา การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยทํากันอยางงายๆ ดวยการเจรจาตกลงกันระหวาง
ผูซ้ือและผูขาย และย่ิงถาเปนการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในโครงการท่ีอยูอาศัยตางๆ ผูซ้ือท่ีสนใจ
โครงการจะเขาไปพูดคุยสอบถามกับพนักงานของโครงการนั้น หากตนพอใจก็จะตัดสินใจเขาสู
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยดังท่ีไดกลาวมาแลวอยางรวดเร็ว มีผูซ้ือนอยรายที่นําขอมูลกลับมาศึกษา
ทบทวน หรือตรวจสอบโครงการหรืออสังหาริมทรัพยอยางละเอียดกอนตัดสินใจซื้อวา
อสังหาริมทรัพยท่ีตนจะซื้อนั้นเปนกรรมสิทธ์ิของผูขายหรือไม มีภาระผูกพันใดๆ หรือไม ผูขาย
สามารถโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยใหตนไดหรือไม หรือผูขายมีความนาเชื่อถือเพียงใด ย่ิง
ไ ป ก ว า นั้ น  มี ผู ซ้ื อ จํ า น ว น 
ไมนอยท่ีไมไดศึกษาสัญญาซ้ือขายที่โครงการจัดทําใหในลักษณะเปนสัญญามาตรฐานกอนท่ีจะทํา
การลงนามสัญญา เม่ือทําสัญญาและชําระเงินไปแลว เกิดปญหาขึ้น ความเสียหายจากการสูญเสีย
เงินออมไปโดยเปลาประโยชนยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได   

ท้ังนี้ สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทยมักเกิดจากการท่ีผูขายหรือผูดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยไมทําตามสัญญาซ้ือขาย
หรือสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย ในขณะท่ีไดรับเงินจากผูซ้ือมาแลวบางสวน เชน นําเงินท่ี
ไ ด ม า ไ ป ใ ช ใ น 
ธุรกรรมอื่น ไมไดนําไปกอสรางบานหรือส่ิงปลูกสรางตามที่กําหนดในสัญญา หรือกอสรางบาน  
ส่ิงปลูกสราง หรือสาธารณูปโภค ไมเปนไปตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา หรืออาจเปนกรณีท่ีผูขาย
ไมสามารถโอนกรรมสิทธ์ิทางทะเบียนใหแกผูซ้ือได เพราะตนไมมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย
นั้นหรือมีกรรมสิทธ์ิโดยบกพรอง คือ ติดภาระผูกพันตางๆ เชน ท่ีดินท่ีซ้ือขายติดจํานองผูอื่นอยู 
หรือบางกรณีถึงขนาดที่ผูขายทิ้งโครงการไป กรณีเหลานี้สรางความเสียหายแกผูซ้ือซ่ึงสวนใหญ
เ ป น ผู ซ้ื อ ร า ย ย อ ย 
ท่ีตองเสียเงินไปโดยไมไดรับอสังหาริมทรัพยหรือท่ีอยูอาศัยท่ีตนปรารถนา  อยางไรก็ตาม อาจมี



บางท่ีเกิดปญหากับผูขายที่ไมไดรับชําระเงินจากผูซ้ือทําใหไมสามารถนําเงินไปพัฒนาและกอสราง
หรือจัดสรรที่ดินไดตามสัญญา แตก็เปนสวนนอย 

สภาพขอเท็จจริงและปญหาดังกลาวเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นและมีใหเห็นอยูเสมอใน 
ประเทศไทย ผูเสียหายก็มีเปนจํานวนมาก ผูเสียหายเหลานั้นจึงพยายามเรียกรองใหรัฐเขามา
ชวยเหลือหรือดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหา ซ่ึงกลไกในการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพและ
แนนอนชัดเจน คือ กฎหมาย เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในกฎหมายของประเทศไทยแลว จะพบวา 
กฎหมายหลายฉบับเกิดขึ้นจากความพยายามของรัฐท่ีจะหาทางแกไขปญหาเหลานั้นเพื่อคุมครอง
ประชาชนทั่วไปท่ีตกอยูในสภาพผู ซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีถูกผูขายหรือผูดําเนินการโครงการ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย 
เอารัดเอาเปรียบ หลอกลวง หรือฉอโกง กฎหมายที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ี
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  ท้ังนี้ สามารถสรุป
มาตรการในการคุมครองหรือดูแลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยตาม
กฎหมายที่กลาวมาขางตนไดดังนี้  
  (1) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522   
  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
กฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการท่ัวไป เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแก
ผูบริโภค และจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจตราดูแลและประสานงานการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค10 ท้ังในดานการโฆษณา ดานฉลาก ดาน
สัญญา และดานอื่นๆ ท้ังนี้ มาตรการที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ในสวนท่ีถือ
ว า 
เปนการดูแลและคุมครองประโยชนของคูสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยอาจสรุปไดเปน 2 
มาตรการสําคัญดังนี้ 
  ก. การคุมครองสิทธิของผูบริโภคในดานสัญญา  เนื่องจากมีผูบริโภค
จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ11 ในป พ.ศ. 
2541 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 เพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มบทบัญญัติวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภคในดานสัญญา เพื่อปองกันความไมเปนธรรมในการทําสัญญาระหวางผูบริโภคและผู
ประกอบธุรกิจท่ีมักเอาเปรียบผูบริโภค โดยกําหนดวิธีการดังนี้  
 - คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขาย
สินคาหรือใหบริการท่ีสัญญาซ้ือขายหรือใหบริการของธุรกิจนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปน

                                                 
10 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
11 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 



หนังสือหรือมีปกติประเพณีท่ีทําเปนหนังสือ เปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาได12 (มาตรา 35 ทวิ วรรค
หนึ่ง)  
 - เม่ือเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาแลว สัญญาที่ ผูประกอบธุรกิจทํากับ
ผูบริโภคจะตองมีลักษณะดังนี้ (1) ใชขอสัญญาที่จําเปน ซ่ึงหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้นจะทําให
ผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร หรือ (2) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอ
ผูบริโภค ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและรายละเอียดที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด (มาตรา 35 
ทวิ วรรคสอง และวรรคสาม)  
 - ถาคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา
ตองใชขอสัญญาใดหรือใชโดยมีเง่ือนไขใด ถาไมใชขอสัญญานั้นหรือใชโดยไมเปนไปตามเงื่อนไข
นั้ น  
ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหใช หรือใชขอสัญญาตาม
เง่ือนไขที่กําหนดนั้น แลวแตกรณี (มาตรา 35 ตรี) แตถาคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดให
สัญญาของธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใด หากใชขอสัญญานั้น ใหถือวาสัญญา
ดังกลาวไมมีขอสัญญาท่ีหามใชนั้น (มาตรา 35 จัตวา) 
 - นอกจากนี้ เพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวย
สัญญาจะใหผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได (มาตรา 35 ทวิ) 
 ข. การดําเนินคดีแทนผูบริโภค  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ 
กําหนดใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคได มาตรการนี้กําหนดขึ้นเพื่อตองการชวยเหลือผูบริโภคแตละรายแทนที่จะตองไป
ดําเนินการฟองรองดําเนินคดีเองซึ่งเปนเรื่องเสียเวลาและคาใชจายและเปนการไมคุมคา กฎหมาย
จึ ง ว า ง ม า ต ร ก า ร 
ใหองคกรของรัฐชวยดําเนินคดีแทนให โดยกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในกรณี
เห็นสมควรเอง หรือเม่ือไดรับคํารองขอจากผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิและเห็นวาเปนการดําเนินคดี
ท่ีเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม มีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของ
อธิบดีกรมอัยการ (ปจจุบันคืออัยการสูงสุด) หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคเพื่อใหมี
หนาท่ีดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเม่ือ
คณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาท่ีคุมครอง
ผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมอบหมายได ท้ังนี้ การ
ดําเนินคดีในศาลแทนผูบริโภคนี้ เจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือ
คาเสียหายใหแกผูบริโภคท่ีรองขอ และเปนการดําเนินคดีท่ีไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
(มาตรา 39) 
                                                 
