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บทนํา 
 

ระบบกฎหมายอสังหาริมทรัพย1 (real estate law) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกอบดวยกฎหมายสองระบบ คือ กฎหมายระดับสหรัฐ (federal laws) และกฎหมายระดับมล
รัฐ (state laws) กฎหมายระดับสหรัฐ (federal laws) เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชตลอดท้ัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีขอยกเวนบางประการที่จะไมนําไปปรับใชเทานั้น สวนกฎหมายระดับ
มลรัฐ เปนกฎหมายที่ใชบังคับภายในมลรัฐแตละมลรัฐ และในแตละมลรัฐจะมีคําพิพากษาศาล
ของมลรัฐเองดวย  ความแตกตางในสภาพทองถิ่นของแตละมลรัฐทําใหกฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยมีความแตกตางกันออกไปในระหวางมลรัฐตางๆ หรือแมแตในระหวางทองถิ่น
ตางๆ ภายในมลรัฐเดียวกัน กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยก็แตกตางกันไปดวย แตอยางไรก็
ตาม หลักการพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีบังคับใชสวนใหญแลว จะเปน
ห ลั ก ก า ร เ ดี ย ว กั น ต ล อ ด ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า   
งานวิจัยฉบับนี้ จะศึกษาลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในภาพรวม โดยมุงเนนศึกษากฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในการ
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย หรือ เอสโครว  (escrow) ซ่ึงไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในสัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย  สําหรับเนื้อหาในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการเปนตัวแทนเอส
โครว (escrow agent) ผูวิจัยไดหยิบยกประมวลกฎหมายการเงินของมลรัฐแคลิฟอรเนียมาเปน
กรณีศึกษา เนื่องจากมลรัฐแคลิฟอรเนียไดมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมการ
ประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีการบังคับใชมานาน 
( ตั้ ง แ ต ป  ค . ศ .  1 9 5 1 )  แ ล ะ 
มีเนื้อหาสาระในรายละเอียดคอนขางมากกวากฎหมายของมลรัฐอื่น 

ในสวนบทนํานี้ ผูวิจัยจะขอกลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปนพื้นฐานใหเห็นภาพของระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย สวนบทที่ 1  ผูวิจัยจะนําเสนอประวัติความเปนมาและประโยชนของเอส
โ ค ร ว  แ ล ะ 
บทท่ี 2 ผูวิจัยจะไดอธิบายเนื้อหาของกฎหมายวาดวยการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว 
(escrow agent) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เนนกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียเปนหลัก 
จากนั้น  ผู วิจัยจะไดศึกษากฎหมายของไทยเพื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกอบการใหความเห็นถึงความเหมาะสมที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายเฉพาะวา
ดวยเอสโครวในบทที่ 3 ตอไป  
                                                 
1 คําวา “land” หรือคําวา “real estate” ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาหมายความถึงพื้นดิน ดิน ทุก
ส่ิงอันติดอยูกับท่ีดินไมวาโดยธรรมชาติ เชน ตนไม หรือตนหญา หรือส่ิงอันติดกับท่ีดินโดยการกระทําของ
มนุษย  เชน อาคาร บานเรือน สิทธิในความเปนเจาของ “land” หรือ “real estate” จึงครอบคลุมไมเฉพาะแต
พื้ น ดิ น เ ท า นั้ น 
แตยังรวมไปถึงทุกส่ิงท่ีอยูเหนือหรือใตพื้นดินดวย     
 



 
 
 

1. การปฏิรูปการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

ในชวงยุคแรกของการปฏิรูปการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพยายามทําการปฏิรูประบบการโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยเพื่อท่ีจะใหเปนการโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยท่ีมีกรรมสิทธ์ิเด็ดขาดและ 
ปลอดจากภาระผูกพันใดๆ  (full fee simple absolute) ท่ีเปนผลมาจากระบบฟวดัล ดังจะเห็น 
ไดจากการยกเลิกระบบสิทธิในการรับมรดกของบุตรคนแรก (primogeniture) การจํากัดสิทธิใน
ทรัพยสินของสามีท่ีตายไปของหญิงหมายท่ีมีสิทธิไดรับมรดก หรือสิทธิของสามีในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
มรดกของภรรยาที่ตาย (common law marital estates of dower and curtesy to land seised 
at death) และในขณะเดียวกันดวยมุมมองที่วาอสังหาริมทรัพยเปนสินคาพาณิชย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงไดออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อสรางขอจํากัดสิทธิในผลประโยชนทางพาณิชย เชน 
สิทธิยึดหนวงท่ีผูใชแรงงานอางบนอสังหาริมทรัพย (mechanics’ liens) การกําหนดรูปแบบใหม
ของการบังคับเอาทรัพยจํานองหลุด (mortgage foreclosure)  เปนตน 

ระบบการโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบบ
ท่ีมีการบันทึกนิติกรรมการซื้อขายโดยรัฐ (public records) เพื่อแสดงสถานะของกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขาย เม่ือเวลาไดลวงเลยไป จํานวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิด
ความยากลําบากในการตรวจสอบสถานะของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยมากย่ิงขึ้นดวย ในทาง
ทฤษฎี การสืบคนกรรมสิทธ์ิจากบันทึกตราสารเหลานั้นตองสืบคนไปถึงชวงเวลาของเจาของ
อสังหาริมทรัพยเริ่มแรกซึ่งอาจเปนรัฐหรือพระมหากษัตริยหรือระบบฟวดัล ทายท่ีสุดจึงไดมีการ
ออกกฎหมายเพื่อจํากัดระยะเวลาท่ีจะตองทําการสืบคนกรรมสิทธ์ิขึ้น  
  ผลท่ีตามมาจากการที่ เอกชนตอง เปนผู ทํ าหน า ท่ี สืบคนกรรมสิท ธ์ิ ใน
อสังหาริมทรัพยดวยตนเอง ทําใหทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคแรกๆ จําเปนจะตอง
มีทักษะในเรื่องการสืบคนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยควบคูไปกับการมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
การโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย  งานสืบคนกรรมสิทธ์ิในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนส่ิงจําเปน
อยางมากเพื่อท่ีผูซ้ือจะไดทราบสถานะของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ไมแตเฉพาะวากรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพยเปนของผูขายหรือไมเทานั้น แตผูซ้ือยังตองการทราบไปถึงวากรรมสิทธ์ิของ
ผูขายนั้นเปนกรรมสิทธ์ิท่ีซ้ือขายกันไดในทองตลาดหรือไมดวย  เม่ือทนายความไดดําเนินการ
สื บ ค น ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย 
มากขึ้นเรื่อยๆ ทนายความจะเก็บรวบรวมประวัติความเปนมาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (abstract 
of title)2 เหลานั้นไวเพื่อประโยชนในการสืบคนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยเดียวกันอีกใน

                                                 
2 Abstract of title  คือ  การรวบรวมลําดับเหตุการณของการถือครองกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย โดยอาจ
จัดทําเปนการรายการยอสรุปหรือทําสําเนาของตราสาร  (instrument) ท่ีไดรับการบันทึกท้ังหมด ซึ่งรวมถึง 



อ น า ค ต 
ถาหากจะมีขึ้น สํานักงานทนายความบางแหงในยุคนั้นถึงกับตองจางบุคคลท่ัวไปท่ีไมใช
ทนายความมาทําหนาท่ีเปนผูสืบคนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย และตอมาไดกลายเปนทาง
ปฏิบัติท่ีใหบุคคลธรรมดาทําการสืบคนกรรมสิทธ์ิ สวนทนายความจะทําหนาท่ีในการตรวจสอบ
ทบทวนอีกชั้นหนึ่งและทําความเห็นเกี่ยวกับสถานะของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยนั้น 
  คําถามท่ีตามมาจากระบบดังกลาวคือ จะทําอยางไรหากบุคคลท่ีทําหนาท่ีสืบคน
กรรมสิทธ์ิกระทําการโดยประมาทเลินเลอและกอใหเกิดความผิดพลาดในสถานะกรรมสิทธ์ิของ
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแกผูซ้ือ การฟองคดีซ่ึงอาจตองใชระยะเวลาและ 
เงินจํานวนมากสําหรับกรณีเชนนี้จะทําไดหรือไมก็ยังเปนส่ิงท่ีคลุมเครืออยู ดวยเหตุนี้ จึงมีการ
คิดคนระบบการประกันกรรมสิทธ์ิ (title insurance)3 ขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือตอบสนองตอภัย
คุกคามดังกลาว ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นไดเนื่องมาจากการตรวจสอบสิทธิเกี่ยวกับท่ีดินเปนเรื่องท่ีเอกชน
จะตองทํากันเอง รัฐไมไดมีหนาท่ีในการตรวจสอบหรือรับรองสิทธิในท่ีดินใหนั่นเอง   

ในยุคท่ีสองซ่ึงเปนชวงเวลาของศตวรรษที่ 20  การปฏิรูปการโอนกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏออกมาในรูปของการบัญญัติกฎหมายข้ึนมา 
บังคับใชเปนสวนใหญ  ในชวงระหวางป ค.ศ. 1890 ถึง ป ค.ศ. 1930 มลรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจํานวนมากกวา 20 มลรัฐ ไดออกกฎหมายโดยนําระบบทอรเรนส (Torrens) มาใช
ในการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ระบบทอรเรนสเปนระบบที่กําหนดวา การโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพยตองทําการจดทะเบียนตอเจาหนาท่ีของรัฐจึงจะมีผลเปนการโอนกรรมสิทธ์ิ 
ภายใตกฎหมายดังกลาว การสืบคนกรรมสิทธ์ิก็ยังมีการทํากันและมีการออกส่ิงท่ีเรียกวาหนังสือ
รับรองกรรมสิทธ์ิ หรือ  “a certificate of title”  ซ่ึงการโอนหนังสือรับรองกรรมสิทธ์ินี้จะมีผลทํา
ใหกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยโอนไปดวย กฎหมายทอรเรนสท่ีมลรัฐตางๆ ตราขึ้นนี้มีลักษณะ
เชนเดียวกับระบบที่ใชอยูในประเทศตางๆ ท่ัวโลก คือ ระบบที่ใชการจดทะเบียนเปนเครื่องมือ
หรือวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ ระบบทอรเรนสดังกลาวเปนระบบที่แตกตาง
จากระบบการบันทึก  (a public records office)  อยางไรก็ตาม ระบบทอรเรนสซ่ึงดําเนินไปไดดี
ในหลายประเทศทั่วโลก กลับถูกยกเลิกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ. 1930 หลายมล
                                                                                                                                            
ห นั ง สื อ 
ตราสาร  (deed)  การจํานอง  การปลดจํานอง และสิทธิยึดหนวงอันเกิดจากภาษี (tax liens) โดยปกติบริษัท 
ประกันกรรมสิทธ์ิ  (title company) หรือทนายความจะเปนผูจัดทําข้ึน  
3 บริษัทท่ีทําหนาท่ีในการรับประกันกรรมสิทธ์ิเรียกวา “title company” หนาท่ีของการประกันกรรมสิทธ์ิเปน
การโอนความเสี่ยงไปยังผูรับประกัน การประกันกรรมสิทธ์ิเปนสัญญาท่ีทําข้ึนเพื่อปองกันความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จากความบกพรองในกรรมสิทธ์ิของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิยึดหนวงหรือภาระผูกพันใดบนอสังหาริมทรัพย 
เม่ือไดมีการตรวจสอบเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิของอสังหาริมทรัพยแลวพบวากรรมสิทธ์ิถูกตอง บริษัทประกัน
กรรมสิทธ์ิจะออกกรมธรรมใหและบริษัทจะชดใชความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกผูรับประกันท่ีไดรับจากความ
บ ก พ ร อ ง ใ น ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ  
ไมเฉพาะท่ีระบุไวในกรมธรรมเทานั้น แตยังรวมไปถึงการคุมครองปองกันการฟองคดีท่ีเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยนั้นซึ่งตองเปนการฟองคดีท่ีมีเหตุมาจากความบกพรองตามที่กรมธรรมใหความคุมครองดวย 



