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บทคัดย่อ

	 ในปัจจบุนัการท�าสญัญาเช่านัน้	ผูใ้ห้เช่าส่วนใหญ่มกัจะเรยีกร้องเงนิประกนัความเสยีหายในการท�าสญัญาเช่า	หากผูเ้ช่าไม่ยนิยอม
ให้เงินประกันความเสียหาย	 ผู้ให้เช่าก็จะไม่ท�าสัญญาด้วย	 เงินประกันความเสียหายจึงถือว่าเป็นสาระส�าคัญในการท�าสัญญาเช่า	 จึงมี
ปัญหาว่าหากมกีารโอนกรรมสทิธิท์รพัย์สนิทีเ่ช่าไปยงับคุคลอืน่นัน้	เงนิประกนัความเสยีหายทีไ่ด้ให้ไว้ขณะท�าสญัญาจะโอนมาด้วยหรอืไม่	
เพราะเนื่องจากทรัพย์สินที่ให้เช่านั้น	 แม้จะมีการท�าสัญญาให้ผู้หนึ่งผู้ใดเช่าไปและอยู่ในระหว่างอายุการเช่าก็ตาม	 ผู้เป็นเจ้าของยังคงมี
กรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นอยู่	เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	1336	บัญญัติไว้	นั่นก็คือ	
เจ้าของย่อมมีสิทธิที่จะจ�าหน่าย	จ่าย	โอน	ได้ดอกผล	ติดตามเอาคืน	และขัดขวางบุคคลอื่นไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตนมีกรรมสิทธิ์
ได้	ซึ่งเดิมแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาได้วางแนวว่า	หากมีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่า	เงินประกันความเสียหายไม่โอนมายังผู้รับโอน
ทรัพย์สินที่เช่า	 เพราะไม่ใช่สาระส�าคัญในสัญญาเช่า	 จึงไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่จะโอนมายังผู้รับโอนแต่เป็นสิทธิและหน้าที่อื่น
นอกจากสัญญาเช่า	แต่ต่อมาได้มีค�าพิพากษาศาลฎีกาแนวใหม่วินิจฉัยว่า	เงินประกันความเสียหายเป็นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่า	จึง
โอนมายังผู้รับโอนทรัพย์สินที่เช่าด้วยผู้ให้เช่าเดิมหรือผู้โอนไม่มีสิทธิยึดถือเงินดังกล่าวไว้

Abstract   
 At present, in concluding a hire of property contract, letters always get the guarantee for damages from hirers, 
otherwise they will not let the contract be concluded. The guarantee is so regarded as an essential element. It comes with 
a	problem	on	legal	effect	in	case	of	the	transfer	of	the	ownership	in	the	property.	According	to	Section	1336,	despite	the	
existence of rental contract, the owner of the property still holds the absolute right, including rights to use, dispose of  
acquire its fruits, follow and recover it from any person. Jurisprudence has been developed through precedent cases. 
Before, the Supreme Court of Thailand held that if the ownership of the property was transferred, the guarantee for damages 
was not delivered to the new owner because it was not regarded as an essential element. According to such jurisprudence, 
the transfer of guarantee, if made, did not have anything to do with the hire of property contract, but fell outside the 
scope thereof. However, the trend has been changed for now. The guarantee has yet been required to be transferred to 
the new ownership together with the ownership of the property in pursuance to Supreme Court jurisprudence. 

บทน�ำ

	 เนือ่งจากในปัจจบุนัราคาอสงัหารมิทรพัย์นัน้มรีาคาค่อนข้างสงู	ท�าให้บคุคลผูม้รีายได้น้อยไม่สามารถทีจ่ะได้มาซึง่ความเป็นเจ้าของ
อสงัหารมิทรพัย์ได้	หรอืบางรายอาจมเีงนิทองหรอืทรพัย์สนิพอทีจ่ะเป็นเจ้าของได้	แต่ผูเ้ป็นเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์นัน้ไม่ยนิยอมทีจ่ะขาย
ให้	แต่ด้วยความต้องการที่จะได้ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้อยู่อาศัยหรือเพื่อใช้เป็นท�าเลในการประกอบ