12 ปจจุบัน ธุรกิจขายหองชุดเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ใหธุรกิจ
ขายหองชุดเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 



   
  (2) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

      พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 
สองประการ คือ เพื่อรับรองและคุมครองสิทธิของผู ซ้ือหองชุดวาถาซ้ือไปแลว ผู ซ้ือจะได
กรรมสิทธ์ิในอาคารชุดในสองสวนคือ ผูซ้ือสามารถมีกรรมสิทธ์ิในหองชุดของตนแยกตางหากกัน
ไ ป ต า ม แ ต ล ะ 
หองชุดท่ีซ้ือโดยไมตองถือกรรมสิทธ์ิรวมกับผูอื่น และผู ซ้ือหองชุดแตละรายจะไดเปนเจา
กรรมสิทธ์ิรวมกันในทรัพยสวนกลาง อันประกอบดวย สวนของอาคารชุดท่ีมิใชหองชุด ท่ีดินท่ีตั้ง
อาคารชุด และท่ีดินหรือทรัพยสินอื่นท่ีมีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม 
(บทนิยาม “ทรัพยสวนกลาง” ในมาตรา 4) ซ่ึงมาตรการที่กฎหมายกําหนดเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวไดแก การจดทะเบียนอาคารชุดและการรับรองกรรมสิทธ์ิในหองชุด 
วัตถุประสงคอีกประการของกฎหมายอาคารชุด คือ เพื่อรักษาความสงบสุขในการที่เจาของหองชุด
แตละหองตองมาอยูรวมกันในอาคารเดียวกัน โดยกฎหมายวางระบบนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อใหมี
ผูจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลางท่ีไมใชหองชุดของแตละบุคคลและเปนกรรมสิทธ์ิรวมกัน
ของเจาของหองชุดทุกคน13  

      เม่ือไดพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ประกอบ
กับวัตถุประสงคดังกลาวขางตนแลว สามารถสรุปมาตรการที่กําหนดในพระราชบัญญัติดังกลาวใน
สวนท่ีถือวาเปนการดูแลและคุมครองประโยชนของคูสัญญาซ้ือขายหองชุดไดดังนี้ 
         ก. การจดทะเบียนอาคารชุด  พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ กําหนดใหผูมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารที่ประสงคจะจดทะเบียนอาคารชุดมาย่ืนคําขอจดทะเบียนอาคารชุด
ตอพนักงานเจาหนาท่ี พรอมดวยโฉนดที่ดิน แผนผังอาคารชุด อัตราสวนกรรมสิทธ์ิในทรัพย
สวนกลางของเจาของหองชุดแตละราย รายละเอียดเกี่ยวกับหองชุด ทรัพยสวนบุคคล และทรัพย
ส ว น ก ล า ง  
คํารับรองของผูย่ืนคําขอวาอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดไมติดการจํานองเวนแตการจํานอง
อาคารรวมกับท่ีดิน (มาตรา 6) เม่ือมีการจดทะเบียนอาคารชุดแลว และมีการจดแจงในโฉนด
ท่ีดินวาท่ีดินนั้นอยูภายใตพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ รวมถึงจดแจงความยินยอมของผูรับจํานองท่ี
ใหจดทะเบียนอาคารชุดและจํานวนเงินท่ีผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองชุด
แลว พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ กําหนดหามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดิน
ดั ง ก ล า ว อี ก ต อ ไ ป  แ ล ะ ห า ม 
มิใหขอจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อกอภาระผูกพันเกี่ยวกับอาคารชุดดังกลาว (มาตรา 10) 
ม า ต ร ก า ร 
จดทะเบียนอาคารชุดดังกลาวมานี้ เปนการใหหลักประกันแกผูท่ีจะซ้ือหองชุดวาท่ีดินและอาคารท่ี
จะนํามาสรางหองชุดเพื่อขายใหแกตนนั้น หากไดรับการจดทะเบียนเปนอาคารชุดแลว แสดงวา 
                                                 
13 วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พิจารณาไดจากเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติซึ่ง
ปรากฏอยูในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาวนั่นเอง 



ท่ีดินและอาคารนั้นไดรับการตรวจสอบและรับรองจากรัฐวามีกรรมสิทธ์ิถูกตองและปลอดจาก 
ภาระผูกพันใดๆ (ยกเวนการจํานองท่ีดินท่ีผูรับจํานองยินยอม) รวมทั้ง ไมสามารถนําไปจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินหรือกอภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับอาคารชุดนั้นไดอีก ผูซ้ือ
ก็จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งวาเม่ือซ้ือหองชุดแลว จะไมมีปญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด
บกพรองหรือมีภาระผูกพันใหตนตองรับผิดชอบ  
        ข. การรับรองกรรมสิทธิ์หองชุด  พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ กําหนดให
เจาของหองชุดมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสวนบุคคลท่ีเปนของตน (ประกอบดวยหองชุดและสิ่งปลุก
สรางหรือท่ีดินท่ีจัดไวใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย) และมีกรรมสิทธ์ิรวมในทรัพย
สวนกลาง (มาตรา 13) ตลอดจนมีสิทธิไดรับโอนหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดจากผูขอจดทะเบียน
อาคารชุดมาเปนหลักฐานแหงกรรมสิทธ์ิ (มาตรา 21) ซ่ึงหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดนี้พนักงาน
เจาหนาท่ีเปนผูออกใหเม่ือมีการจดทะเบียนอาคารชุดแลว (มาตรา 20) ในกรณีท่ีดินและอาคารท่ี
จดทะเบียนเปนอาคารชุดติดจํานองอยูกอนจดทะเบียนและผูรับจํานองยินยอมใหจดทะเบียน
อาคารชุด การจํานองนั้นจะไดรับการจดแจงไวในหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดทุกฉบับพรอมท้ัง
จํานวนเงินท่ีผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากหองชุดแตละหองชุด (มาตรา 22) แตเม่ือผูขอจด
ทะเบียนอาคารชุดซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเปนคนแรกไดจําหนาย
หองชุดแตละหองในครั้งแรก พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ กําหนดใหผูรับโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดใน
กรณีดังกลาวไดรับโอนโดยปลอดจํานอง (มาตรา 23) มาตรการที่กลาวมานี้ เปนการสรางความ
ม่ันใจแกผูท่ีจะซ้ือหองชุดวาหากตนซ้ือหองชุดในท่ีดินและอาคารท่ีไดรับการจดทะเบียนเปนอาคาร
ชุดแลว ตนจะไดรับกรรมสิทธ์ิในหองชุดของตนและไดรับหนังสือกรรมสิทธ์ิในหองชุด ซ่ึงสามารถ
นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น สิ ท ธิ แ ล ะ นิ ติ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ 
หองชุดได (มาตรา 29) เชน นําไปขาย โอน แลกเปล่ียน หรือให นอกจากนี้ ผูซ้ือหองชุดเปนครั้ง
แรกจากผูขอจดทะเบียนอาคารชุดท่ีเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดท่ีมีจํานอง
ติ ด อ ยู 
ยังไดรับการรับรองโดยกฎหมายดังกลาวดวยวาจะไดรับโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดโดยปลอดจํานอง 
ทําใหซ้ือหองชุดดวยความสบายใจไดในระดับหนึ่ง  
       ค. นิติบุคคลอาคารชุด  พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ กําหนดใหการโอน
กรรมสิทธ์ิในหองชุดใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะตองทําพรอมกับการขอจดทะเบียนนิติบุคคล 
อาคารชุดพรอมดวยสําเนาขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดและหลักฐานการจดทะเบียนอาคารชุด 
(มาตรา 31) เม่ือไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอาคารชุดแลว นิติบุคคลอาคารชุดจะมีฐานะ
เปนนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง ตามมติของเจาของรวม
ภายใตขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด (มาตรา 33) การวางระบบนิติบุคคลอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ดังกลาวเปนการสรางความม่ันใจแกผูซ้ือหองชุดวาเม่ือไดซ้ือไปแลวจะ
มีระบบการจัดการในการใชทรัพยสวนกลางรวมกันในระหวางเจาของหองชุดอื่นๆ ในอาคารชุด 
จะมีระบบการดูแลรักษาอาคารชุดท่ีเปนทรัพยสมบัติรวมกันของเจาของหองชุดแตละราย 



ตลอดจนจะมีการจัดระบบคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารรวมกัน ทําใหเจาของหองชุดอยู
รวมกันในอาคารชุดไดอยางสงบเรียบรอย 
        
  (3) พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540   
        พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ตราขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขหรือบรรเทาปญหาความไมเปนธรรมและความไมสงบสุขในสังคมอันเกิด
จากการที่ผูมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจเหนือกวาถือโอกาสอาศัยหลักเสรีภาพของบุคคลและ
หลักความศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนาเขาทําสัญญาโดยเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งซ่ึงมี
อํานาจตอรองทางเศรษฐกิจดอยกวาอยางมาก โดยกฎหมายกําหนดกรอบการใชหลักความ
ศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล กําหนดแนวทางใหแกศาลเพื่อใชในการ
พิจารณาวาขอสัญญาหรือขอตกลงใดที่ไมเปนธรรม และใหอํานาจศาลท่ีจะส่ังใหขอสัญญาหรือ
ขอตกลงที่ไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี14  ซ่ึงอาจสรุป
ส า ร ะ สํ า คั ญ ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว า ด ว ย 
ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมฯ ในสวนท่ีถือวาเปนการดูแลและคุมครองประโยชนของคูสัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยไดดังนี้ 

      ก. พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมฯ กําหนดใหขอตกลงใน
สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือใน
สัญญาขายฝาก ท่ีทําใหผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผูซ้ือ
ฝากไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับได
เพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น ในกรณีมีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูป
ไปในทางที่เปนคุณแกฝายซ่ึงมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น และขอตกลงที่มีลักษณะหรือมี
ผลใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกวาท่ีวิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติ เปน
ขอตกลงที่อาจถือไดวาทําใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เชน ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับ
ผิดท่ีเกิดจากการผิดสัญญา ขอตกลงใหตองรับผิดหรือรับภาระมากกวาท่ีกฎหมายกําหนด 
ขอตกลงใหสัญญาส้ินสุดลงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือใหสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยอีกฝาย
หนึ่งมิไดผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ ขอตกลงใหสิทธิท่ีจะไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด หรือ
ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ล า ช า 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหนึ่งเรียกรองหรือกําหนดใหอีกฝาย
หนึ่งตองรับภาระเพิ่มขึ้นมากกวาภาระท่ีเปนอยูในเวลาทําสัญญา เปนตน (มาตรา 4) 

       ข. พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมฯ กําหนดใหสัญญา
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพท่ีมีการชําระหนี้ดวยการสงมอบทรัพยสิน
ใหแกผูบริโภค จะมีขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ
เพื่อความชํารุดบกพรองหรือเพื่อการรอนสิทธิไมได เวนแตผูบริโภคไดรูถึงความชํารุดบกพรอง

                                                 
14 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 



หรือเหตุแหงการรอนสิทธิอยูแลวในขณะทําสัญญา ในกรณีนี้ใหขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับ
ผิดนั้นมีผลบังคับไดเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น (มาตรา 6) 

      การใชพระราชบัญญัติดังกลาวในการดูแลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพยอาจเปนไดดังนี้ การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในโครงการบานพรอมท่ีดินจัดสรร
หรืออาคารชุดตางๆ ในประเทศไทย เปนการเขาทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายระหวางผู
ซ้ื อ 
รายยอย หรือเปน “ผูบริโภค” ประเภทหนึ่งตามนิยามในพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ 
ไมเปนธรรมฯ กับผูขายซ่ึงมักเปนผูประกอบธุรกิจทางดานนี้ หรือตามพระราชบัญญัติดังกลาว
รวมอยูในนิยามคําวา “ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ” โดยสัญญาท่ีทํากันนั้นสวนใหญจะอยู
ในรูปของสัญญาสําเร็จรูป ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมฯ “สัญญา
สําเร็จรูป” หมายความวา สัญญาท่ีทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาที่เปน
สาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใชในการ
ประกอบกิจการของตน (มาตรา 3) กลาวคือ สัญญาสําเร็จรูปในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้น 
เปนสัญญาที่ผูขายจัดทําและกําหนดสาระสําคัญของสัญญาไวลวงหนากอนมีการทําสัญญาและ
นํามาใชกับผูซ้ือทุกคนท่ีมาซ้ืออสังหาริมทรัพยในโครงการของตน และผูซ้ือตองเขาทําสัญญาโดย
ไ ม ไ ด มี ก า ร เ จ ร จ า ต อ ร อ ง เ ง่ื อ น ไ ข 
ในสัญญาและไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาได จึงปรากฏขอเท็จจริงอยูเสมอวาผูขายอาจ 
ใสขอกําหนดในสัญญาที่เปนประโยชนตอฝายตนและทําใหผูซ้ือเสียเปรียบ เชน ผูขายกําหนด 
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของตนจากการผิดสัญญาหรือจากความชํารุดบกพรองของทรัพย 
ท่ีซ้ือขายหรือจากการรอนสิทธิในทรัพยท่ีซ้ือขาย หรือกําหนดขอตกลงใหสิทธิผูขายที่จะไมปฏิบัติ
ตามสัญญาขอหนึ่งขอใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
เ ป น ต น  
เม่ือเกิดกรณีเชนนี้ขึ้น หากตอมาผูซ้ือท่ีเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายและชําระเงินคาอสังหาริมทรัพย 
ไปแลว ผูขายไมยอมปฏิบัติตามสัญญา เชน ไมยอมกอสรางบานหรือส่ิงสาธารณูปโภคตามสัญญา 
และอาจขอยกเวนความรับผิดตามสัญญา ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูซ้ือท่ีจะไมไดบานหรือส่ิง
สาธารณูปโภคมาใชประโยชน กรณีเชนนี้ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมฯ  
เปดชองใหผูซ้ือใชสิทธิทางศาลเพื่อใหศาลส่ังใหสัญญาขอท่ีไมเปนธรรมดังกลาวมีผลบังคับใช 
เพียงเทา ท่ีเปนธรรมและสมควรแกกรณีได  แตอยางไรก็ตาม การอาศัยมาตรการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมฯ นี้ เปนกรณีท่ีผูซ้ือตองเขาทําสัญญาและชําระเงิน
ไปบางแลว และเม่ือเกิดความเสียหายจากขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม การใชสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ดั ง ก ล า ว ต อ ง ผ า น 
ทางศาลโดยการฟองรองนําคดีขึ้นสูศาล        
 