รัฐท่ีใชระบบทอรเรนสไดยกเลิกระบบนี้ แตถึงอยางไรก็ตาม ระบบทอรเรนสยังคงมีปรากฏอยูบาง
ใ น บ า ง ม ล รั ฐ 
ในฐานะเปนทางเลือกหนึ่งของรูปแบบการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย 

อนึ่ง ในยุคท่ีสองนี้ ปญหาเกี่ยวกับการสืบคนกรรมสิทธ์ิยังไมไดหมดไป แมวาจะ
มีบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิ (title company) เกิดขึ้นแลว แตการสืบคนกรรมสิทธ์ิกลับตองสืบคน
ใหครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น คงเปนเพราะผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น
และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้น ประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความจําเปนท่ีจะตองออกกฎหมายขึ้นมา
เพื่อจํากัดชวงระยะเวลาที่จะตองทําการสืบคนกรรมสิทธ์ิและผลของภาระผูกพันท่ีมีบน
อสังหาริมทรัพยใหมีชวงระยะเวลาที่ส้ันลง โดยกฎหมายดังกลาวเรียกวา Marketable Record 
Title Acts ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนดชวงระยะเวลาสําหรับการสืบคนกรรมสิทธ์ิใหส้ันลงกวา 60 
ป   กฎหมายอีกจําพวกหนึ่งท่ีมีการออกเชนกัน คือ กฎหมายที่จํากัดระยะเวลาของภาระผูกพัน
ต า ง ๆ  ท่ี มี อ ยู เ ห นื อ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย 
ใหมีระยะเวลาที่ส้ันลง (shorter statutes of limitations )4 เพื่อเปนการเยียวยาความบกพรองท่ี
มี 
ผลตอกรรมสิทธ์ิเด็ดขาดซึ่งปรากฏอยูในหนาเอกสารท่ีไดรับการบันทึกไว โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การบังคับจํานอง   
  
2. ระบบการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา   
 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบัน ระบบการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยมี
ท้ังระบบทอรเรนส (Torrens system) และระบบการจดบันทึก (recording system) โดยระบบ 
ทอร เรนส ยังคงใชอ ยู ในบางมลรัฐ  เนื่ องจากมลรัฐนั้นตองการคุมครองกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยเพื่อผูซ้ือและผูใหกูยืม แตมลรัฐเกือบท้ังหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบ
การจดบันทึก (recording system) ท้ังส้ิน 

ระบบการจดบันทึก (recording system) มีขั้นตอนดังนี้ เม่ือผูโอน (grantor) 
ไดทําหนังสือตราสาร (deed)5 ขึ้นเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยใหแกผูรับโอนตราสาร 
(grantee) หนังสือตราสารจะตองถูกบันทึก โดยผูบันทึก (recorder) จะจัดทําสําเนาของหนังสือ
ตราสารและเก็บสําเนานี้ไวในสมุดบันทึก (record books) สมุดบันทึกนี้ประชาชนทั่วไปสามารถ
                                                 
4 Burke, D.B.  Real Estate Transactions: Examples and Explanations.  The United States of 
America: Little, Brown and Company, 1993, pp. 6-8. 
5 หนังสือตราสาร หรือท่ีเรียกวา “deed” หมายถึง ตราสารที่ทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรโดยเจาของกรรมสทิธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยเพื่อโอนความเปนเจาของนั้นไปยังบุคคลอ่ืน ประเภทของ deed ท่ีใชกันอยูท่ัวไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะพบใน 2 รูปแบบ ไดแก  “quitclaim deeds” และ “warranty deeds”  

“quitclaim deeds”  คือ หนังสือตราสารที่ผูโอนแสดงถึงเจตนาที่จะโอนอสังหาริมทรัพยในสถานะ 
ท่ีปรากฏอยูเทานั้น โดยผูโอนจะไมรับผิดชอบใดๆ หากมีการเรียกรองท่ีเกิดขึ้นภายหลังการโอน 
  “warranty deeds” คือ  หนงัสือตราสารที่ผูโอนออกใหเพื่อรับประกันกรรมสิทธ์ิของอสังหาริมทรัพย  



ข อ ต ร ว จ ดู ไ ด  
เม่ือบันทึกแลว ผูบันทึกจะคืนตนฉบับหนังสือตราสารใหแกผูรับโอน ท้ังนี้ ผูบันทึกไมมีหนาท่ี
ตรวจสอบถึงความมีผลบังคับใชไดของหนังสือตราสาร หากผูรับโอนตองการจะทําใหพอใจวาตน 
ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ (good title) ผูรับโอนอาจจัดทําประกันกรรมสิทธ์ิ (title 
insurance) ดวยตนเองได 

ระบบทอรเรนส (Torrens system) มีวิธีการท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การจด
ทะเบียนท่ี Torrens office จะมีผลสะทอนถึงสถานะของกรรมสิทธ์ิของอสังหาริมทรัพย Torrens 
office จะเก็บรวบรวมหนังสือตราสาร (deeds) การจํานอง สิทธิอาศัย และภาระผูกพันตางๆ บน
อสังหาริมทรัพย และเอกสารเหลานี้จะไดรับการจดทะเบียนและบันทึกไวในหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธ์ิของทางราชการ (official certificate) ตนฉบับของหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิจะ
จัดเก็บไวในสมุดบันทึก และสําเนาของหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิจะสงมอบใหแกเจาของ
กรรมสิทธ์ิ 

เม่ือท่ีดินแปลงใดไดรับการจดทะเบียนภายใตระบบทอรเรนส (Torrens 
system) แลว ธุรกรรมใด ๆ ท่ีทํากันขึ้นภายหลังการจดทะเบียนจะไมมีผลผูกพันอสังหาริมทรัพย
นั้ น จ น ก ว า 
ธุรกรรมนั้นจะไดรับการจดทะเบียนที่ Torrens office  ซ่ึงจะเห็นความแตกตางของระบบทอร
เรนส (torrens system) และระบบการจดบันทึก (recoding system) ไดวา ในระบบทอรเรนส
เ ม่ื อ มี ก า ร 
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยกัน ตัวหนังสือตราสาร (deed) ไมไดเปนตัวกําหนดการโอนไปซึ่งความ
เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย  หนังสือตราสารจะถูกนําไปจดทะเบียนที่ Torrens 
office  
ถาเปนท่ีพอใจแกเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียนวาหนังสือตราสารมีผลสมบูรณบังคับใชได หนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ  (certificate) ฉบับเดิมจะถูกยกเลิก และจะมีการออกหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธ์ิ (certificate) ฉบับใหมให การจดทะเบียนจึงเปนตัวชี้ถึงการโอนไปซึ่งกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย สวนหนังสือตราสารไมไดสงคืนใหแกผูรับโอนแตจะจัดเก็บไวท่ี Torrens office6    

ระบบทอรเรนสมีการใชอยางจํากัดในมหานครตางๆ เชน Boston Duluth 
Minneapolis-St. Paul และ New York City แตมหานครเหลานี้ก็เริ่มท่ีจะไมใชระบบดังกลาว
แลว Chicago ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนมลรัฐท่ีมีระบบทอรเรนสท่ีใหญท่ีสุด กําลังอยูในขั้นตอน
สุดทายของการยกเลิกระบบทอรเรนส และอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับการจดทะเบียนท้ังหมดกําลัง
ถูกนําเขาสูระบบ recording system   

Torrens certificate มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักฐานท่ีถือเปนยุติวากรรมสิทธ์ิ
ถูกตองตามที่กลาวอางใน certificate  แต Torrens certificate ไมไดเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงหรือ
ครอบคลุมไปถึงกรรมสิทธ์ิอื่นๆ ซ่ึงเรื่องนี้มีความแตกตางกันไปในแตละมลรัฐ นอกจากนี้ ท่ี

                                                 
6 Werner, R. J.  Real  Estate Law.  The United States of America:  South-Western,  2002 
pp. 198-199. 



แตกตางจากการประกันกรรมสิทธ์ิก็คือ  Torrens certificate ไมไดเปนตัวกําหนดใหเจาหนาท่ี
ผู รั บ 
จดทะเบียนใชเปนขอตอสูในการฟองคดีเรียกรองกรรมสิทธ์ิของเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีจด
ทะเบียน เจาของอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนตองตอสูคดีโดยคาใชจายของตนเอง แตถาชนะคดี 
Torrens office จะชดใชคาใชจายในการฟองคดีคืนให  
 
3.  การซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญแลวจะทําผาน
ตัวแทนนายหนา  (real estate broker)7 โดยปกติจะมีการทําสัญญาท่ีเรียกวา listing contract8 
ขึ้นระหวางผูขายและตัวแทนนายหนาเพื่อใหตัวแทนนายหนานําทรัพยสินของผูขายออกขายได 
เม่ือมีการทําสัญญาแลว ตัวแทนนายหนาท่ีผูขายวาจางจะนํารายการทรัพยสินนั้นเขาสูระบบขอมูล
การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อใหตัวแทนนายหนารายอื่นไดทราบถึงรายการทรัพยสินและชวยใน
ก า ร จั ด ห า 
ผูซ้ือหรือท่ีเรียกวา multiple listing 

เม่ือตัวแทนนายหนาจัดหาผูซ้ือไดแลว ตัวแทนนายหนาจะจัดใหผูซ้ือลงนามใน 
คําเสนอซ้ือ  (offer to buy)  ไปยังผูขาย โดยผูขายไมผูกพันตอคําเสนอซ้ือนั้นจนกวาผูขายจะได 
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย  เม่ือสัญญาซ้ือขายไดลงนามโดยผูซ้ือและผูขายแลว กอนท่ีจะมีการปด 
ธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้น ท้ังผูซ้ือและผูขายตองการระยะเวลาดําเนินการเพื่อปด
ธุ ร ก ร ร ม 
การซ้ือขาย ขั้นตอนที่ผู ซ้ือตองดําเนินการ อาทิเชน  การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การ
ตรวจสอบอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขาย การทําประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขาย  และการจัดการ

                                                 
7 ตัวแทนนายหนาจะไดรับคาตอบแทนเปนคาคอมมิชชั่น  (commission)  หรืออาจไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
จํานวนรอยละของราคาทรัพยสินท่ีซื้อขาย  มลรัฐสวนใหญกําหนดใหการเปนตัวแทนนายหนาตองไดรับ
ใบอนุญาตจากรัฐ ในการไดรับใบอนุญาต ตัวแทนนายหนาตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายของแต
ละมลรัฐกําหนด การเปนตัวแทนนายหนาจะถูกควบคุมโดยขอบังคับของการเปนตัวแทนนายหนาท้ังในกฎหมาย
ระดับสหรัฐ  (federal laws) และกฎหมายระดับมลรัฐ (state laws) ปจจุบันผูควบคุมดูแล (state 
regulators) การเปนตัวแทนนายหนาของแตละมลรัฐ จะอยูภายใตหนวยงานที่เรียกวา National 
Association of Real Estate License Officials  
8  Listing contract  ประกอบดวยรายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้  1. ชื่อของผูขายและตัวแทนนายหนา  2. การ
บรรยายถึงลักษณะของทรัพยสินท่ีซื้อขาย  3. เงื่อนไขของสัญญาซึ่งรวมถึงราคาท่ีซื้อขาย  4.  ระยะเวลาการจาง
งานตัวแทนนายหนาตามสัญญาฉบับนี้  5. จํานวนเงินคาคอมมิชชั่นท่ีจะไดรับหรือวิธีการคํานวณคาคอมมิชชั่น 
แ ล ะ  
6. ขอตกลงพิเศษ เชน ขอตกลงท่ีใหตัวแทนนายหนาตามสัญญานี้เทานั้นเปนตัวแทนนายหนาของผูขายแตเพยีง 
ผูเดียว (exclusive agency) 



ใหมีการสืบคนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย  โดยปกติจะใชระยะเวลาประมาณ 45 ถึง 90 วัน 
กอนท่ีธุรกรรมการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
การจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (escrow) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
1.1  ความเปนมาของเอสโครว 
 

เอสโครว (escrow)9 นํามาใชในมลรัฐแคลิฟอรเนียเม่ือประมาณหนึ่งศตวรรษ 
ท่ีผานมา แมอาจกลาวไดวาการทําหนาท่ีเปนเอสโครวไดเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการที่มนุษยเริ่มมี
การแลกเปล่ียนหรือการซ้ือขายสินคากัน แตการทําหนาท่ีเปนตัวแทนเอสโครวอยางชัดเจน
แตกตางจากเรื่องการใหบริการของบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิแลว ปรากฏขึ้นในชวงป  ค.ศ.  1890 
ดังมีตัวอยางเหตุการณซ้ือขายอสังหาริมทรัพยแบบงายๆ ท่ีเกิดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอรเนียในป  
ค.ศ. 1895 วา ผูขายไดมาท่ีบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิ  (title company)  และบอกแกพนักงาน
ของบริษัทวา ตนมีภาระงานที่จะตองออกจากเมืองเปนระยะเวลา 2-3 วัน  จึงขอใหพนักงานของ
บริษัทนําหนังสือตราสาร (deed) ท่ีตนทําขึ้นและลงลายมือชื่อไวแลวสงมอบใหแกผูซ้ือพรอมกับ
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ  (certificate of title)  และในขณะเดียวกันก็ขอใหพนักงานของ
บริษัทดังกลาวเก็บเงินจํานวน 1,000 ดอลลาหสหรัฐจากผูซ้ือดวย  ซ่ึงหลังจากมีเหตุการณ
ลักษณะเชนนี้ไมนาน ก็ไดมีการจัดตั้งแผนกเอสโครวขึ้นแยกตางหากในบริษัทนั้น ปจจุบัน มีการ
ใชบริการของบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิใหเปนผูดําเนินการเก็บรักษาเงินและเอกสาร กลาวคือ  
เม่ือเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยถูกตองแลว และมีการชําระ
ราคาคาอสังหาริมทรัพยครบถวนแลว บริษัทประกันกรรมสิทธิ์มีหนาท่ีสงมอบเอกสารใหแกผูซ้ือ
และสงมอบเงินใหแกผูขาย กระบวนการเหลานี้ไดปฏิบัติกันเรื่อยมาจนกลายเปนทางปฏิบัติใน 
ธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน10   
  สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยมีลักษณะท่ัวไปเชนเดียวกับสัญญาอื่นท่ีประกอบ 
ไปดวยคําม่ันของคูสัญญาจํานวนมาก  คําม่ันท้ังหลายท่ีไดกําหนดไวในสัญญาเหลานี้ คูสัญญา
จะตองปฏิบัติตามเพื่อใหสามารถปดธุรกรรมการซื้อขายลงได อันกอใหเกิดผลเปนการโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยจากผูขายไปยังผูซ้ือ  ดังนั้น สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยจะปดลง
ไดก็ตอเม่ือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาไดบรรลุแลว ซ่ึงบางครั้งคูสัญญากําหนดใหการปด 
เอสโครวเปนเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายดวย โดยการปดเอสโครวจะสําเร็จลงก็ตอเม่ือไดมีการจด
บันทึกลงในเอกสารสําคัญและมีการออกกรมธรรมประกันกรรมสิทธ์ิท่ีสอดคลองกับคําส่ังซ่ึงผูซ้ือ
และผูใหกูใหไว การปดธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยจึงปรากฏออกมาใน 2 รูปแบบดังนี้ 

 
 

                                                 
9 ระบบเอสโครวใชอยูในประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนเวลานาน โดยนิยมใชในดินแดนทางฝงตะวันตกของ
ประเทศมากกวาดินแดนทางฝงตะวันออก 
10 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993, p. 269   



(1) รูปแบบการปดธุรกรรมที่เรียกวา  “The New York Style Closing” 

ในบางมลรัฐท่ีไมไดนําระบบเอสโครวมาใชในกระบวนการปดธุรกรรม คูสัญญา
หรือผูซ้ือและผูขายอาจเปนผูดําเนินการปดธุรกรรมดวยตนเองโดยตรง หรืออาจดําเนินการผาน
ทนายความหรือบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิ  ในรูปแบบ New York  Style  นี้  คูสัญญาทุกฝายจะ 
มาพบกันในวันท่ีทําการปดธุรกรรมการซื้อขายและทําการแลกเปล่ียนเอกสารระหวางกัน ผูขายจะ 
สงมอบหนังสือตราสาร (deed) ใหแกผูซ้ือ ผูซ้ือเองก็จะสงมอบราคาทรัพยสินท่ีซ้ือขายใหแกผูขาย  
และผูรับประกันกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย (title insurer) จะทําการออกกรมธรรมรับประกัน
กรรมสิทธ์ิใหแกผูซ้ือ หลังจากนั้น ผูรับประกันกรรมสิทธ์ิจะรีบไปดําเนินการใหมีการจดบันทึก
หนังสือตราสารท่ีผูขายสงมอบโดยมีความเชื่อใจกันระหวางคูสัญญาวาผูขายจะไมทําการบันทึก
เกี่ยวกับโอนสิทธิใดๆ (liens) บนอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายกอนท่ีบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิจะนํา
หนังสือตราสารไปบันทึกในนามของผูซ้ือหรือผูใหกูในฐานะเปนผูรับจํานอง11   
 

(2) รูปแบบการปดธุรกรรมที่เรียกวา  “The California Closing” หรือ 
“Western Style Closing” 

รูปแบบการปดธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยท่ีเรียกวา “The California 
Closing”  นี้ คูสัญญาจะไมมาพบกันในวันท่ีทําการปดธุรกรรม  แตจะดําเนินการผานทางตัวแทน
เอสโครว โดยตัวแทนเอสโครวจะเปนผูทําหนาท่ีเก็บรักษาหนังสือตราสาร (deed) ท่ีผูขายออก
และไดฝากไวกับตัวแทนเอสโครว และตัวแทนเอสโครวยังเปนผูเก็บรักษาเงินท่ีผูซ้ือไดฝากไว
สําหรับเปนคาราคาอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายกัน โดยจะเก็บรักษาไวจนกวาผูรับประกันกรรมสิทธ์ิ
จะไดแจงแกตัวแทนเอสโครววาหนังสือตราสาร  (deed)  ไดรับการจดบันทึกเรียบรอยแลวและ 
ไมมีการบันทึกรายการอื่นใดท่ีเปนปรปกษตอการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย 
ของผูซ้ือ12 

 
1.2  ขอความคิดทั่วไปของเอสโครว 
 

1.2.1  ความหมายของเอสโครว 
ความหมายทั่วไปของคําวา  “เอสโครว” คือ การท่ีเอกสาร หนังสือตราสาร เงิน  

หรือรายการอื่นใดตามที่กําหนดไวโดยคูสัญญาไดฝากไวกับบุคคลที่สามซ่ึงเปนบุคคลที่ไมมี 
สวนไดเสียในสัญญา ดวยคําส่ังท่ีใหสงมอบเอกสาร หนังสือตราสาร หรือทรัพยท่ีฝากไวใหแก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเม่ือคูสัญญาไดมีการปฏิบัติการชําระหนี้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในคําส่ัง 
เอสโครว  (escrow instruction) บุคคลที่สามท่ีทําหนาท่ีในการรับฝากดังกลาวอาจเรียกวา 

                                                 
11 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993 , p. 265. 
12 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993 , p. 266. 
 



ตัวแทนเอสโครว ซ่ึงในภาษาอังกฤษมีใชหลายถอยคํา ไดแก escrow holder หรือ escrow agent 
หรือ escrow trustee หรือ  escrowee  สวนเอกสารที่กําหนดเง่ือนไขใหคูสัญญามีหนาท่ีตองทํา
ใหเสร็จสมบูรณกอนท่ีจะมีการสงมอบ เรียกวา สัญญาจัดตั้งเอสโครว  (escrow  agreement) 
หรือ คําส่ังเอสโครว  (escrow  instructions)  

นอกจากนี้ ความหมายของเอสโครวอาจพิจารณาไดจากนิยามตามกฎหมาย 
ตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายการเงินของมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California Financial Code)   
มาตรา 17003 (a) ไดใหคํานิยามของคําวา เอสโครว ไวดังนี้ 

“เอสโครว”  หมายความวา ธุรกรรมใด  ๆ ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อ
วัตถุประสงคในการขาย  การโอน  การกอภาระผูกพัน  หรือการใหเชาซ่ึงสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง ไดสงมอบหนังสือตราสารที่เปนลายลักษณอักษร เงิน  
หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย หรือส่ิงอื่นใดท่ีมีมูลคาใหแก
บุคคลที่สามเพื่อถือไวจนกวาจะเกิดเหตุการณตามที่ระบุไว หรือการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได
กําหนดไวไดเกิดขึ้นแลว  เม่ือนั้นจึงจะมีการสงมอบโดยบุคคลที่สามแกผูรับโอน ผูโอน ผูใหคําม่ัน  
ผูรับคําม่ัน เจาหนี้ ลูกหนี้  ผูตองประกัน ผูประกัน หรือตัวแทนหรือพนักงานของบุคคลใดนั้น 
 
  1.2.2 ประโยชนของการใชเอสโครว 

โดยทั่วไปแลว สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยจะกําหนดใหผูขายมีหนาท่ีจัดทํา
หลักฐานท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิ  (title evidence)  เพื่อแสดงสภาพและลักษณะกรรมสิทธ์ิของ
อสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายกัน  ยกตัวอยางเชน  ในวันท่ี  10  เดือนพฤษภาคม ผูขายตกลงจะขาย
ท่ีดินใหแกผูซ้ือในราคา  50,000  ดอลลาหสหรัฐ  โดยสัญญาซ้ือขายยังไมมีการจดบันทึกและ
ผูขายยังคงครอบครองที่ดินแปลงดังกลาวอยู  ในกรณีนี้ผูขายจะส่ังใหมีการจัดทําหลักฐานท่ีแสดง
กรรมสิทธ์ิ โดยทํ า เปนเอกสาร ท่ีแสดงถึงภาระผูกพัน ท่ี มีอยู เหนืออสังหาริมทรัพยนั้น  
(title commitment)  สมมุติวาเอกสารดังกลาวผูซ้ือไดรับในวันท่ี 20 เดือนพฤษภาคม โดยมี
ขอความแสดงวา ณ วันท่ี 15 เดือนพฤษภาคม ผูขายเปนผูมีกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณปราศจาก
ภาระผูกพันใด ๆ ท้ังส้ินเหนือท่ีดินแปลงที่ซ้ือขาย ผูซ้ือเม่ือไดรับหลักฐานท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิ
ดังกลาวนี้แลว จึงไดชําระราคาคาท่ีดินและรับมอบหนังสือตราสาร (deed)  ในกรณีดังกลาวนี้  
อาจเกิดปญหาตามมาไดหลายประการ เชน อาจปรากฏขอเท็จจริงวา เม่ือวันท่ี 16 เดือน
พฤษภาคม  ผูขายถูกฟองรองในเรื่องภาษีท่ีดินท่ีตองชําระ หรืออาจปรากฏวามีสิทธิยึดหนวง 
หรือภาระผูกพันใดๆ บนท่ีดินแปลงดังกลาวเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ 
(title evidence) มีผลบังคับจนไปถึงชวงเวลาท่ีผูซ้ือทําการบันทึกหนังสือตราสาร  หรืออาจจะเกิด
ปญหาวาผูขายไดถึงแกความตายกอนท่ีจะลงนามในหนังสือตราสาร โดยผูขายมีบุตรผูเยาวเปน
ผูรับมรดก ซ่ึงบุตรผูเยาวไมมีความสามารถที่จะลงนามในหนังสือตราสารได  