เงินประกันควำมเสียหำยตำมสัญญำเช่ำเป็นสิทธิและหน้ำที่
ตำมสัญญำเช่ำที่ผู้รับโอนมีสิทธิได้รับโอนมำด้วยหรือไม่
Is the Guarantee for Damages in Hire of Property 

Contract Transferred to the New Owner of the Property?
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หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ท่านว่าการเช่นนั้น
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี	(ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	มาตรา	538)
	 จากบทบญัญตัดิงักล่าวข้างต้นเป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์
ในการท�าสญัญาเช่าว่า	 หากทรพัย์สนิทีเ่ช่ากนัเป็นอสงัหารมิทรพัย์
ต้องพจิารณาว่ามกี�าหนดระยะเวลาเช่านานเท่าใด	 หากมเีวลาเช่า
ไม่เกนิ	3	 ปี	การท�าสญัญาเช่าสามารถตกลงด้วยวาจาได้	แต่ถ้ามี
การปฏบิตัผิดิสญัญาเช่าโดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อกีฝ่ายประสงค์
จะฟ้องร้องให้ฝ่ายทีผ่ดิสญัญาปฏบิตัติามหน้าที่	กจ็ะต้องมหีลกัฐาน
ลงลายมอืชือ่ฝ่ายทีผ่ดิสญัญานัน้ด้วย	แต่ถ้าเช่าอสงัหารมิทรพัย์กนั
มรีะยะเวลาเช่าเกนิกว่า	3	 ปี	 ต้องท�าสญัญาเช่ากนัเป็นหนงัสอืลง
ลายมอืชือ่ของผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่า	และต้องจดทะเบยีนการเช่านัน้ต่อ
พนกังานเจ้าหน้าที	่หากไม่ปฏบิตัติามสญัญาเช่านีก้ห็าตกเป็นโมฆะ
ไม่	เพยีงแต่สญัญาเช่านีม้ผีลบงัคบักนัได้	3	ปี
	 แต่ในการเช่าสงัหารมิทรพัย์นัน้ไม่ว่าจะเป็นสงัหารมิทรพัย์
ชนิดธรรมดาหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ	(ได้แก่	 เรือมีระวาง
บรรทุกตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป	 แพ	 และสัตว์พาหนะ)	 กฎหมายไม่ได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการท�าสัญญาเช่าไว้ว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์
อย่างไร	 ฉะนั้นการเช่าสังหาริมทรัพย์จึงสามารถตกลงด้วยวาจา
ก็ได้	และแม้จะมีการผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่า		คู่สัญญาฝ่ายใดอีก
ฝ่ายหนึง่กส็ามารถฟ้องร้องให้ปฏบิตัติามหน้าทีไ่ด้โดยไม่ต้องมหีลกั
ฐานในการฟ้องร้องแต่อย่างใด	

กำรโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่ำ

	 การท�าสัญญาเช่านั้นหาเป็นเหตุให้ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุ
แห่งสญัญาเช่าตกเป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ช่าแต่อย่างใดไม่	กรรมสทิธิ์
ในทรัพย์สินที่เช่ายังคงเป็นของเจ้าของหรือผู้ให้เช่าดังเดิม	 ฉะนั้น
เมื่อเจ้าของทรัพย์สินที่เช่ายังคงเป็นเจ้าของผู ้มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินนั้นอยู	่ จึงมีสิทธิที่จะจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้นไปให้
ผูใ้ดกไ็ด้	และเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิทีเ่ช่าให้แก่ผูห้นึง่
ผู้ใดไปผลที่จะเกิดขึ้นแยกพิจารณาดังนี้
 