  (4) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 



      พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 286 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซ่ึงเปน
กฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดินท่ีใชบังคับมานานแลวและมีหลักการไมเหมาะสมหลายประการ 
จึงไดตรากฎหมายมาแกไขปรับปรุงเพื่อกําหนดมาตรการในการคุมครองผู ซ้ือท่ีดินจัดสรร 
โดยเฉพาะการไดสิทธิในท่ีดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ15 มาตรการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดินฯ จึงมุงคุมครองสิทธิของผู
ซ้ือ ดังท่ีกรมที่ดินไดจัดทําขอมูลเผยแพรแนะนําใหผูซ้ือ “เลือกซ้ือบานจากโครงการที่ไดรับ
อนุญาตใหทําการจัดสรร” เนื่องจากระบบการจัดสรรภายใตกฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดินจะ
ช ว ย คุ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ข อ ง ผู ซ้ื อ ใ น เ รื่ อ ง 
ตางๆ ดังนี้16 

                       ก. ผูซ้ือจะไดท่ีอยูอาศัยในทําเลท่ีเหมาะสมตามสภาพแหงทองท่ีท่ีตั้ง
โครงการ ในดานการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การคมนาคม การจราจร ความ
ป ล อ ด ภั ย  
การสาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นๆ ท่ีจําเปน เนื่องจากการท่ีจะอนุญาตใหทํา
การ จัดสรรแตละโครงการ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลายสาขา
อาชีพจะรวมกันออกขอกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น (มาตรา 16) 
                     ข. ผูซ้ือจะไดรับสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงท่ีดิน
ตามแผนผังโครงการภายในเวลาที่กําหนด เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กําหนดให
ผูขอจัดสรรจะตองจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันกับคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน และใหอํานาจคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน นําเงินไปดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภค 
บริการสาธารณะ และปรับปรุงท่ีดินได (มาตรา 24) 
                     ค. ผู ซ้ือจะไมถูกผูประกอบการหลอกลวงโดยการโฆษณา เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กําหนดไววา การโฆษณาในเรื่องเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีขอ
จัดสรร บุริมสิทธ์ิหรือภาระการจํานองของที่ดินจัดสรร จํานวนแปลงยอยและเนื้อท่ีโดยประมาณ 
โครงการปรับปรุงท่ีดิน  การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ แผนงาน โครงการ และ
ระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค วิธีการจําหนายและการชําระราคาหรือคาตอบแทน ภาระ
ผู ก พั น ท่ี บุ ค ค ล อื่ น มี ส ว น 
ไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินจัดสรร แบบสัญญาจะซื้อจะขาย ท่ีตั้งสํานักงาน ชื่อธนาคารหรือสถาบัน
ก า ร เ งิ น 
ท่ีจะเปนผูคํ้าประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภค บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน จะตองตรง
กับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในคําขออนุญาตดวย (มาตรา 23 และมาตรา 29) 
                                                 
15 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
16 ซื้อบานจัดสรรดีอยางไร, กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย,  
http://www.dol.go.th/article/main_article.php  
  25 มกราคม 2550. 



 
 
                     ง. ผูซ้ือจะไดใชสาธารณูปโภคและบริการสถานะตลอดไป โดยไมตองเกรงวา
จะมีใครมาปดกั้นหรือขัดขวางการใช เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กําหนดใหท่ีดิน
อันเปนสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใชเพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธ์ิในมูลซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง (มาตรา 30) 
                     จ. ผูซ้ือจะไมถูกเอาเปรียบจากผูประกอบการในการเขาทําสัญญาจะซื้อจะขาย
ท่ีดินจัดสรร เพราะจะตองทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด หากไมทํา
และกรณีไมเปนคุณแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรร สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ (มาตรา 34) 
                     ฉ. ผูซ้ือไมตองกลัววาผูขายจะฉอโกงโดยกลาวหาวาผูซ้ือขาดการชําระเงินอีก
ตอไป เพราะพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กําหนดใหผูรับเงินตองออกหลักฐานเปนหนังสือ 
ลงลายมือชื่อผูรับเงินใหผูซ้ือยึดถือไว และใหถือวาเปนหลักฐานแสดงการชําระราคาที่ดินจัดสรร 
(มาตรา 35) 
                     ช. ผูซ้ือไมตองกลัววาเม่ือชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขาย
แลว ผูขายจะไมโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีซ้ือใหอีกตอไป หรือกรณีท่ีผูซ้ือไดชําระราคาที่ดิน
ครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ผูจัดสรรที่ดินท่ีเปนบุคคลธรรมดาตาย หรือท่ีเปนนิติบุคคล
เลิกไป ก็ยังสามารถ โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินมาเปนของผูซ้ือได เพราะผูซ้ือสามารถนําหลักฐานเปน
ห นั ง สื อ ท่ี แ ส ด ง ว า 
ไดชําระราคาพรอมโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปขอจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาท่ีได ถาไมสามารถนําโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมาได สามารถ 
รองขอใหพนักงานเจาหนาท่ีเรียกมาได และถาพนกําหนดสามสิบวันนับแตผูยึดถือหรือ
ครอบครองโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดรับแจงแลวยังไมสงมอบให พนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจออกใบแทนและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซ้ือได (มาตรา 37) 
                     ซ. ผูซ้ือไดรับหลักประกันวาบรรดาสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการ เชน 
ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน จะไดรับการบํารุงรักษาโดยผูประกอบการจนกวาผูซ้ือท่ีดิน
จัดสรรไดจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่นรับโอนไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
เอง เพราะพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กําหนดใหผูจัดสรรที่ดินตองจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษา และใหอํานาจคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
สามารถนําเงินไปใชในการบํารุงรักษาได หากผูจัดสรรที่ดินไมจัดทําสาธารณูปโภคในระยะเวลาอัน
สมควร (มาตรา 43 ประกอบกับมาตรา 24)  
                    ญ. ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรในโครงการเดียวกัน ถาประสงคท่ีจะดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะกันเอง ก็สามารถดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เพื่อทําหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาได (มาตรา 44 และมาตรา 48) โดยเฉพาะการจดทะเบียนโอนที่ดิน
ท่ีใชเปนสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ กฎหมายบัญญัติใหยกเวนท้ังคาธรรมเนียมจด
ทะเบียน คาภาษี และอากร (มาตรา 51) 