เพื่อเปนการหลีกเล่ียงปญหาท่ีกลาวมาขางตนหรือปญหาอื่นใดในทํานองเดียวกัน
สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยบอยครั้งจึงทําการปดธุรกรรมการซื้อขายโดยเอสโครว ซ่ึงการปด 
ธุรกรรมการซื้อขายโดยเอสโครว  (escrow transaction)  ผูขายจะตองสงมอบหนังสือตราสาร 
เอกสารการจํานองและเอกสารอื่นใดที่ตองใชในการปดธุรกรรมใหแกตัวแทนเอสโครว ซ่ึงโดย 
สวนใหญแลว บริษัทประกันกรรมสิทธ์ิ (a title insurance company)  จะทําหนาท่ีเปนตัวแทน



เอสโครว พรอมกันนี้ ผูซ้ือจะมีคําส่ังท่ีทําเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนเอสโครวเปนผูทําการ
บันทึกหนังสือตราสาร การจํานอง รวมทั้งกําหนดใหตัวแทนเอสโครวทําการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพยใหครอบคลุมไปจนถึงวันท่ีมีการบันทึกหนังสือตราสาร ถากรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ก็ใหบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิออกกรมธรรมรับประกัน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย  และตัวแทนเอสโครวจะเปนผูทําหนาท่ีจายเงินคาอสังหาริมทรัพย 
ท่ีซ้ือขายใหแกผูขายและสงมอบเอกสารหรือส่ิงอื่นใดที่รับฝากไวตามคําส่ังเอสโครวใหแก 
ผูซ้ือ นอกจากนี้ สัญญาจัดตั้งเอสโครวยังอาจกําหนดใหผูซ้ือมีสิทธิไดรับเงินคาอสังหาริมทรัพย 
ท่ีซ้ือขายคืนหากปรากฏวากรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ีซ้ือขายมีขอบกพรอง (defective) และผูขาย 
ไมสามารถที่จะทําการแกไขขอบกพรองดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ท้ังนี้ ผูซ้ือมีหนาท่ี
ตองโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยคืนใหแกผูขายดวย  

เม่ือกระบวนการไดดําเนินมาตามขางตนแลว  โดยปกติ ผูรับโอน (grantee)   
จะทําการฝากหนังสือตราสารประเภทที่ผูรับโอนสละสิทธิเรียกรองท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลังการโอน  
(quitclaim deed) ซ่ึงเรียกวา reconveyance deed ไวแกตัวแทนเอสโครว  เพื่อโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพยคืนใหแกผูโอน  (grantor) และถาตอมาปรากฏวา กรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยมีขอบกพรอง ตัวแทนเอสโครวจะทําการบันทึกหนังสือตราสารดังกลาวเพื่อท่ี
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยจะไดกลับไปเปนของผูโอน (grantor) อีกครั้งหนึ่ง   

 คําถามท่ีอาจตามมาไดอีก คือ หากเกิดกรณีท่ีวากรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยมี
อยูอยางสมบูรณ เวนแตยังมีสิทธิยึดหนวงบนอสังหาริมทรัพยตอผูขายอยู เชน การจํานองท่ีผูขาย
มีมาแตเดิมบนอสังหาริมทรัพยนั้น จะดําเนินการอยางไร ในกรณีนี้ ทันทีท่ีปรากฏวากรรมสิทธ์ิ 
ในอสังหาริมทรัพยมีอยูอยางสมบูรณเวนแตเพียงอยูภายใตการจํานองท่ีผูขายมีมาแตเดิม  
ยอมถือวาเง่ือนไขตามที่กําหนดไวในคําส่ังเอสโครวไดบรรลุลงแลว เงินคาซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีได
ฝากไวกับตัวแทนเอสโครวจึงตกเปนของผูขายแลว  โดยปกติสัญญาจัดตั้งเอสโครวจะมี 
ขอกําหนดไวในคําส่ังวาตัวแทนเอสโครวสามารถใชเงินดังกลาวนี้เพื่อชําระหนี้จํานองท่ีผูขายได 
ทําขึ้นไวแตเดิมได เพื่อเปนการปลดเปลื้องสิทธิท่ีเปนปรปกษตอการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยของผูซ้ือ กรณีท่ีมีขอคัดคานกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนขอคัดคานท่ี
สามารถกําจัดออกไปไดโดยการใชเงินท่ีชําระเปนคาซ้ืออสังหาริมทรัพย เชน ภาษีท่ีดินท่ีผูขาย 
ยังไมไดจาย ผู ซ้ือมีสิทธิท่ีจะใหตัวแทนเอสโครวใชเ งินคาอสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อกําจัด 
ขอคัดคานนั้นได13    

ดังนั้น ประโยชนของการใชเอสโครวในธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
กลาวไดวามีดังตอไปนี้  

(1) เปนการสรางความม่ันใจใหแกคูสัญญาท้ังฝายผูซ้ือและผูขายวา ในการซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยนั้น ผูซ้ือจะไดรับมอบกรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ีซ้ือขายท่ีปลอดจากภาระผูกพันใดๆ  
และผูขายจะไดรับการชําระราคาคาทรัพยสินท่ีซ้ือขาย  
                                                 
13 Werner, R. J.  Real  Estate Law.  The United States of America:  South-Western, 2002,  pp.  
183-184. 
 



(2) เพื่อความสะดวกแกคูสัญญา ในบางครั้งคูสัญญาอาจไมสะดวกที่จะตอง 
มาปรากฏตัวในวันท่ีทําการปดธุรกรรมซื้อขาย  วิธีการปดธุรกรรมโดยใชเอสโครวจะเอื้ออํานวย
ความสะดวกโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเปนกรณีคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยอยูกันคนละ
มลรัฐ หรือเม่ือเปนกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถมาปรากฏตัวในวันนั้นได  

(3) เปนการปองกันการเปล่ียนใจของคูสัญญา เนื่องจากวา เม่ือสัญญาจัดตั้ง 
เอสโครวไดมีการลงลายมือชื่อของคูสัญญาและมีผลบังคับสมบูรณแลว คูสัญญาแตเพียงฝายเดียว
ไมสามารถยกเลิกเอสโครวและขอรับทรัพยท่ีฝากไวคืนได คูสัญญาท้ังผูซ้ือและผูขายยอมไดรับ
การคุมครองในกรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจเปล่ียนใจ  ตัวอยางเชน  หากเปนกรณีการปด 
ธุรกรรมซื้อขายในรูปแบบปกติท่ีไมใชเอสโครว ผูขายเกิดเปล่ียนความคิดไมประสงคท่ีจะ
ปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาซ้ือขายแลว อาจจะไมมาปรากฏตัวในวันท่ีทําการปดธุรกรรมซื้อขาย
และปฏิเสธท่ีจะลงลายมือชื่อในหนังสือตราสารได ผลท่ีตามคือ คูสัญญาตองไปดําเนินการ
ฟองรองทางศาลใหมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นกันตอไป  แตถาคูสัญญา
ซ้ือขายเลือกใชเอสโครวในการปดธุรกรรมการซื้อขายกัน ถึงแมวาผูขายปรารถนาที่จะเพิกถอน
หรือยกเลิกสัญญาซ้ือขาย แตตัวแทนเอสโครวซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมหนังสือตราสารท่ีไดรับ 
สงมอบมาจากผูขายยังมีหนาท่ีผูกพันตามคําส่ังเอสโครวท่ีตองสงมอบหนังสือตราสารใหแก 
ผูซ้ือเม่ือเง่ือนไขตามที่ระบุไวในคําส่ังเอสโครวไดเกิดขึ้น เพราะเอสโครวเปนส่ิงท่ีไมสามารถ
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนได จึงเปนหลักประกันไดวาคูสัญญาท้ังผูซ้ือและผูขายจะไมเปล่ียนใจ 
ไมปฏิบัติตามสัญญา 
  (4) คูสัญญาไมจําเปนตองมาพบเจอกันซ่ึงเปนการหลีกเล่ียงการตองเผชิญหนา
กับการขัดกันของผลประโยชนระหวางคู สัญญาและบุคลิกท่ีแตกตางกันของคู สัญญาดวย  
โดยเฉพาะถาเปนการซื้อขายบาน สวนใหญแลวจะมีเรื่องของอารมณเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดบรรยากาศที่ไมนาพึงพอใจแกคูสัญญาได  การพูดจาเสียดสีกันเพียงเล็กนอยระหวาง
คูสัญญาอาจเปนชนวนใหเกิดขอพิพาทหรือปญหาท่ีไมนาจะเกิดขึ้นได ปญหาดังกลาวนี้จะ 
ไมเกิดขึ้นหากคูสัญญาเลือกใชเอสโครวในการปดธุรกรรมซื้อขายเพราะคูสัญญาไมตองมา
เผชิญหนากันอีก ตางฝายตางปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงตนตองกระทําตามท่ีกําหนดไวในคําส่ังเอสโครว
เทานั้น14 

(5) การใชเอสโครวเปนเครื่องมือในการปดธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
มีความเปนไปไดนอยมากที่จะไมประสบผลสําเร็จ เพราะวาบุคคลที่สามซ่ึงเปนกลางตอง
รับผิดชอบดําเนินการในรายละเอียดทางดานเทคนิคของธุรกรรมการซื้อขายจึงมักจะเปนผูท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ เกี่ยวกับการปดธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ไมวาในเรื่อง 
การตรวจสอบเอกสาร การคํานวณอัตราสวนของคาใชจายหรือภาษีท่ีคูสัญญาแตละฝายตอง 
แบกรับ หรือการติดตอประสานงานกับผูใหกู เปนตน   

 
                                                 
14 Gibson, F., Karp, J. and Klayman, E.  Real Estate Law. Chicago: Real  Estate Education 
Company, 1992, pp. 320-321. 



1.2.3 การเลือกตัวแทนเอสโครว 
ในการเลือกบริษัทท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนตัวแทนเอสโครวนั้น ผูซ้ือ ผูขาย ตัวแทน

นายหนาอสังหาริมทรัพย และผูใหกู ตองการตัวแทนเอสโครวซ่ึงมีสถานประกอบการตั้งอยูในท่ี
สะดวกแกตนและตองการตัวแทนเอสโครวท่ีมีเวลาทํางานใหแกธุรกรรมการซื้อขายของตน  
โดยตองเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถในกระบวนการปดธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย  
นอกจากนี้ คูสัญญายังตองการตัวแทนเอสโครวท่ีมีความมั่นคงทางสถานะการเงิน มีความซื่อสัตย
และมีประวัติการทํางานท่ีดี ท้ังนี้ คูสัญญาอาจตรวจสอบประวัติการทํางานของตัวแทนเอสโครวได
จากหนวยงานของรัฐท่ีออกใบอนุญาตใหกับตัวแทนเอสโครว15