กรณีโอนกรรมสิทธิ์ ในสังหำริมทรัพย์ที่เช่ำ 
	 หากมกีารโอนกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์อนัเป็นทรพัย์สนิ
ที่เช่าไปยังบุคคลภายนอกนั้นมีผลท�าให้สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์
เป็นอันระงับไปทันที	 แม้ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่าจะยังไม่สิ้น
สุดก็ตาม	 เพราะสัญญาเช่าเป็นเพียงบุคคล	 สิทธิจึงใช้บังคับได้
เฉพาะคู่สัญญากล่าวคือระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าเท่านั้น	ผู้รับโอน
ไม่ใช่คู่สัญญาจึงไม่ต้องถูกผูกพันตามสัญญาเช่าที่จ�าต้องให้ผู้เช่า
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าต่อไป	

ธุรกิจ	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าว
จากผู้ที่เป็นเจ้าของหรือบุคคลผู้มีสิทธิที่จะให้เช่า	 และเนื่องจาก
สัญญาเช่าเป็นสัญญาที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า	
ฉะนั้น	เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง	ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ที่เช่านั้นคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเดิม	ดังนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน
แก่ผู้ให้เช่าในระหว่างที่ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในความครอบครองของ	
ผู้เช่า	 ผู้ให้เช่าส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกเงินประกันความเสียหายอัน
จะเกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่า	 โดยหากผู้เช่าไม่ยินยอมที่จะส่งมอบเงิน
ประกันความเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า	ผู้ให้เช่าก็จะไม่ยอมท�าสัญญา
เช่าด้วย	แต่ถ้ามีการท�าสัญญาเช่ากันโดยมีการส่งมอบเงินประกัน
ความเสยีหายให้แก่ผูใ้ห้เช่าแล้ว	หากปรากฏว่าในระหว่างทีส่ญัญา
เช่ายงัมอีายกุารเช่าอยูน่ัน้มกีารเปลีย่นแปลงตวับคุคลผูเ้ป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่เช่านั้นจากผู้ให้เช่าเดิมเป็นอีกบุคคลหนึ่ง	ก็จะมีปัญหา
เกิดขึ้นว่าเงินประกันความเสียหายนั้นจะโอนมายังผู้รับโอนซึ่งเป็น
เจ้าของคนใหม่ด้วยหรอืไม่	เพราะเมือ่สญัญาเช่าสิน้สดุลงโดยทีไ่ม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า	 ผู้เช่าก็ชอบที่จะได้รับเงิน
ประกันความเสียหายคืน	 ดังนั้นผู้ที่จะต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่			
ผู้เช่านั้นจะเป็นผู้ให้เช่าเดิมหรือผู้รับโอนทรัพย์สินนั้นมา

ควำมหมำยของสัญญำเช่ำ 
	 อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น	คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า
ผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจ�ากัด
และผูเ้ช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพือ่การนัน้	(ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	มาตรา	537)
	 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าสัญญาเช่านั้น
มีสาระส�าคัญด้วยกัน	4	ประการ	คือ
	 1.	 เป็นสญัญาสองฝ่าย	ฝ่ายหนึง่คอืผูใ้ห้เช่าอกีฝ่ายหนึง่คอื
ผู้เช่า
	 2.	ผู ้ให้เช่าตกลงให้ผู ้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่า
	 3.	ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่า	 โดยค่าเช่านั้นจะเป็นเงินหรือ
ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้
	 4.	 เป็นสัญญาที่มีระยะเวลาจ�ากัด