                     นอกจากนี้ การท่ีผูซ้ือจะทราบวาโครงการที่ตนจะซื้ออยูในระบบจัดสรรตาม 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ หรือไม ผูซ้ือสามารถพิจารณาไดจากใบอนุญาต แผนผัง 
โครงการ และวิธีการท่ีคณะกรรมการอนุญาต ซ่ึงผูจัดสรรที่ดินจะตองแสดงไวในท่ีเปดเผยเห็นได
ง า ย  
ณ สํานักงานท่ีทําการจัดสรรที่ดิน (มาตรา 31) มาตรการตางๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรท่ีดินฯ เปนมาตรการที่ชวยสรางหลักประกันใหแกผูท่ีคิดจะซ้ือท่ีอยูอาศัยในรูปแบบ 
บานจัดสรรได  
 
  มาตรการตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองหรือดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
ในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยดังท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมดนั้น ลวนเปนมาตรการใน
เชิงแกไขซ่ึงตองรอใหเกิดปญหาหรือความเสียหายขึ้นกอน คูสัญญาท่ีเสียหายจึงจะอางสิทธิตาม
กฎหมายเหลานั้นในการเยียวยาความเสียหายได และการอางสิทธิเพื่อการเยียวยาจําเปนตอง
อาศัยอํานาจศาล จึงตองมีการฟองรองดําเนินคดีเพื่อใหศาลเยียวยาความเสียหายให ซ่ึงเปนท่ี
ท ร า บ กั น ดี ว า  
การฟองรองดําเนินคดีเปนเรื่องท่ีตองเสียเวลาและคาใชจายมาก จนไมแนวาจะคุมคาในการ
ดําเนินการหรือไมเม่ือเทียบกับการสูญเสียหรือความเสียหายที่จะไดรับ ในขณะที่ปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาท่ี
ผูซ้ือและผูขายไมประสบผลสําเร็จในการซื้อขาย กลาวคือ ผูซ้ือไมไดรับส่ิงท่ีตนประสงคจะซ้ือท้ังๆ 
ท่ีไดชําระราคาไปแลวไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือผูขายไมไดรับชําระราคาทั้งท่ีไดลงมือ
ปฏิบัติการตามสัญญา เชน กอสรางบานจัดสรรแลว ทําใหเกิดขอพิพาท ขอรองเรียน และการ
ฟองรองมากมาย หนวยงานของรัฐในประเทศไทยจึงมีความพยายามที่จะเสนอใหนําระบบเอส
โครว (escrow) หรือระบบการดูแลรักษาผลประโยชนของคูสัญญา โดยใหมีตัวกลางทําหนาท่ีเปน
ตั ว แ ท น คู สั ญ ญ า 
ท้ังสองฝาย (escrow agent) ดูแลการปฏิบัติการตามสัญญาของคูสัญญาท้ังสองฝาย คือ การรับ
ฝากเงินจากผูซ้ือเพื่อชําระแกผูขาย และการรับมอบอสังหาริมทรัพยจากผูขายเพื่อสงมอบใหผูซ้ือ 
อันเปนมาตรการในเชิงปองกันไมใหคูสัญญาเกิดความเสียหายกอนท่ีจะไมมีการปฏิบัติตามสัญญา
เ กิ ด ขึ้ น  
การเสนอใหนําระบบเอสโครวมาใช กระทําในรูปของการจัดทํารางกฎหมายวาดวยเอสโครว ซ่ึง
กําลังอยูในระหวางดําเนินการเสนอรางกฎหมายตามลําดับขั้นตอนการกระบวนการรางกฎหมาย
ของประเทศไทยอยูในปจจุบันนี้ 
   
3.2  เปรียบเทียบกฎหมายการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาของประเทศไทยและประเทศ

ออสเตรเลีย 
 

เม่ือไดพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 456 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยท่ีบัญญัติวา “การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ



พนักงานเจาหนาท่ีไซร ทานวาเปนโมฆะ วิธีนี้ใหใชถึงซ้ือขายเรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแตหก
ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนตมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ท้ังซ้ือขายแพและสัตวพาหนะดวย” 
แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า 
การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยเปนนิติกรรมที่ตองทําตามแบบจึงจะสมบูรณและมีผลใชบังคับได  
แบบนิติกรรมในที่นี้คือการทําสัญญาเปนหนังสือและการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ดังนั้น  
การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยจะถือวามีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือ
ขายกันโดยสมบูรณไดก็ตอเม่ือไดจดทะเบียนการซื้อขายตอพนักงานเจาหนาท่ีแลว ลักษณะของ
การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีตองอาศัยการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีในการรับรองความสมบูรณ
เชนนี้ ก็คือ ระบบการโอนกรรมสิทธ์ิแบบทอรเรนส (torrens system) ซ่ึงเปนระบบการโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีใชอยูในประเทศออสเตรเลียนั่นเอง ในเบื้องตน จึงกลาวไดวาระบบการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยคลายคลึงกับระบบการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยของ
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ คูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยจะทําการ
ต ร ว จ ส อ บ ห รื อ พิ สู จ น สิ ท ธิ กั น ไ ด โ ด ย 
การตรวจสอบจากทะเบียนอสังหาริมทรัพยท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูดูแลและรับรองให เม่ือรัฐเขา
มาดูแลการจัดเก็บรักษาและรับรองทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ทําใหการตรวจสอบและพิสูจนสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยของทั้งสองประเทศทําไดงายและชัดเจนยิ่งขึ้น และคูสัญญาสามารถดําเนินการได
เอง แมในประเทศออสเตรเลียจะนิยมวาจาง ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer) ดําเนินการ
ใหก็ตาม 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของท้ังสอง
ประเทศ แมโดยหลักการแลว กระบวนการหรือขั้นตอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของท้ังสอง
ป ร ะ เ ท ศ 
ไมแตกตางกัน คือ ผูซ้ือและผูขายสามารถเจรจาทําสัญญาซ้ือขายกันเอง เม่ือปฏิบัติตามสัญญา
ครบถวนแลว ก็จะสงมอบเงินและสงมอบทรัพยสินโดยการไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิกับ
หนวยงานของรัฐ แตโดยขอเท็จจริงแลว การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยของประเทศออสเตรเลียมี
ความแตกตางจากประเทศไทยตรงที่ ในประเทศออสเตรเลียผูซ้ือและผูขายสวนใหญจะทําการซ้ือ
ขายอสังหาริมทรัพยผานตัวแทนนายหนา (real estate agent) ในขณะท่ีการซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยของประเทศไทยนิยมทํากันเองในระหวางผูซ้ือและผูขาย มีบางพอสมควรท่ีอาศัย
บริการจากตัวแทนนายหนาแตไมไดเปนสัดสวนใหญ 

ดวยวิธีการในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยแตกตางกัน การตรากฎหมายเพื่อ
กําหนดมาตรการในการคุมครองหรือดูแลรักษาประโยชนของคูสัญญาจึงมีความแตกตางกันไป
ตามขอเท็จจริงของแตละประเทศ ในการเปรียบเทียบ จึงไมอาจเปรียบเทียบกฎหมายตอกฎหมาย
ท่ีมีหลักการและสาระในเรื่องเดียวกันได เพราะไมมีกฎหมายที่เหมือนกันเชนนั้นใหเปรียบเทียบ 
แตจะเปรียบเทียบในภาพรวมของมาตรการที่ใชดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูในกฎหมายของประเทศไทยและในกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ย่ิ ง ม า ต ร ก า ร 



ทางกฎหมายที่นํามาใชควบคุมการดําเนินงานของ ตัวแทนนายหนา (real estate agent) ซ่ึงมี
บทบาทสําคัญอยางมากในธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลีย  

สําหรับสวนท่ีคลายคลึงกัน กฎหมายของทั้งสองประเทศมีความคลายคลึงกันใน
วัตถุประสงคของกฎหมาย ไมวากฎหมายจะกําหนดมาตรการตางกันอยางไร แตวัตถุประสงคของ
กฎหมาย คือ มุงคุมครองสิทธิหรือประโยชนของผูบริโภคจากการเอารัดเอาเปรียบของคูสัญญา 
อีกฝายหนึ่ ง หากแตวาตามกฎหมายไทยที่กลาวมานั้นสวนใหญเปนการคุมครองผู ซ้ือ
อสังหาริมทรัพยจากการเอาเปรียบหรือการหลอกลวงของผูขาย ในขณะที่กฎหมายตัวแทน
นายหนาของประเทศออสเตรเลียมุงคุมครองทั้งคูสัญญาจากการเอาเปรียบหรือการฉอโกงของ
ผูประกอบการเปนตัวแทนนายหนา (real estate agent)  

สําหรับสวนท่ีแตกตางกันระหวางมาตรการที่ใชดูแลผลประโยชนของคูสัญญาใน
กฎหมายของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียนั้น มีดังนี้  

(1) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูไมมีการควบคุมผูท่ีกระทํา
การเปนตัวแทนนายหนาในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ในขณะท่ีประเทศออสเตรเลียมีมาตรการ
ดังกลาว โดยกฎหมายกําหนดใหการเปนตัวแทนนายหนาตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐ ท้ังนี้ 
เนื่องจากประเทศออสเตรเลียอาศัยการดําเนินงานของตัวแทนนายหนาในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ คูสัญญาทั้งฝายผูซ้ือและผูขายถือเปนผูบริโภคท่ีใชบริการของ
ตัวแทนนายหนา จึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุมการเปนตัวแทนนายหนาเพื่อคุมครองผูท่ีอาศัย
บริการนั้น ในขณะที่ประเทศไทยไมไดนิยมใชตัวแทนนายหนาในการซื้อขาย และสวนใหญของ
ปญหามาจากการฉอโกงหรือหลอกลวงของฝายผูขาย 

(2) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูเปนมาตรการแกไขเยียวยา
หรือการแกไขท่ีปลายเหตุ ในขณะท่ีมาตรการตามกฎหมายตัวแทนนายหนาของของประเทศ
ออสเตรเลียมีมาตรการในเชิงปองกันอยูดวย ซ่ึงก็คือ การกําหนดใหเงินท่ีตัวแทนนายหนาท่ีไดรับ
ใบอนุญาตไดรับในฐานะกระทําการแทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทํางานท่ีไดรับอนุญาตนั้น 
จ ะ ต อ ง ฝ า ก ไ ว ใ น 
บัญชีทรัสต (trust account) เพื่อบุคคลนั้นในสถาบันการเงินท่ีรัฐกําหนด โดยจะจายเงินจากบัญชี
ดังกลาวตามคําส่ังของบุคคลนั้น บัญชีทรัสตนี้ เรียกอีกอยางไดวา บัญชีเอสโครว (escrow 

account) นอกจากนี้ รัฐเขามาตรวจสอบการจายเงินในบัญชีดังกลาวไดดวย ซ่ึงมาตรการนี้เปน
มาตรการในเชิงปองกันไมใหความเสียหายเกิดขึ้นแกตัวการ เพราะไดปดกั้นโอกาสที่ตัวแทน
นายหนาจะทําการฉอโกงหรือนําเงินท่ีตองสงใหแกตัวการไปใชอยางอื่น  

(3) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูไมมีการกําหนดในเรื่อง
กองทุนประกันความเสียหายที่สามารถเยียวยาหรือแกไขความเสียหายใหแกผูซ้ือไดทันที แตกตาง
จากกฎหมายตัวแทนนายหนาของประเทศออสเตรเลียท่ีกําหนดใหมีกองทุนชดเชยความเสียหาย 
(compensation fund) เพื่อชดเชยความเสียหายทางการเงิน (pecuniary loss) ใหแกบุคคลท่ี
ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพรองในหนาท่ี (failure to account) ในการดูแลเงิน
หรือทรัพยสินท่ีตัวแทนนายหนาไดรับมอบหมายใหดูแลในฐานะนายหนา ไมวาความเสียหาย



ดั ง ก ล า ว 
จะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ซ่ึงทําใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาทันทวงที ถือเปน
หลักประกันท่ีสรางความม่ันใจแกคูสัญญาไดอยางชัดเจน 

อนึ่ง สําหรับปญหาของประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีท่ีผูซ้ือมักจะโดนผูขายหรือ
ผูประกอบการโครงการที่อยูอาศัยหรือบานและท่ีดินจัดสรรเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงฉอโกง
นั้นจากการไดพูดคุยสอบถามเจาหนาท่ีของกรมที่ดินของประเทศไทยซึ่งไดเคยไปดูงานการซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลีย ทําใหรับทราบขอเท็จจริงวา การซ้ือขายที่อยูอาศัยใน
โครงการจัดสรรในประเทศออสเตรเลียนั้น มีลักษณะท่ีแตกตางจากประเทศไทย โดยผูซ้ือจะซ้ือ
บานและท่ีดินจัดสรรไดเม่ือไดมีการกอสรางเสร็จแลว ขอเท็จจริงเชนนี้ ทําใหปญหาท่ีผูซ้ือมักถูก
โ ก ง ห รื อ เ อ า รั ด 
เอาเปรียบยอมเกิดขึ้นไดนอย และสามารถใชมาตรการตามกฎหมายทั่วไปมาเยียวยาไดโดยไม
ตองออกกฎหมายเฉพาะมาบังคับใช  

 
 

3.3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

จากสภาพปญหาของประเทศไทยที่ผูซ้ือมักจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากผูขาย 
และจากสภาพขอเท็จจริงท่ีผูซ้ือและผูขายมักเขาทําสัญญากันเองโดยขาดความรูความชํานาญ 
ประกอบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูในขณะนี้เปนมาตรการในเชิงเยียวยา
แกไขท่ีตองอาศัยการฟองรองในศาลซึ่งมีตนทุนเวลาและคาใชจายมาก ผูวิจัยจึงมีความเห็นในทาง
สนับสนุนใหมีการนาํระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญามาใชในประเทศไทย ในลักษณะท่ีให
มีคนกลางเขามาดูแลผลประโยชนของทั้งผูซ้ือและผูขายกอนท่ีการปฏิบัติตามสัญญาจะเสร็จส้ินลง 
อันเปนมาตรการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และจากการที่ไดศึกษากฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลียในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทนนายหนา ถึงแมจะไมใชมาตรการที่
เหมือนกันในแงท่ีเปนคนกลางดูแลผลประโยชนของท้ังสองฝาย แตมาตรการตามกฎหมาย
ดังกลาวมีขอดีท่ีควรนํามาปรับใชสําหรับประเทศไทยได ท้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะประกอบการ
พิจารณาออกกฎหมายการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในประเทศไทยบางประการดังนี้  

(1) การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยสวนใหญผูซ้ือผูขายดําเนินการ
เอง การมีกฎหมายรองรับใหมีคนกลางเขามาเกี่ยวของในธุรกรรมการซื้อขายดวย จึงจําเปนตอง
กระทําควบคูกับการประชาสัมพันธใหเห็นถึงขอดีของการใชคนกลางมาดูแลผลประโยชน มิ
เชนนั้น แมจะมีกฎหมายควบคุมคนกลางในการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา แตหากใน
ขอเท็จจริงไมมีการใชบริการของคนกลางนั้น กฎหมายที่ออกมายอมไมมีประโยชน  

(2) ควรพิจารณานําระบบการเปดบัญชีทรัสต หรือบัญชีเอสโครวมาใช โดยอาจ
บังคับใหธุรกรรมการซื้อขายตองมีการเปดบัญชีทรัสตหรือบัญชีเอสโครวเพื่อปองกันปญหาการ
เสียเงินไปกอนท่ีจะไดรับทรัพยสินมาอันเปนมาตรการปองกันลวงหนา  



(3) ควรพิจารณานําระบบกองทุนชดเชยหรือประกันความเสียหายมาปรับใช 
เพื่อเพิ่มชองทางในการเยียวยาความเสียหายของคูสัญญาโดยเฉพาะฝายผูซ้ือใหไดรับการเยียวยา
ทันทวงที โดยกองทุนควรมี เ งินสนับสนุนจากฝายผูขายโดยเฉพาะอยาง ย่ิงผูขายท่ีเปน
ผูประกอบการโครงการที่อยูอาศัยตางๆ เพื่อเปนประกันความเสี่ยงจากการดําเนินงานโดย
ผิดพลาดหรือโดยฉอฉล 

(4) การจะแกปญหาใหไดผล จําเปนตองอาศัยมาตรการอื่นนอกจากมาตรการ
ทางกฎหมายเขามาสนับสนุนดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรการในการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในสิทธิของผูบริโภค และแนวทางในการปองกันสิทธิของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคหรือสวนใหญ
คื อ ผู ซ้ื อ  
ไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิตนและใสใจท่ีจะปองกันสิทธิของตนจากการเอารัดเอาเปรียบ 
โดยอาศัยชองทางที่กฎหมายใหไว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลียสวนใหญกระทําในสอง
รูปแบบคือ การใชตัวแทนนายหนา (real estate agent) และการซ้ือจากการประมูล (auction)  
โดยที่แพรหลายมากกวาคือการใชตัวแทนนายหนา ดังนั้น บุคคลท่ีเกี่ยวของในธุรกรรมซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลีย จึงประกอบดวย ผูซ้ือ ผูขาย ตัวแทนนายหนา (real 
estate agent) และในบางกรณีจะมี ผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer) ซ่ึงสวนใหญไดแก
ทนายความ (soliciter) เขามาชวยผูซ้ือในการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการโอนกรรมสิทธ์ิดวย ทํา
ใหกระบวนการและขั้นตอนในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลียมีความยุงยาก
และสลับซับซอนมากขึ้น อยางไรก็ตาม สําหรับการใชตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ท่ีเปน 
คนกลางดูแลผลประโยชนของคูสัญญาทั้งสองฝายในประเทศออสเตรเลียนั้น มีการใชอยูบางแต 
ไมแพรหลาย ขึ้นอยูกับความประสงคของคูสัญญาแตละกรณี และมักจะทําในรูปของสัญญาจัดตั้ง
เอสโครว ซ่ึงผลการบังคับใชเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยสัญญาท่ีเขาใจกันท่ัวไปแลว  
จึงไมไดนํามาศึกษาในรายงานนี้   
  การซ้ือขายท่ีดินในประเทศออสเตรเลียมีลักษณะคลายคลึงกับการซื้อขายท่ีดิน
ของประเทศไทย กลาวคือ ประกอบดวยขั้นตอนการทําสัญญาซ้ือขาย และการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
ซ่ึงตองไปดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตอพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้ การซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลียแบงไดเปน 2 ระยะ คือ  
  (1) ระยะกอนทําสัญญา ผูซ้ือจะทําการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ (title search) 
เพื่อใหทราบวาอสังหาริมทรัพยท่ีตนจะซื้อเปนของใครและมีภาระติดพันหรือไม โดยอาจ
ตรวจสอบดวยตนเองหรือมอบหมายผูจัดการโอนกรรมสิทธ์ิ (conveyancer) หรือทนายความ 
(solicitor) ดําเนินการให หลังจากตรวจสอบกรรมสิทธ์ิเสร็จแลว และคําเสนอและคําสนองของ 
ผูซ้ือและผูขายตองตรงกัน ตัวแทนนายหนาจะจัดเตรียมสัญญาซ้ือขายใหคูสัญญาท้ังสองฝาย 
ลงนาม โดยคูสัญญาจะกําหนดวันท่ีสัญญามีผลบังคับใช (completion date) โดยทั่วไป คือ 
ประมาณ 2 สัปดาหนับจากวันท่ีลงนามในสัญญา ในวันลงนามสัญญา (exchange) ปกติผูซ้ือตอง
วางมัดจําไวกอน เงินมัดจําของผูซ้ือท่ีจายใหกับตัวแทนนายหนาจะนําไปฝากไวในบัญชี escrow 
หรือ trust ของตัวแทนนายหนาจนกวาจะดําเนินการตามสัญญาซ้ือขายเสร็จ   
  (2) ระยะหลังลงนามในสัญญา  คูสัญญาท้ังสองฝายมีภาระหนาท่ีตอกันตาม
กฎหมายที่ตองปฏิบัติตามสัญญา ภายใตสิทธิท่ีเรียกวา cooling-off rights ซ่ึงไดแกสิทธิท่ีจะ
ยกเลิกการซ้ือโดยไมถือวาเปนความผิดของผูซ้ือหากทําภายในเวลาที่กําหนด เม่ือคูสัญญาปฏิบัติ
ตามสัญญาแลว เม่ือถึงวันท่ีสัญญามีผล (completion date) คูสัญญาจะไปดําเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขาย ณ สํานักงานท่ีดิน ซ่ึงการจดทะเบียนที่ดินของประเทศ
ออสเตรเลียเปนระบบการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ (registration of title) หรือท่ีเรียกวา Torrens 
system กลาวคือ สํานักงานท่ีดินจะดําเนินการเปล่ียนชื่อเจาของกรรมสิทธ์ิในโฉนดตัวจริง 



(original title) ซ่ึงเก็บไวท่ีสํานักงานท่ีดินท้ังในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกสและในรูปของ
กระดาษ และออกสําเนาโฉนด หรือ certificate of title ใหกับผูซ้ือ  

กฎหมายดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในประเทศออสเตรเลีย ไดแก กฎหมาย
ควบคุมการประกอบอาชีพตัวแทนนายหนา (estate agent) เนื่องจากการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย
ของประเทศออสเตรเลีย ตัวแทนนายหนา มีบทบาทอยางมาก เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึงตองอาศัยความเชี่ยวชาญสําหรับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย รัฐบาลของแตละมลรัฐและดินแดนของประเทศออสเตรเลียจึงไดดําเนินการออก
กฎหมายควบคุมการเปนตัวแทนนายหนาเพื่อคุมครองผูบริโภคจากการเอาเปรียบของตัวแทน
นายหนา โดยกฎหมายของมลรัฐตางๆ จะกําหนดใหการประกอบอาชีพตัวแทนนายหนาคาตอง
ไดรับใบอนุญาต และการดําเนินกิจกรรมของผูประกอบอาชีพดังกลาวมีขอจํากัดตามที่กําหนดไว
ในกฎหมาย ตัวอยางเชน กฎหมายของมลรัฐนิวเซาธเวลส (New South Wales) ประกอบดวย  

(1) Property, Stock and Business Agents Act 2002 ซ่ึงมีสาระสําคัญเปน
การกําหนดหลักเกณฑควบคุมการเปนตัวแทนนายหนา อันไดแก การกําหนดมาตรการอนุญาต  
หามมิใหนายหนากระทําการแทนคูสัญญาท้ังสองฝายในเวลาเดียวกัน การหามมิใหนายหนาและ
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยท่ีเปนลูกจางของนายหนาคาอสังหาริมทรัพยหาประโยชนในทรัพยสิน
ในฐานะนายหนาในการขายทรัพยสิน การนําบัญชีทรัสต (trust account หรือ escrow account) 
มาใช ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหาย (compensation fund) 

 (2) Property, Stock and Business Agents Regulation 2003 ซ่ึงเปน
กฎหมายในระดับกฎ ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ Property, Stock and Business 
Agents Act 2002 เพื่อวางกฎเกณฑการดําเนินงานของตัวแทนนายหนา ในลักษณะคลายกับ
ประมวลความประพฤติ (code of conduct) อันจะสรางความนาเชื่อถือท้ังดานการเงินและดาน
จริยธรรมใหแกตัวแทนนายหนา 

สําหรับประเทศไทย การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยทํากันอยางงายๆ ดวยการเจรจา
ตกลงกันระหวางผูซ้ือและผูขาย จึงมักเกิดปญหาท่ีผูซ้ือถูกผูขายโกงหรือหลอกลวงทําใหเสียเงิน 
ไปแลวไมไดทรัพยสินท่ีตนตองการ ซ่ึงประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับท่ีตราข้ึนเพื่อแกไขหรือ
บรรเทาปญหาเหลานั้น ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรการตามกฎหมายดังกลาวมีลักษณะเปน
มาตรการแกไขเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายแกคูสัญญาแลว และตองอาศัยการฟองรองบังคับคดี
เพื่อการเยียวยานั้น ทําใหเกิดความลาชาและส้ินเปลืองคาใชจายโดยไมคุมคา เม่ือนํามาตรการ
ตามกฎหมายเหลานั้นมาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยางย่ิง
กฎหมายควบคุมการดําเนินงานของตัวแทนนายหนา (estate agent) จะพบวามีสวนท่ีคลายคลึง
กันในเรื่องของวัตถุประสงคของกฎหมายที่มุงคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนสําคัญ และมีสวนท่ี
แตกตางกันหลายประการ ไดแก 



 (1) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยไมมีการควบคุมผูท่ีกระทําการเปน
ตัวแทนนายหนาในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ในขณะท่ีประเทศออสเตรเลียมีมาตรการดังกลาว 
โดยกฎหมายกําหนดใหการเปนตัวแทนนายหนาตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐ  

(2) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยเปนมาตรการแกไขเยียวยาหรือ 
การแกไขท่ีปลายเหตุ ในขณะที่มาตรการตามกฎหมายตัวแทนนายหนาของของประเทศ
ออสเตรเลียมีมาตรการในเชิงปองกันอยูดวย ซ่ึงก็คือ การกําหนดใหเงินท่ีตัวแทนนายหนาท่ีไดรับ
ใบอนุญาตไดรับในฐานะกระทําการแทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทํางานท่ีไดรับอนุญาตนั้น 
จะตองฝากไวในบัญชีทรัสต (trust account) หรือบัญชีเอสโครว (escrow account)  

(3) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยไมมีการกําหนดในเรื่องกองทุน
ประกันความเสียหายที่สามารถเยียวยาหรือแกไขความเสียหายใหแกผูซ้ือไดทันที แตกตางจาก
กฎหมายตัวแทนนายหนาของประเทศออสเตรเลียท่ีกําหนดใหมีกองทุนชดเชยความเสียหาย 
(compensation fund) แกบุคคลท่ีไดรับความเสียหายจากความบกพรองในหนาท่ีของตัวแทน
นายหนา  

ปจจุบัน หนวยงานของรัฐในประเทศไทยพยายามที่จะเสนอกฎหมายเอสโครว
เพื่อนําระบบเอสโครวมาใชแกไขปญหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพยท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงผูวิจัยจึงมี
ความเห็นในทางสนับสนุนใหมีการนําระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในรูปแบบเอสโครว
มาใชในประเทศไทย เนื่องจากการซื้อขายในประเทศไทยผูซ้ือและผูขายมักดําเนินการกันเอง 
โดยขาดความรูความชํานาญ จึงมักโดนเอารัดเอาเปรียบจากฝายท่ีมีกําลังหรืออํานาจตอรอง
มากกวาซ่ึงสวนใหญคือฝายผูขาย จึงควรมีกฎหมายรองรับใหมีการใชคนกลางเขามาดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญาท้ังสองฝาย โดยมีขอเสนอแนะบางประการดงันี้  

(1) ควรมีการประชาสัมพันธให เห็นถึงขอดีของการใชคนกลางมาดูแล
ผลประโยชน มิเชนนั้น กฎหมายจะไมมีประโยชน ถาไมมีคนใช  

(2) ควรพิจารณานําระบบการเปดบัญชีทรัสตหรือบัญชีเอสโครวมาใช โดยอาจ
บังคับใหธุรกรรมการซื้อขายตองมีการเปดบัญชีทรัสตหรือบัญชีเอสโครวเพื่อปองกันปญหาการ
เสียเงินไปกอนท่ีจะไดรับทรัพยสินมาอันเปนมาตรการปองกันลวงหนา  

(3) ควรพิจารณานําระบบกองทุนชดเชยหรือประกันความเสียหายมาปรับใช 
เพื่อเพิ่มชองทางในการเยียวยาความเสียหายของคูสัญญาโดยเฉพาะฝายผูซ้ือใหไดรับการเยียวยา
ทันทวงที  

(4) ควรใชมาตรการอื่นเสริม เพื่อสรางความรูความเขาใจในสิทธิของผูบริโภค 
และแนวทางในการปองกันสิทธิของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคปองกันตนเองจากการเอารัด 
เอาเปรียบ อันจะเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดผลอยางแทจริง   
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