  สําหรับคาธรรมเนียมในการใช
บริการของตัวแทนเอสโครวนั้น คาธรรมเนียมดังกลาวไมไดถูกกําหนดหรือควบคุมไวแตอยางใด
คูสัญญาสามารถที่จะตอรองราคาคาธรรมเนียมกับตัวแทนเอสโครวได 
  ตัวแทนเอสโครวอาจเปนบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิ  (title  company)  หรือ
ธนาคารก็ได ตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพยหรือทนายความก็อาจทําหนาท่ีเปนตัวแทนเอสโครว
ในธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้นๆ เองได  อยางไรก็ตาม  หากตัวแทนนายหนา
อสังหาริมทรัพยหรือทนายความของคูสัญญาปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวยอมเปนกรณีท่ีบุคคลนั้น
ยอมรับความเสี่ยงเอง เนื่องจากถาเปนทนายความของคูสัญญาเพียงฝายเดียวในธุรกรรมการ 
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ทนายความดังกลาวเส่ียงท่ีจะพบปญหาการขัดกันของผลประโยชน เพราะ
ตนกําลังปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนตัวแทนเอสโครวซ่ึงตองเปนอิสระจากคูสัญญาทุกฝาย  
  นอกจากนี้ ตัวแทนเอสโครวอาจอยูในรูปแบบของบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการเปนตัวแทนเอสโครวโดยเฉพาะ ซ่ึงโดยทั่วไปแลว บริษัทดังกลาวจะมีขนาดเล็กกวา
บริษัทประกันกรรมสิทธ์ิหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีแผนกเอสโครวอยู โดยสวนมากแลว 
บริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนเอสโครวจะเริ่มกอตั้งโดยผูท่ีมีความรูความสามารถ 
โดดเดนซ่ึงเคยทํางานอยูในแผนกเอสโครวของสถาบันการเงินหรือธนาคารมากอน บุคคลเหลานี้
จะมีความสามารถมากกวาตัวแทนเอสโครวท่ีวาจางอยูในบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิหรือในธนาคาร  
อยางไรก็ตาม บริษัทเอกชนที่ดําเนินการเปนตัวแทนเอสโครวนี้ มีเปนสวนนอยท่ีจะมีทรัพยสิน
เพียงพอตอการคุมครองในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกจางของบริษัท  
ดังนั้น คูสัญญาอาจจะตองเลือกระหวางตัวแทนเอสโครวท่ีมีความสามารถสูงกับตัวแทนเอสโครว 
ท่ีเปนแผนกเอสโครวในสถาบันใหญซ่ึงมีความมั่นคงทางการเงินท่ีสามารถจะชําระหนี้ใหไดเม่ือ
เกิดความเสียหายขึ้น  

                                                 
15 ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานที่มีอํานาจในการออกใบอนุญาตใหกับผูย่ืนคําขอ
ประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว  แตสําหรับกรณีบริษัทประกันกรรมสิทธ์ินั้น ประมวลกฎหมายการเงินของ 
มลรัฐแคลิฟอรเนียไดกําหนดใหบริษัทดังกลาวสามารถทําหนาท่ีเปนตัวแทนเอสโครวไดโดยไมตองมาขอรับ
ใบอนุญาต แตการประกอบการเปนบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิก็ตกอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานประกันภัย 
ดังนั้น คูสัญญาจึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิไดจากหนวยงานประกันภัย  

(Insurance Commissioner) นั่นเอง 



  การเลือกตัวแทนเอสโครว ท่ี มีประวัติการทํางานดีจะชวยใหกระบวนการ 
ปดธุรกรรมเสร็จส้ินลงไดเปนอยางดี แตคูสัญญาควรระมัดระวังกรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปน 
ผูกําหนดตัวแทนเอสโครวโดยเลือกจากตัวแทนเอสโครวซ่ึงมีความคุนเคยกับคูสัญญาฝายนั้นเปน
อยางดี ตัวแทนเอสโครวท่ีดําเนินธุรกิจอยูกับคูสัญญาฝายหนึ่งอยางตอเนื่องอาจปฏิบัติหนาท่ีของ
ตนอยางไมเปนกลาง  ดวยเหตุผลนี้เอง ประมวลกฎหมายแพงของมลรัฐแคลิฟอรเนียจึงได
กําหนดวา นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย (real estate developer)16 ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ไมสามารถที่จะกําหนดใหใชตัวแทนเอสโครวท่ีตนมีผลประโยชนทางการเงิน (financial 
interest) รวมอยูดวยได ซ่ึงผลประโยชนทางการเงินในที่นี้หมายถึง การเปนเจาของธุรกิจ 
เอสโครวหรือมีสวนการควบคุมธุรกิจเอสโครวในสัดสวนตั้งแตรอยละ 5 ของธุรกิจเอสโครวนั้น17 
  สําหรับกรณีท่ีเปนธุรกรรมพาณิชยซ่ึงมีขนาดใหญและมีความสลับซับซอน  
ทนายความบางคนอาจหลีกเล่ียงการเลือกใชตัวแทนเอสโครวในธุรกรรมดังกลาว หรืออาจเลือกใช
เอสโครว สําหรับกระบวนการทางเอกสารเท านั้น  เนื่ องจากว า ธุรกิจการเปนตัวแทน 
เอสโครวเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับปริมาณงานที่ เปนการซื้อขายจํานวนมากและตองการ 
ความรวดเร็ว ดังนั้น ตัวแทนเอสโครวเองบอยครั้งจะวุนวายอยูกับธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยจํานวนมากในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหไมมีเวลาพอท่ีจะดูแลธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยขนาดใหญไดเปนอยางดี นอกจากนี้  มีตัวแทนเอสโครวจํานวนนอยท่ีจะมีความรู
อยางละเอียดลึกซ้ึงในกฎหมาย บัญชี หรืออสังหาริมทรัพย  อยางไรก็ตาม ทนายความที่ทํางานใน
ธุรกรรมขนาดใหญท่ีมีความสลับซับซอนอาจเลือกท่ีจะทํางานรวมกับตัวแทนเอสโครวได เนื่องจาก
ตองการอาศัยทักษะของตัวแทนเอสโครวในเรื่องการประสานงานกับผูใหกูท่ีจะชําระหนี้กูยืมเดิม
และอนุ มัติ เ งินกอนใหมสําหรับการกู ยืมใหม หรือทักษะในเรื่องการคํานวณอัตราภาษี   
การประกันภัย การเชา การส่ังบริษัทประกันกรรมสิทธ์ิในการสืบคนเรื่องกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ 
การออกกรมธรรมรับประกันกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ตลอดจนความแนนอนในการจัดใหมีการลงนาม
ในหนังสือตราสารและการจํานองไดอยางเรียบรอยเพื่อพรอมสําหรับการนําไปจดบันทึก18 
 
  1.2.4 คําสั่งเอสโครว  (Escrow Instructions) 

  เนื่องจากตัวคําส่ังเอสโครวเองไมใชสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ดังนั้น คําส่ัง
เอสโครวจึงไมจําตองทําเปนหนังสือตามที่กําหนดไวในกฎหมาย Statute of Frauds19 แต

                                                 
16 มลรัฐแคลิฟอรเนียไมมีกฎหมายควบคุมการประกอบการเปนนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนการเฉพาะ
แตมีกฎหมายควบคุมการประกอบการเปนนายหนาอสังหาริมทรัพย  (real estate broker)  ซึ่งปรากฏอยูใน 
California Business and Professions Code, Division 4 Real Estate. 
17 California Civil Code, section 2995. 
18 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993, p. 271. 
19 Statute of Frauds คือ หลักกฎหมายที่กําหนดใหสัญญาบางประเภทตองทําตามแบบจึงจะมีผลสมบูรณ  
หลักนี้บัญญัติอยูในมาตรา 2-201 Formal Requirements แหง Uniform Commercial Code (U.C.C.) 
ท่ีใชบังคับกับทุกมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา 



โดยทั่วไปแลว คําส่ังเอสโครวเกือบท้ังหมดจะจัดทําขึ้นเปนหนังสือ และประกอบดวยสองสวน คือ
สวนท่ีหนึ่ง คําส่ังเอสโครวท่ีเฉพาะจงเจาะหรือคําส่ังพิเศษ (special or specific instructions) 
คําส่ังในสวนนี้ประกอบดวยขอกําหนดของสัญญาซ้ือขาย ดังนั้น เนื้อหาของคําส่ังในสวนนี้จะ 
ไมเกินไปกวาเนื้อหาท่ีอยูในสัญญาซ้ือขายที่คูสัญญาไดจัดทําขึ้น สวนท่ีสอง คําส่ังท่ีเปนชุดของ
เง่ือนไขที่กําหนดความสัมพันธระหวางตัวการและตัวแทนเอสโครว คําส่ังเอสโครวในสวนท่ีสองนี้
เรียกวาเปนคําส่ังเอสโครวท่ัวไป  (general  instructions)  

คําส่ังเอสโครวสวนใหญแลวจะรางขึ้นเพื่อใหตัวแทนเอสโครวไมตองประสบ
ปญหาเกี่ยวกับประเด็นท่ียังโตแยงกันอยูหรือประเด็นท่ีเปนเรื่องยุงยาก นอกจากนี้ คําส่ังเอสโครว
ยังจํากัดความรับผิดของตัวแทนเอสโครวในกรณีท่ีมีขอพิพาทกับคูสัญญาในคําส่ังเอสโครว  
ตัวอยางเชน คําส่ังเอสโครวจะไมกําหนดใหตัวแทนเอสโครวมีอํานาจในการตัดสินวารายการ 
ท่ีมาจากการสืบคนกรรมสิทธ์ินั้นเปนการจํากัดหรือยกเวนผูซ้ือจากการไดกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ
หรือไม แตคําส่ังเอสโครวจะกําหนดในลักษณะท่ีวาตัวแทนเอสโครวจะดําเนินกระบวนการปด 
ธุรกรรม เวนแตผูซ้ือซ่ึงไมพอใจกับรายงานเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิจะไดแจงเปนหนังสือแกตัวแทน 
เอสโครววาใหตัวแทนเอสโครวระงับกระบวนการปดธุรกรรม20 
  
  1.2.5 คุณสมบัติของเอสโครวที่สมบูรณ  (Requirements of an Escrow)

  คําส่ังเอสโครวท่ีจะมีผลบังคับใชไดตองมีองคประกอบที่จําเปนดังตอไปนี้  
(1) หนังสือตราสารที่ใชบังคับได  (valid deed)  หนังสือตราสารเปนส่ิงสําคัญ

มากในเอสโครว หนังสือตราสารตองจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับกฎหมายของมลรัฐท่ีใชบังคับกับ
สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยนั้น  หนังสือตราสารท่ีขาดสาระสําคัญของการเปนหนังสือตราสาร 
ท่ีใชบังคับไดจะไมสามารถเปนวัตถุของธุรกรรมเอสโครวได  และตัวแทนเอสโครวซ่ึงถือหนังสือ 
ตราสารดังกลาวมีหนาท่ีตองสงมอบหนังสือตราสารนั้นกลับคืนใหแกผูขายเมื่อผูขายรองขอ  
ตัวอยางเชน  นาย John Hines ไดลงลายมือชื่อในหนังสือตราสารและไดสงมอบใหเอสโครว  
แตหนังสือตราสารไมมีพยานลงนาม ซ่ึงขัดกับกฎหมายของมลรัฐนั้นท่ีกําหนดใหผูโอน (grantor) 
ตองจัดใหมีการรับรองการลงลายมือชื่อในหนังสือตราสารท่ีไดทําขึ้นโดยความสมัครใจของผูโอน
ตอหนาพยานสองคน  ดังนั้น การฝากหนังสือตราสารไวกับเอสโครวจึงไมถือวาเปนการ 
รับฝากไวในฐานะเอสโครวเพราะขาดการรับรองลายมือชื่อ นาย Hines จึงเรียกคืนหนังสือตราสาร
ดังกลาวได  

(2) สัญญาซ้ือขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย  (enforceable contract)  เพื่อท่ี
การจัดตั้งเอสโครวจะมีผลบังคับใชได จะตองปรากฏวาหนังสือสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ี
คูสัญญาไดทําขึ้นนั้นมีผลบังคับใชไดระหวางคูสัญญาดวย  เนื่องจากกฎหมาย Statute of Frauds 
กําหนดใหสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยตองทําเปนหนังสือและมีลายมือชื่อของคูสัญญาจึงจะมีผล
ใชบังคับได  ดังนั้น หากสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยไมไดทําขึ้นเปนหนังสือ การตั้งเอสโครว

                                                 
20 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993, p. 271. 