หลักเกณฑ์ ในกำรท�ำสัญญำเช่ำ

	 การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น	ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ
อย่างหนึง่อย่างใดลงลายมอืชือ่ฝ่ายทีต้่องรบัผดิเป็นส�าคญั	ท่านว่า
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่	 ถ้าเช่ามีก�าหนดกว่าสามปีขึ้นไป
หรือก�าหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร	้ หากมิได้ท�าเป็น
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กรณีโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหำริมทรัพย์ที่เช่ำ  
	 แต่กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินที่เช่านั้น
หาท�าให้สญัญาเช่าระงบัไปโดยไม่ค�านงึว่าผูร้บัโอนจะรูห้รอืไม่รูถ้งึ
สัญญาเช่าที่มีอยู่		
	 บทบัญญัติของกฎหมาย	 มาตรา	569	 บัญญัติไว้ว่า	 อัน
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า																		
	 ผูร้บัโอนย่อมรบัไปทัง้สทิธแิละหน้าทีข่องผูโ้อนซึง่มต่ีอผูเ้ช่า
นั้นด้วย	จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว	มีหลักเกณฑ์ที่ต้อง
พิจารณาดังนี้	(สุทัศน์	ศิณิมหาพฤกษ์,	2551,	212-219)
	 1.	มาตรา	 569	 ใช้เฉพาะกับทรัพย์สินที่เช ่านั้นเป็น
อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น	ไม่น�าไปใช้กับสังหาริมทรัพย์	ไม่ว่าจะเป็น
สงัหารมิทรพัย์ชนดิพเิศษทีก่ารซือ้ขายจะต้องท�าเป็นหนงัสอืและจด
ทะเบียน
	 2.	การโอนทรัพย์สินตามความหมายของ	 มาตรา	569	
หมายถึง	 การโอนด้วยการซื้อขาย	 การแลกเปลี่ยน	 การให้	 และ
รวมถึงการซื้อจากการขายทอดตลาดด้วย
	 3.	สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ะผกูพนัผูร้บัโอนนัน้	ต้อง
เป็นสญัญาเช่าทีบ่งัคบักนัได้ตามกฎหมายด้วย	หมายความว่า	ต้อง
เป็นสญัญาเช่าทีป่ฏบิตัถิกูต้องตามหลกัเกณฑ์ในการท�าสญัญาเช่า
ตาม	มาตรา	538	ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น		
	 4.	การที่ผู้รับโอนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่
มีต่อผู้เช่านั้น	หมายถึงว่า	ผู้รับโอนและผู้เช่าเดิมต่างผูกพันโดยมี
สทิธแิละหน้าทีต่่อกนัตามข้อตกลงในสญัญาเช่าและตามกฎหมาย
ลักษณะเช่าทรัพย์	 และผู้รับโอนย่อมรับมาซึ่งสิทธิที่ผู้ให้เช่าได้
กระท�าต่อผู้เช่าไว้ด้วย
	 5	 .การโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาเช่า	ตามมาตรา	569	
เป็นการโอนโดยผลของกฎหมายมิใช่การโอนสิทธิเรียกร้อง	 จึงไม่
จ�าต้องบอกกล่าวไปยังผู้เช่าทราบ
	 6.	การโอนอสังหาริมทรัพย์โดยมีข้อตกลงให้รื้อถอนไป
อย่างสงัหารมิทรพัย์นัน้	ผูร้บัโอนกต้็องรบัไปทัง้สทิธแิละหน้าทีข่อง
ผู้โอนเช่นเดียวกัน
	 7.	สญัญาเช่าทีม่ลีกัษณะเป็นสญัญาต่างตอบแทนพเิศษยิง่
กว่าการเช่าธรรมดาทีม่ไิด้มหีลกัฐานการเช่าใดๆ	ต่อกนันัน้	แม้จะ
มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาแต่จะไม่มีผลผูกพันผู้รับโอน
	 8.	สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ระงับเพราะเหตุโอน
กรรมสทิธิท์รพัย์สนิทีเ่ช่า	ฉะนัน้	สทิธหิน้าทีต่ามสญัญาเช่าย่อมโอน
ไปยงัผูร้บัโอนด้วย	สิง่ทีเ่ป็นข้อตกลงอืน่นอกจากสญัญาเช่าย่อมไม่
โอนไปยังผู้รับโอนหรือไม่ผูกพันผู้รับโอนให้ต้องปฏิบัติตาม

	 ฉะนั้น	 จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็น
ข้อยกเว้นในเรื่องที่ว่า	 “สัญญาเช่าเป็นบุคคลสิทธิผูกพันเฉพาะ					
คู่สัญญา”	 ถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์สัญญาเช่านั้นจะผูกพัน
ผู้รับโอนด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่จะผูกพันผู้รับโอนก็แต่เฉพาะ	
“สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่า”	 หากเป็นข้อตกลงอื่นนอกจาก
สัญญาเช่าแล้ว	 ข้อตกลงนั้นก็ไม่โอนมายังผู้รับโอนหรือไม่ผูกพัน
ผู้รับโอน	

กำรโอนกรรมสิทธิ์อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรให้เงินประกันควำม

เสียหำย

	 การเช่าอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ข้ีอตกลงกนัให้เงนิประกนัความ
เสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่าในระหว่างอายุสัญญาเช่านั้น	
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่
เช่าไปให้ผู้ใดผู้หนึ่ง	 ก็มีปัญหาว่าเงินประกันความเสียหายนั้นจะ
โอนมายงัผูร้บัโอนด้วยหรอืไม่	นัน่กค็อืว่าเงนิประกนัความเสยีหาย
ตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าหรือไม่
	 เงินประกันความเสียหาย	คือเงินที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า
เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่านั้น
ตลอดอายสุญัญาเช่าและเมือ่สญัญาเช่าสิน้สดุลงหากไม่มคีวามเสยี
หายกับทรัพย์สินที่เช่าผู้ให้เช่าก็จะคืนเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่ผู้
เช่า	แต่หากปรากฏว่ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัทรพัย์สนิทีเ่ช่าผูใ้ช้
เช่ากม็สีทิธหิกัหกัเงนิจ�านวนดงักล่าวตามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได้
	 ปัญหาว่าเงนิประกนัความเสยีหายเป็นสทิธติามสญัญาเช่า
หรอืไม่	ซึง่ตามปัญหานีไ้ด้มแีนวค�าพพิากษาพพิากษาของศาลฎกีา
วินิจฉัยออกเป็นสองแนว	ดังนี้คือ
 แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำเดิม 
	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	4038/2532	วินิจฉัยว่า
	 ข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดในการคืนเงินประกันความ
เสียหายเป็นเพียงสิทธิและหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่าซึ่งเกิดขึ้น
ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า	ไม่ใช่สาระส�าคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่า	จึง
หาใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าจะ
ต้องรับผิดและปฏิบัติตามไม่
	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	4098/2532
	 โจทก์ท�าสัญญาเช่าบ้านจากจ�าเลยที่	 1	 และได้วางเงิน
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการเช่าไว้แก่จ�าเลยที่	1	โดยมีข้อ
ตกลงในสญัญาเช่าว่า	จ�าเลยที่	1	จะคนืเงนิดงักล่าวเมือ่สญัญาเช่า
สิน้สดุลงและโจทก์ได้ขนย้ายทรพัย์สนิออกไปจากบ้านเช่าแล้ว	ก่อน
สัญญาเช่าสิ้นสุดจ�าเลยที่	1	ได้โอนขายบ้านให้แก่จ�าเลยที่	2	โดย
ไม่ได้มอบเงินประกันความเสียหายให้แก่จ�าเลยที่	2	 และไม่มีข้อ
ตกลงเกี่ยวกับเงินดังกล่าวระหว่างจ�าเลยที่	2	กับโจทก์	ดังนี้	เมื่อ
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สญัญาเช่าสิน้สดุลงและโจทก์ได้ขนย้ายทรพัย์สนิออกไปแล้ว	โจทก์
จะฟ้องเรียกเงินประกันความเสียหายคืนจากจ�าเลยที่	 2	 ไม่ได้	
เพราะการคนืเงนิประกนัความเสยีหายเป็นเพยีงสทิธแิละหน้าทีอ่ืน่
ตามสญัญาเช่า	ไม่ใช่สาระส�าคญัเกีย่วกบัสญัญาเช่า	จงึไม่ใช่หน้าที่
ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอนจะต้องรับผิดและปฏิบัติตาม	จ�าเลยที่	2	
ผูร้บัโอนกรรมสทิธิบ้์านไม่จ�าต้องรบัเอาความรบัผดิทีจ่�าเลยที	่1	จะ
ต้องคนืเงนิดงักล่าวแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	
มาตรา	569	วรรคสอง
	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	6190/2538	วินิจฉัยว่า
	 การคืนเงินประกันให้จ�าเลยเป็นเพียงสิทธิและหน้าที่อื่น
ตามสญัญาเช่า	ไม่ใช่สาระส�าคญัเกีย่วกบัสญัญาเช่าจงึหาใช่หน้าที่
ที่โจทก์ในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ให้เช่าจะต้องรับผิด
และต้องปฏิบัติตามดังที่บัญญัติใน	ป.พ.พ.	มาตรา	569	วรรคสอง
ไม่	จ�าเลยไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ตามฟ้องแย้ง
	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	1990/2552	วินิจฉัยว่า
	 เงินประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่าง
จ�าเลยผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าเดมิ	แม้ระบไุว้ในสญัญาเช่ากเ็ป็นเพยีงสทิธิ
และหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่า	 ทั้งไม่ใช่หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตามที่	 ป.พ.พ.	 ก�าหนดไว้	 จึงไม่ใช่สิทธิ
หน้าที่ที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่า	 กรณีไม่ใช่สิทธิและ
หน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าที่ผู้รับโอนจะต้องรับไป	 ดังที่บัญญัติ
ไว้ใน	ป.พ.พ.	มาตรา	569	วรรคสอง	การคืนเงินประกันการเช่าจึง
ไม่ใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่โจทก์ในฐานะผู้รับโอนจะต้องรับผิด
และปฏิบัติตาม
	 จากแนวค�าพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวสรุปได้ว่า	 ข้อ
ตกลงเรือ่งเงนิประกนัความเสยีหายไม่ใช่สทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญา
เช่า	 เป็นสิทธิและหน้าที่อื่นนอกจากสัญญาเช่า	 ข้อตกลงดังกล่าว
จงึไม่โอนมายงัผูร้บัโอน	ฉะนัน้เมือ่สญัญาเช่าสิน้สดุลงผูร้บัโอนกไ็ม่
ต้องผูกพันคืนเงินประกันความเสียหายดังกล่าว
 แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำใหม่ 