ยอมไมสามารถที่จะบังคับใชได แมวาจะไดมีการสงมอบหนังสือตราสารท่ีสมบูรณแลวโดย 
ฝายผูขายก็ตาม  หนังสือตราสารนั้นจะตกอยูภายใตการถูกเรียกคืนโดยผูขายได และตัวหนังสือ
ตราสารเอง (deed) ไมใชหลักฐานเปนหนังสือของสัญญาซ้ือขายตามความตองการของกฎหมาย 
Statue of Frauds เพราะวาเง่ือนไขท่ีสําคัญของการซ้ือขายไมไดมีกลาวไวในหนังสือตราสาร เชน 
เรื่องของราคาทรัพยสินท่ีซ้ือขาย   

(3) การสงมอบเอกสารไปยังบุคคลที่สาม (delivery)  ผูโอน (grantor) หรือ
ตัวแทนของผูโอนตองสงมอบหนังสือตราสารใหแกตัวแทนเอสโครวโดยมีเจตนาที่จะสละการ
ครอบครองในหนังสือตราสารนั้น  การสละการครอบครองในกรณีนี้เรียกวา “first delivery” 
การสละการครอบครองที่จะมีผลเปนการสงมอบนี้ตองปรากฏวาผู โอนสละการควบคุม 
อยางเด็ดขาดเหนือหนังสือตราสารนั้น  ในกรณีท่ีหนังสือตราสารยังอาจถูกเรียกคืนไดโดยผูโอน 
การสงมอบเชนนั้นไมถือวาสมบูรณ   

(4) ตัวแทนเอสโครว  (escrow agent)  ถูกกําหนดใหเปนตัวแทนในการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญาทั้งฝายผูซ้ือและผูขาย ดังนั้น ตัวแทนเอสโครวจึงตองทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนของคูสัญญาท้ังสองฝายซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริต  ตัวแทนเอสโครวไมมีอํานาจอื่นใด
นอกจากอํานาจที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือขอตกลงหรือคําส่ังเอสโครวเทานั้น และตัวแทนเอสโครว
ถูกจํากัดหนาท่ีอยางเครงครัดใหตองปฏิบัติตามอยางสอดคลองกับคําส่ังเอสโครวดังกลาว  
การบิดเบือนจากคําส่ังเอสโครวเปนการฝาฝนหนาท่ี หากเกิดความเสียหายขึ้นตัวแทนเอสโครว
ตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น  

โดยธรรมเนียมปฏิบัติแลว ทนายความหรือตัวแทนของคูสัญญาทั้งสองฝาย 
ไมสามารถปฏิบัติการในฐานะเปนตัวแทนเอสโครวได เพราะการทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดการ
ขัดกันของผลประโยชน อยางไรก็ตาม บางมลรัฐอนุญาตใหตัวแทนของคูสัญญาหรือทนายความ
ของคูสัญญาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนเอสโครวไดตราบเทาท่ีการปฏิบัติหนาท่ีเชนนั้นไมเปน
การขัดตอผลประโยชนของตัวการ 

(5) ขอตกลงและเง่ือนไขเอสโครว (escrow agreement and condition) 
ขอตกลงเอสโครวไมจําเปนตองทําเปนหนังสือ แตโดยปกติแลวขอตกลงเอสโครวจะทําขึ้นเปน
หนังสือ โดยอาจรวมไวในสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยหรืออาจทําขึ้นเปนสัญญาแยกตางหาก 
อีกฉบับก็ได  ขอตกลงเอสโครวควรกําหนดรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นถึงเจตนา
ของคูสัญญาและควรครอบคลุมถึงเง่ือนไขตางๆ ซ่ึงเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอตกลงเอสโครว 
ท่ีพบเห็นอยูเปนประจํา ไดแก    
  (5.1) ชื่อและท่ีอยูของผูขาย ผูซ้ือ และตัวแทนเอสโครว 
  (5.2) รายละเอียดของทรัพยสินท่ีเปนวัตถุของเอสโครว 
  (5.3) หนาท่ีของผูซ้ือและหนาท่ีของผูขายเกี่ยวกับการฝากหนังสือตราสารและ
เงินไวแกเอสโครว 
  (5.4) คําส่ังเกี่ยวกับการบันทึกลงในหนังสือตราสารและการเบิกจายเงินคาราคา
ทรัพยสิน 



  (5.5) เง่ือนไขท่ีทําใหกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยโอน 
  (5.6) คําส่ังใหตัวแทนเอสโครวตองปฏิบัติในกรณีท่ีเง่ือนไขไมเปนไปตามที่
กําหนดไว 
  (5.7) การชําระคาธรรมเนียมเอสโครว คาธรรมเนียมของทนายความ คาจด
บันทึก และคาใชจายอื่นๆ 
  (5.8) ลายมือชื่อของผูซ้ือ ผูขาย และตัวแทนเอสโครว 
  ดังไดกลาวมาขางตนแลววา ขอตกลงเอสโครวนี้เปนสัญญา ดังนั้น คูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งไมสามารถที่จะเพิกถอนไดโดยปราศจากความยินยอมของคูสัญญาทุกฝาย ในกรณีท่ี
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งพยายามที่จะเพิกถอนขอตกลงเอสโครวและตองการไดทรัพยท่ีฝากไวกับ
เอสโครวกลับคืน ตัวแทนเอสโครวตองเพิกเฉยตอการเรียกรองดังกลาว21   

 
1.2.6  กรณีตัวแทนเอสโครวกอความเสียหายขึ้น  
ในการปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนเอสโครว บางครั้งอาจดําเนินการผิดพลาดและ

กอใหเกิดความเสียหายแกคูสัญญา โดยสวนใหญแลวความผิดพลาดของเอสโครวจะเกิดขึ้นโดย
บังเอิญและขนาดความเสียหายไมมาก เชน กรณีท่ีบริษัทประกอบการเอสโครวนําเงินของลูกคามา
ปะปนกับเงินของบริษัท กรณีท่ีตัวแทนเอสโครวขโมยเงินของคูสัญญาและหลบหนีไป หรือกรณีท่ี
ตัวแทนเอสโครวโอนหนังสือตราสาร  (deed) ท่ีผูขายไดลงลายมือชื่อแลวไปใหกับบุคคลภายนอก
ซ่ึงไดปลอมชื่อของผูรับโอน (grantee) และสงมอบหนังสือตราสารที่ไดมีการจดบันทึกในชื่อของ
บุคคลภายนอกคืนใหแกผูซ้ือตัวจริง ทําใหตองมีการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงตองใช
ระยะเวลาอีกหลายเดือนเพื่อ ท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว ตัวอยางท่ีเกิดขึ้นจริงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม ค.ศ. 1989  กระทรวงพาณิชยของมลรัฐแคลิฟอรเนียได
ยึดทรัพยสินของตัวแทนเอสโครวชื่อ  The Escrow Shoppe โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้ นาย David 
Fein ไดทําธุรกรรมการขายบานท่ี Woodland Hills เม่ือวันท่ี 17 เดือนมีนาคมในปเดียวกัน 
และไดลงลายมือชื่อในหนังสือตราสารเพื่อใหตัวแทนเอสโครวดําเนินการสงมอบใหแกผูซ้ือและ
ไดรับชําระราคาคาบานเปนเช็ค แตเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน อีกหนึ่งเดือนตอมา  
นาย Fein ก็ยังไมไดรับชําระราคาคาบาน  กระทรวงพาณิชยจึงมีคําส่ังไมใหมีการเบิกจายเงินจาก
กองทุนเอสโครวจนกวาจะมีการสอบสวนเรื่องราวดังกลาวเสร็จกอน ซ่ึงสงผลใหธุรกรรมเอสโครว
อื่นๆ อีกประมาณ  300-400 คําส่ังตองหยุดชะงักไปดวย   
  ในการพิจารณาเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือการยักยอกเงินโดยตัวแทน 
เอสโครวนั้น เงินท่ีไดฝากไวในบัญชีเอสโครวถือวาไมเคยตกเปนกรรมสิทธ์ิของตัวแทน 
เอสโครวเลย  ดังนั้น หากเกิดกรณีท่ีเงินคาทรัพยสินหายไปหรือมีการยักยอกเงินจํานวนดังกลาว
ไปโดยตัวแทนเอสโครวกอนท่ีจะมีการสงมอบใหแกผูขาย ความเสียหายจะตกแกคูสัญญาฝายท่ีมี
กรรมสิทธ์ิในเงินจํานวนดังกลาว ณ เวลาท่ีเงินจํานวนดังกลาวไดสูญหายหรือมีการยักยอกไป  

                                                 
21 Gibson, F., Karp, J. and Klayman, E.  Real Estate Law. Chicago: Real Estate 
Education Company, 1992, pp. 321-329. 



จึงแยกพิจารณาไดเปน 2 กรณี กลาวคือ ถาเง่ือนไขของเอสโครวยังไมไดมีการปฏิบัติจนลุลวง  
ความสูญหายหรือความเสียหายจากการยักยอกเงินในบัญชีจะตกแกผูซ้ือหรือผูใหกูซ่ึงเปนผูนํา
ฝากเงินจํานวนดังกลาว โดยคูสัญญาฝายนั้นไมมีสิทธิท่ีจะอางวาตนไดปฏิบัติการชําระหนี้ฝายของ
ตนตามคําส่ังเอสโครวโดยการสงเงินใหแกตัวแทนเอสโครวเปนท่ีเรียบรอยแลว ตนจึงไมตอง 
รับบาปเคราะห และผูซ้ือหรือผูใหกูก็ไมสามารถที่จะบังคับใหผูขายโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินท่ี 
ซ้ือขายใหแกตนได ในกรณีกลับกัน หากเงินเกิดสูญหายหรือมีการยักยอกเกิดขึ้น เม่ือเง่ือนไขของ 
เอสโครวไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองแลว ผูขายหรือผูกูคือผูท่ีตองรับบาปเคราะหนั้นไป   
  หลักการดังกลาวขางตนตั้งอยูบนขอเท็จจริงท่ีวาความเสียหายที่เกิดขึ้นไมไดเปน
ความผิดของคูสัญญาฝายใด  อยางไรก็ตาม หากมีกรณีท่ีความสูญหายหรือการยักยอกเงินมี
สาเหตุมาจากหรือไดเกิดขึ้นโดยความชวยเหลือ โดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเลอของผูขายหรือ
คูสัญญาฝายอื่น คูสัญญาฝายนั้นตองแบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย ถึงแมวากรรมสิทธ์ิในเงิน
จํานวนดังกลาวยังคงเปนของผูซ้ืออยู ตัวอยางเชน การปดเอสโครวถูกทําใหลาชาออกไปเนื่องจาก
ความบกพรองในเรื่องกรรมสิทธ์ิท่ีดินของผูขาย ผูขายไมไดดําเนินการฟองรองคดีอยางจริงจังเพื่อ
ปลดเปล้ืองความบกพรองดังกลาว และในระหวางชวงเวลาของความลาชานั้น ตัวแทนเอสโครวได
ยักยอกเงินคาทรัพยสินไป ศาลตัดสินวา ความเสียหายจะไมเกิดขึ้นถาหากไมมีความลาชา 
โดยความประมาทเลินเลอของผูขายในการติดตามฟองรองคดี ดังนั้น ผูขายจึงตองมีสวนในการ
แบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย22 
 