	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	44/2553	วินิจฉัยว่า
	 ตาม	 ป.พ.พ.	 มาตรา	569	 บัญญัติว่า	 “อันสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไป	 เพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินซึ่งเช่า	ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่ง
มีต่อผู้เช่านั้นด้วย”	 โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว	 ท�าให้
โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับโอนมีสิทธิรับเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าต้องช�าระหลังจาก
โอนกรรมสิทธิ์	 และเงินประกันความเสียหายที่ผู้เช่าช�าระให้แก่
จ�าเลย	 จ�าเลยไม่มีสิทธิได้รับหรือยึดถือเงินดังกล่าวไว้ต้องส่งมอบ
ให้แก่โจทก์	 แม้ในเวลาต่อมาโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าไปยังผู้เช่า
ก็ตาม	

	 จากแนวค�าพพิากษาของศาลฎกีาใหม่ดงักล่าวนีจ้ะเหน็ได้
ว่า	 ศาลได้วินิจฉัยว่าเงินประกันความเสียหายเป็นสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาเช่า	 ผู้รับโอนมีสิทธิได้รับเงินประกันความเสียหาย					
ดงักล่าวผูใ้ห้เช่าเดมิหรอืผูโ้อนไม่มสีทิธยิดึถอืเงนิประกนัความเสยี
หายที่ได้รับจากผู้เช่าไว้ต้องส่งมอบให้แก่ผู้รับโอน
	 จากแนวค�าพพิากษาศาลฎกีาเดมินัน้	เป็นกรณทีีผู่เ้ช่าเรยีก
ร้องเงินประกันความเสียหายจากผู้รับโอนทรัพย์สินที่เช่า	 ซึ่งศาล
ได้วนิจิฉยัว่าเงนิประกนัความเสยีหายไม่ใช่สาระส�าคญัตามสญัญา
เช่า	จึงไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่จะโอนมายังผู้รับโอน
ด้วย	ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	569	แต่เป็นสิทธิและหน้าที่อื่นนอกจาก
สญัญาเช่าไม่โอนมายงัผูร้บัโอนอนัจะท�าให้ผูร้บัโอนต้องปฏบิตัติาม
สิทธิและหน้าที่ดังกล่าวในการคืนเงินประกันความเสียหายนั้นแก่	
ผู้เช่า	ผู้เช่าจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินประกันความเสียหายจากผู้รับ
โอนทรัพย์สินที่เช่าได้
	 แต่แนวค�าพิพากษาศาลฎีกาใหม่นั้น	 เป็นกรณีที่ผู้รับโอน
ทรัพย์สินที่เช่าเรียกร้องเงินประกันความเสียหายจากผู้โอนซึ่งเป็น
ผู้ให้เช่าเดิม		โดยอ้างว่าผู้เช่าได้วางเงินประกันความเสียหายให้ไว้
แก่ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเดิม	 ผู้รับโอนจึงได้รับโอนมาทั้งสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเดิมและผู้เช่าท�าไว้						
ผูโ้อนซึง่เป็นผูใ้ห้เช่าเดมิจงึมหีน้าทีต้่องส่งมอบเงนิประกนัความเสยี
หายตามสัญญาเช่าดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนด้วย	 ซึ่งศาลฎีกาก็ได้
วนิจิฉยัว่า	ผูร้บัโอนมสีทิธไิด้รบัเงนิประกนัความเสยีหายจากผูโ้อน
หรอืผูใ้ห้เช่าเดมิ	โดยให้เหตผุลว่าเงนิประกนัความเสยีหายเป็นสทิธิ
และหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอนมีสิทธิได้รับ	 ตาม	 ป.พ.พ.	
มาตรา	569	ผูโ้อนหรอืผูใ้ห้เช่าเดมิไม่มสีทิธยิดึถอืเงนิประกนัความ
เสียหายไว้ได้
	 แนวค�าพพิากษาศาลฎกีาใหม่นีน่้าจะเป็นการกลบัหลกัแนว
ค�าพิพากษาศาลฎีกาเดิม	 และเห็นว่าจะเป็นการให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 เพราะว่าในปัจจุบันในการท�า
สัญญาเช่านั้นผู ้ให้เช่าส่วนใหญ่มักจะเรียกให้ผู ้ที่ต้องการเช่า
ทรัพย์สินจากตนต้องวางเงินประกันความเสียหายอันจะเกิดแก่
ทรัพย์สินที่เช่า	 โดยจะมีการระบุถึงเงินประกันความเสียหายไว้ใน
สญัญาเช่าเป็นการชดัแจ้งหากไม่ยอมปฏบิตัติามสญัญาเช่ากจ็ะไม่
เกดิขึน้	จงึถอืว่าเงนิประกนัความเสยีหายเป็นสาระส�าคญัในสญัญา
เช่า	 ฉะนั้น	 เงินประกันความเสียหายจึงเป็นสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาเช่า	 หากมีการโอนทรัพย์สินที่เช่ากันผู้รับโอนก็มีสิทธิได้รับ
โอนเงนิประกนัความเสยีหายจากผูโ้อนซึง่เป็นผูใ้ห้เช่าเดมิด้วย	และ
เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงและไม่ปรากฏความเสียหายอันเกิดแก่
ทรัพย์สินที่เช่า	ผู้รับโอนก็ต้องส่งมอบเงินประกันความเสียหายคืน
แก่ผูเ้ช่าไป	เพราะเงนิประกนัความเสยีหายเป็นสทิธทิีต่นได้รบัโอน
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มาและในขณะเดยีวกนัผูร้บัโอนกม็หีน้าทีท่ีต้่องคนืเงนิดงักล่าวด้วย
เมื่อสัญญาเช่าเลิกกัน
	 หากถือว่าเงินประกันความเสียหายไม่ใช่สาระส�าคัญของ
สัญญา	 จึงไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่จะโอนมายังผู้รับ
โอน	เป็นสทิธแิละหน้าอืน่นอกจากสญัญาเช่า	เมือ่ปรากฏว่าสญัญา
เช่าสิน้สดุลงโดยไม่มคีวามเสยีหายอนัเกดิแก่ทรพัย์สนิทีเ่ช่า	ซึง่ตาม
สัญญาเช่านั้นผู้เช่ามีสิทธิได้รับเงินประกันความเสียหายดังกล่าว
คืน	แต่ปรากฏว่าแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาเดิมกล่าวว่าเงินประกัน
ความเสียหายเป็นสิทธิและหน้าที่อื่นนอกจากสัญญาเช่าจึงไม่โอน
มาด้วย	 ผู้รับโอนจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้เช่า	 จึงก่อ
ให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติที่ต้องให้ผู้เช่าไปเรียกร้องเงิน				