  1.2.7 หนาที่ในการเปดเผยขอเท็จจริงของตัวแทนเอสโครว 
  ภายใตหลักท่ัวไปของตัวแทน ตัวแทนมีหนาท่ีตองเปดเผยขอเท็จจริงสําคัญ 
ทุกเรื่องหรือขอเท็จจริงใดก็ตามที่อาจมีผลตอการตัดสินใจของตัวการใหตัวการทราบ เนื่องจาก
ความรูของตัวแทนที่ไดมาจากการเปนตัวแทนและภายในขอบเขตของการเปนตัวแทนโดยทั่วไป
แลวถือวาตัวการไดรับรูดวย 

หลักดังกลาวนี้นํามาปรับใชอยางจํากัดกับตัวแทนเอสโครวเพราะวาตัวแทน 
เอสโครวเปนตัวแทนของคูสัญญาทั้งสองฝาย และตัวแทนเอสโครวเปนตัวแทนประเภทพิเศษ
เพราะหนาท่ีของตัวแทนจะถูกกําหนดไวโดยคําส่ังเอสโครวท่ีตัวการใหไว ดังนั้น ตัวแทนเอสโครว
ไมอยูภายใตหลักท่ัวไปของการเปดเผยขอเท็จจริงซ่ึงเปนหลักท่ีปรับใชกับตัวแทนทั่วไป ตัวแทน
เอสโครวไมมีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลตอคูสัญญาในสวนท่ีเกี่ยวกับเอสโครวซ่ึงตนกําลังดําเนินการ 
เพราะการเปดเผยดังกลาวอาจเปนการฝาฝนหนาท่ีของตัวแทนเอสโครวท่ีมีตอสัญญาเอสโครวอื่น 
  ตัวแทนเอสโครวโดยหลักแลวไมมีหนาท่ีตองเปดเผยตอคูสัญญาในสัญญา 
เอสโครววาคูสัญญาฝายหนึ่งกําลังถูกโกงโดยคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรือตัวแทนอื่นของตัวการ  
อยางไรก็ตาม หนาท่ีดังกลาวอาจมีไดโดยขึ้นอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณี และข้ึนอยูกับวาตัวแทน

                                                 
22 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993 , pp. 273-274. 
 



เอสโครวมีความรูท่ีแนนอนชัดเจนในเรื่องการโกงดังกลาวหรือไม  ถาตัวแทนเอสโครวรูอยาง 
แนชัดวาคูสัญญาฝายหนึ่งในสัญญาเอสโครวกําลังทําการโกง ตัวแทนเอสโครวยอมมีหนาท่ี
เกี่ยวกับความไววางใจ ซ่ึงเปนการหามไมใหตัวแทนเอสโครวดําเนินกระบวนการเอสโครวตอไป
โดยปราศจากการเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวตอตัวการท่ีถูกโกง   
  คดีท่ีเกิดขึ้นในรัฐอริโซนา  Berry v. McLeod แสดงใหเห็นความแตกตางใน
ขอยกเวนในเรื่องของการโกงในเอสโครว  ในคดีดังกลาว ตัวแทนเอสโครวถูกตัดสินใหตองรับผิด
ในเรื่องเอสโครวซอน (double escrow) กลาวคือ ผูซ้ือเปนบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นโดยตัวแทนนายหนา
อสังหาริมทรัพยของผูขาย และตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพยนั้นไดวาจางตัวแทนเอสโครว 
คนเดียวกันใหเปนตัวแทนเอสโครวในธุรกรรมการขายทรัพยสินของผูซ้ือซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้ง
ขึ้นมาหลอกๆ ท่ีซ้ือมาจากผูขายใหแกตนเอง ศาลของมลรัฐอริโซนาเห็นวาตัวแทนเอสโครวควร 
จะเตือนผูขายวานายหนาอสังหาริมทรัพยกําลังซ้ือทรัพยสินผานบริษัทท่ีตั้งขึ้นมาหลอกๆ   
  อยางไรก็ตาม ไดมีความเห็นท่ีโตแยงตอหลักขอยกเวนในเรื่องการโกงท่ีเกิดขึ้น
ในมลรัฐอริโซนาวา หนาท่ีของตัวแทนเอสโครวกําหนดใหตัวแทนเอสโครวตองปฏิบัติงาน 
อยางแนนอนและตั้งใจตอรายละเอียด และตองปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ซ่ึงตัวแทนเอสโครว
โดยปกติแลวจะดําเนินการในฐานะเอสโครวสําหรับธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยอื่นอีกเปน
รอยรายในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ระบบเอสโครวจะทํางานไดดีท่ีสุดถาตัวแทนเอสโครวไมตองอยู
ภายใตหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลตางๆ แตควรอยูภายใตหนาท่ีในการเก็บรักษาขอมูลเปน
ความลับ 
  ตัวแทนเอสโครวไมตองรับผิดถา (1)  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัดตามเง่ือนไข
ของสัญญาตั้งเอสโครว  และ (2) เก็บรักษาความลับของคําส่ังเอสโครวและทําใหคําส่ังเอสโครว
บรรลุผลดวยความซื่อสัตย ดวยทักษะ และดวยความขยัน    
  สําหรับมลรัฐแคลิฟอรเนีย ศาลแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียไมไดไปไกลอยางศาลใน
มลรัฐอริโซนา คําตัดสินของศาลไมเคยกําหนดหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลในกรณีของการเปน
ตัวแทนเอสโครวซอน (double escrow)  หรือแมแตเม่ือนายหนาอสังหาริมทรัพยกําลังซ้ือทรัพยสิน
ของผูขายดวยมูลคาท่ีต่ํามากๆ และนําไปขายตอเพื่อไดกําไรอยางลับๆ23  
 
  1.2.8 ความขัดแยงระหวางคําสั่งเอสโครวกับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
  โดยหลักแลว คําส่ังเอสโครวควรจะสอดคลองตองตรงกันกับสัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย เวนแตคูสัญญาจะไดแสดงเจตนายินยอมอยางชัดแจงโดยทําเปนหนังสือใหมี 
การแกไขสัญญาซ้ือขายได  อยางไรก็ตาม  ความขัดแยงระหวางสัญญาซ้ือขายกับคําส่ังเอสโครว
เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นได 

                                                 
23 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993, pp. 275-276. 



  หากความขัดแยงเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการราง ปญหาดังกลาวยุติไดโดย
ไมยาก แตหากความขัดแยงระหวางสัญญาซ้ือขายกับคําส่ังเอสโครวเกิดขึ้นจากการตีความ
ขอตกลงที่ขัดแยงกัน คูสัญญาจะตองทําการเจรจากันใหมกอนการปดธุรกรรมซื้อขาย 
  ในการยุติปญหาความขัดแยงระหวางสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยกับคําส่ัง 
เอสโครว จะอาศัยหลักท่ัวไปของการตีความ คือ ในระหวางคูสัญญาเดียวกัน ถามีการทําเอกสาร
มากกวาหนึ่งเอกสารและเปนเอกสารที่เกี่ยวของในเรื่องเดียวกัน เอกสารทั้งหมดที่ทําขึ้นนั้นตอง
ตีความไปในทางที่สอดคลองกัน24  
  อยางไรก็ตาม ถาเอกสารทั้งสองฉบับมีความขัดแยงกันอยางชัดเจน หลักท่ัวไป 
คือ คําส่ังเอสโครวซ่ึงถูกทําขึ้นภายหลังสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยยอมถือเปนหลักฐานทายสุด
ของขอตกลงของคูสัญญา ดังนั้น จึงตองบังคับตามคําส่ังเอสโครว นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นท่ี
สนับสนุนใหคําส่ังเอสโครวมีผลบังคับเหนือกวาสัญญาซ้ือขาย กลาวคือ คําส่ังเอสโครวจะ
ประกอบดวยรายละเอียดมากกวาเนื้อหาท่ีอยูในสัญญาซ้ือขาย ดังนั้น คําส่ังเอสโครวจึงอุดชองวาง
หรือส่ิงท่ีสัญญาซ้ือขายไมไดกลาวถึงโดยไมเปนการขัดแยงกับขอตกลงในสัญญาซ้ือขายได25 
  

1.2.9 เอสโครวกับการสงมอบ 
  การสงมอบเปนส่ิงสําคัญและเปนเครื่องมือสําหรับการใชระบบเอสโครว หนังสือ
ตราสาร (deed) จะมีผลบังคับเม่ือมีการสงมอบเทานั้น หนังสือตราสารท่ียังไมไดมีการสงมอบ
หากไดรับการจดบันทึก ผลก็คือ กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยยังไมมีการโอนไปยังผูรับโอน 
(grantee) ยกตัวอยางเชน ผูซ้ือท่ียังไมไดชําระราคาซื้อขาย ไดนําหนังสือตราสารที่มีการ 
ลงลายมือชื่อของผูขายไปโอนเปนของตนและตอมาไดขายอสังหาริมทรัพยนั้นไปยังบุคคลอื่น 
ซ่ึงเปนผูซ้ือโดยสุจริต ผูซ้ือโดยสุจริตคนนี้ก็ไมมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เนื่องจาก 
หนังสือตราสารที่ผูซ้ือนํามาไมมีผลบังคับได เพราะยังไมมีการสงมอบหนังสือตราสารโดยผูขาย
หรือผูโอน (grantor) นั่นเอง   
  การสงมอบ เปนการแสดงถึงเจตนาของผูโอน (grantor) โดยการสงมอบตอง
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ ดังนี้    

(1) เจตนาที่จะสงมอบ  และ  
(2) หลักฐานของเจตนาดังกลาว เวนแตวาเจตนาของผูใหไดแสดงออกมาอยาง

ชัดเจนแลว 
  การสงมอบหนังสือตราสารใหแกผูรับโอนโดยมีเง่ือนไขในการสงมอบ กฎหมาย
ของมลรัฐแคลิฟอรเนียกําหนดใหถือวาเง่ือนไขนั้นมิไดมี  ดังนั้น การสงมอบจึงเปนการสงมอบท่ี

                                                 
24 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions. Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993, pp. 277. 
25 Burke, D.B.  Real Estate Transactions: Examples and Explanations.  The United States of 
America: Little, Brown and Company, 1993, p. 130. 
 