ดงักล่าวนีค้นืจากผูโ้อนซึง่เป็นผูใ้ห้เช่าเดมิ	ครัน้ผูเ้ช่าจะกลบัไปเรยีก
ร้องเงนิดงักล่าวคนืจากผูใ้ห้เช่าเดมิซึง่เป็นคูส่ญัญากจ็ะเป็นการยาก	
เนื่องจากบางครั้งก�าหนดเวลาในการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน	เช่น	20	ปี	30	ปี	เมื่อครบก�าหนดสัญญาเช่า	
ผูเ้ช่ากไ็ม่สามารถทีจ่ะตามตวัผูโ้อนซึง่เป็นผูใ้ห้เช่าเดมิพบ	ผูเ้ช่าจงึ
อาจเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินประกันความเสียหายคืน	 ท�าให้ผู้เช่าไม่
ได้รับความเป็นธรรม	
	 แม้ค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่44/2553	จะเป็นกรณทีีผู่ร้บัโอน
มาฟ้องเรยีกเงนิประกนัความเสยีหายจากผูโ้อนซึง่เป็นผูใ้ห้เช่าเดมิ
ก็ตาม	 แต่ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อศาลฎีกาได้มีค�าวินิจฉัยแล้วว่าเงิน
ประกนัความเสยีหายเป็นสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาเช่าทีโ่อนมายงั
ผู้รับโอน	 ตาม	 ป.พ.พ.	 มาตรา	569	 ด้วยแล้วก็สามารถน�าแนว
วนิจิฉยัเดยีวกนันีม้าใช้ได้กบักรณทีีผู่เ้ช่าเรยีกร้องเงนิประกนัความ
เสยีหายคนืจากผูร้บัโอนได้ด้วยเมือ่สญัญาเช่าสิน้สดุลง	เพราะเป็น
หน้าที่ที่ผู้รับโอนได้รับโอนมาจากผู้โอนซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเดิมที่มีต่อ		
ผูเ้ช่าในการทีจ่ะต้องคนืเงนิประกนัความเสยีหายเมือ่สญัญาเช่าสิน้
สุดลง	 ค�าพิพากษาฎีกานี้จึงน่าจะถือว่าเป็นการกลับหลักแนวค�า
พิพากษาฎีกาเดิมและน่าจะถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป	

บทสรุป 
	 ฉะนั้น	 จากแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 44/2553	 จึง
สามารถสรุปได้ว่า	 เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าเป็น
สทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาเช่าทีจ่ะต้องโอนมายงัผูร้บัโอนทรพัย์สนิ
ที่เช่าด้วยในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินที่เช่า	 ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ให้เช่า
เดมินัน้เมือ่ท�าการโอนทรพัย์สนิทีเ่ช่าให้แก่ผูร้บัโอนไปแล้ว	กห็าชอบ
ที่จะมีสิทธิยึดถือเงินดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหาย
แก่ตนอกีแต่ประการใดไม่	เพราะคงไม่มคีวามเสยีหายอนัจะเกดิมี
ขึ้นแก่ตนอีกแล้ว	จึงไม่ชอบที่จะยึดถือเงินดังกล่าวไว้	ต้องส่งมอบ
เงินจ�านวนดังกล่าวแก่ผู้รับโอนไป
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