 



เสร็จเด็ดขาด อยางไรก็ตาม ในบางมลรัฐไดมีการผอนปรนหลักการดังกลาวโดยถือวาการสงมอบ
หนังสือตราสารใหแกผูรับโอนเปนการสงมอบโดยมีเง่ือนไขได  
  สําหรับกรณีท่ีเปนการสงมอบหนังสือตราสารตอคู สัญญาฝายท่ีสามโดยมี 
เง่ือนไขนั้น  จะถือวาการสงมอบยังไมสามารถบังคับใชไดจนกวาเง่ือนไขดังกลาวจะบรรลุแลว 
ผูขายซึ่งไดฝากหนังสือตราสารท่ีลงลายมือชื่อไวแกตัวแทนเอสโครวจะถูกสันนิษฐานวาไดสงมอบ
หนังสือตราสารแลว เนื่องจากตัวแทนเอสโครวไดรับหนังสือตราสารนั้นไวในฐานะตัวแทนของผูซ้ือ 
ผูขายที่มีความระมัดระวังจึงไมสงมอบหนังสือตราสารที่ลงลายมือชื่อกอนวันท่ีมีการปดธุรกรรม  
อยางไรก็ตาม  การสงมอบหนังสือตราสารของผูขายใหแกเอสโครวเปนการสงมอบอยางมีเง่ือนไข
ตามที่คูสัญญาไดกําหนดไวในคําส่ังเอสโครว   ดังนั้น  ผูขายซ่ึงตองการหลีกเล่ียงความเส่ียงของ
การสูญเสียกรรมสิทธ์ิกอนท่ีผูซ้ือจะไดปฏิบัติการชําระหนี้ฝายตนเรียบรอยแลว จะไมสงมอบ
หนังสือตราสารใหแกผูซ้ือโดยตรงกอนท่ีผูซ้ือจะไดปฏิบัติการชําระหนี้โดยสมบูรณแลว ผูขาย
จะตองรอจนกวาเง่ือนไขของการปดธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง 
หรือผูขายอาจจะสงมอบหนังสือตราสารโดยมีเง่ือนไขใหแกบุคคลที่สามซ่ึงอาจเปนใครก็ไดยกเวน
ผู ซ้ือ ดวยเหตุผลนี้ จึงเปนแรงผลักดันใหมีการใชเอสโครวในการปดธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย  โดยปกติผู ซ้ือจะไดรับการคุมครองเมื่อตัวแทนเอสโครวสงมอบหนังสือ 
ตราสารโดยผิดพลาดหรือมีการจดบันทึกกอนท่ีเง่ือนไขทั้งหมดที่กําหนดไวในคําส่ังเอสโครว 
จะบรรลุผล    
  ระบบคอมมอนลอวไดวางหลักในการปดเอสโครวไววา เอสโครวจะถูกปดและ 
ถือวาหนังสือตราสารไดมีการสงมอบก็ตอเม่ือผูขายไดลงลายมือชื่อในหนังสือตราสารและสงมอบ
แกตัวแทนเอสโครวและผูซ้ือไดชําระราคาอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายแลว  แตในทางปฏิบัติปจจุบัน
ในคําส่ังเอสโครวจะกําหนดไววา การปดเอสโครวจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือหนังสือตราสารไดรับการ 
จดบันทึกแลว26 

 
1.2.10 การโอนกรรมสิทธิ์  (Title Passage) 
ธุรกรรมเอสโครวท่ีเสร็จสมบูรณตองประกอบดวยการสงมอบทั้งหมดสองครั้ง  

การสงมอบครั้งแรก (first delivery) สมบูรณเม่ือผูใหยอมสละอํานาจควบคุมของตนที่มีอยูเหนือ
หนังสือตราสารนั้น  และสงมอบหนังสือตราสารนั้นใหแกตัวแทนเอสโครว การสงมอบในครั้งท่ี
สอง (second delivery) เกิดขึ้นเม่ือตัวแทนเอสโครวไดสงมอบหนังสือตราสารนั้นใหแกผูซ้ือ
หลังจากท่ีเง่ือนไขตามขอตกลงเอสโครวไดบรรลุแลว  ผูรับโอน (grantee) มีสิทธ์ิในการรับมอบ
หนังสือตราสารท่ีฝากไวกับเอสโครว  และ ณ เวลานั้น กรรมสิทธ์ิจะโอนไปยังผูรับ27

 

                                                 
26 Lefcoe, G.  Real Estate Transactions.  Virginia: The Michie Company Law Publishers, 
1993, pp. 277-280. 
27 Gibson, F., Karp, J. and Klayman, E.  Real Estate Law. Chicago: Real  Estate 
Education Company, 1992, p. 329. 
 



ทฤษฎี Relation  Back ไดนํามาใชกับธุรกรรมเอสโครวดวย โดยหลัก ทฤษฎี
ดังกลาวกําหนดใหการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินจะยอนกลับไป ณ เวลาท่ีไดมีการสงมอบหนังสือ
ตราสารในครั้งแรก (first delivery) ตอตัวแทนเอสโครว  กลาวคือ เม่ือผูขายไดสงมอบหนังสือ
ตราสารแกเอสโครว แมตอมาผูขายถึงแกความตาย หากเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอสโครวไดรับ 
การปฏิบัติถูกตองแลว  ใหถือวาหนังสือตราสารดังกลาวเปนการโอนกรรมสิทธ์ิยอนกลับไปถึงเวลา
ตั้งแตวันท่ีมีการสงมอบหนังสือตราสารแกตัวแทนเอสโครว  ทํานองเดียวกัน หากผู ซ้ือ 
ถึงแกความตายหลังจากท่ีผูขายไดสงมอบหนังสือตราสารใหแกตัวแทนเอสโครวแลว และตอมา
เง่ือนไขตามคําส่ังเอสโครวสําเร็จลง จะตองถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินนับตั้งแตวันท่ี
มีการสงมอบหนังสือตราสารใหตัวแทนเอสโครว โดยในกรณีนี้ อาจมีการสงมอบเพื่อประโยชนแก
ทายาทของผูซ้ือตอไป   

หลักการเดียวกันนี้นําไปปรับใชแกกรณีท่ีผูขายไดทําการสมรสหรือตกเปน 
ผูไรความสามารถภายหลังจากท่ีไดสงมอบหนังสือตราสารแกตัวแทนเอสโครวแลวดวย 

หลัก Relation  Back  ท่ีใหกรรมสิทธ์ิมีผลยอนกลับไป ณ เวลาท่ีมีไดมีการสง
มอบหนังสือตราสารแกตัวแทนเอสโครวนี้จะนํามาปรับใชเฉพาะแกกรณีท่ีไดกลาวมาขางตน
เทานั้น กรณีนอกเหนือจากนี้ การโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยจะเกิดขึ้น ณ เวลาเม่ือขอตกลง
และเง่ือนไขที่ตกลงไวในสัญญาเอสโครวไดรับการปฏิบัติโดยถูกตองครบถวนแลว ตัวอยางเชน  
กรณีท่ีตัวแทนเอสโครวไดนําเงินคาราคาทรัพยสินท่ีซ้ือขายซ่ึงตนไดรับมอบไวจากผูซ้ือหลบหนี 
ไปกอนท่ีขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาเอสโครวไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน  
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นดังกลาวตกแกผูซ้ือเพราะในเวลาท่ีไดมีการยักยอกเงินดังกลาวไปนั้น เงินคา
ราคาทรัพยสินยังคงเปนของผูซ้ือ ในทางกลับกัน ถาเง่ือนไขของสัญญาเอสโครวไดปฏิบัติแลว 
ตอมาตัวแทนเอสโครวไดยักยอกนําเงินนั้นหลบหนีไป เงินจํานวนดังกลาวท่ีฝากไวกับตัวแทน 
เอสโครวเปนกรรมสิทธ์ิของผูขายแลว   

ในกรณีท่ีผูใหกูยืมเปนคูสัญญาในสัญญาเอสโครว หากตัวแทนเอสโครวยักยอก
เงินท่ีสงมอบไวในฐานะเปนเงินจํานองกอนท่ีกรรมสิทธ์ิจะไดรับการตรวจสอบวาถูกตองตามท่ี
กําหนดไวในคําส่ังเอสโครว กรรมสิทธ์ิในเงินจํานองดังกลาวยังคงเปนของผูรับจํานองซ่ึงจะตองรับ
ผลของความสูญเสียนั้นและไมสามารถที่จะเรียกรองจากผูจํานองได 
   ดังนั้น จึงกลาวไดวา หลักการของทฤษฎี Relation Back ชวยปองกันไมใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอคูสัญญาหรือปองกันการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการแสดงเจตนาของคูสัญญา
ท่ีไดเกิดขึ้นหลังจากการสงมอบหนังสือตราสารแกเอสโครวแลวอีกดวย  
  
1.3  กระบวนการปดธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยใชเอสโครว 
 

กระบวนการปดธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยใชเอสโครวในสัญญา 
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยเปนการพัฒนากระบวนการปดธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
โดยวิธีการปกติซ่ึงผูซ้ือและผูขายตองมาพบกันและแลกเปล่ียนหนังสือตราสารกับเงินคาทรัพยสิน



ท่ีซ้ือขายกัน แตโดยกระบวนการปดธุรกรรมโดยใชเอสโครว ผูซ้ือและผูขายไมตองมาพบกันเอง
แตจะกระทําโดยใชบุคคลที่สามทําหนาท่ีแทนคูสัญญาในฐานะเปนคนกลาง28   

 ในสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงกันเลือกการปดธุรกรรม
โดยใชเอสโครว คูสัญญาอาจแตงตั้งธนาคารหรือบริษัทผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดการปดธุรกรรมซื้อขาย ผูขายจะสงมอบหนังสือตราสารท่ีลงลายมือชื่อ
ถูกตองครบถวนใหแกตัวแทนเอสโครว  ตัวแทนเอสโครวจะไดรับคําส่ังใหสงมอบหนังสือตราสาร
แกผูซ้ือหลังจากผูขายไดรับชําระราคาคาทรัพยสินแลว  เม่ือผูซ้ือไดฝากเงินเพื่อชําระเปนคาราคา
อสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายไวกับตัวแทนเอสโครว ตัวแทนเอสโครวจะสงมอบหนังสือตราสารใหแก 
ผูซ้ือและสงมอบเงินดังกลาวใหแกผูขาย ณ จุดนี้การปดเอสโครวเปนอันส้ินสุดลง 

นอกจากนี้ การปดธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยใชเอสโครวยังอาจ
เกี่ยวของกับเง่ือนไขในเรื่องกรรมสิทธ์ิ ตัวอยางเชน หลังจากท่ีผูขายสงมอบหนังสือตราสารและ 
ผูซ้ือสงมอบเงินคาทรัพยสินใหแกตัวแทนเอสโครว  เม่ือทนายความของผูซ้ือไดรับรองเกี่ยวกับ
กรรมสิทธ์ิของทรัพยสินท่ีซ้ือขายแลว  ตัวแทนเอสโครวถูกผูกพันโดยสัญญาซ้ือขายหรือสัญญา 
อื่นใดใหตองสงมอบหนังสือตราสารแกผูซ้ือและสงมอบเงินคาทรัพยสินแกผูขาย ตัวแทนเอสโครว
อาจไดรับคําส่ังใหทําการบันทึกหนังสือตราสารเพื่อประโยชนแกผู ซ้ือทันทีท่ีผูซ้ือไดฝากเงิน 
คาทรัพยสินไวแกตัวแทนเอสโครวหรือแมแตกอนท่ีกรรมสิทธ์ิจะไดรับการตรวจสอบจาก
ทนายความ  ดังนั้น หากตอมาเกิดกรณีท่ีกรรมสิทธ์ิไมไดรับการรับรอง ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะไดรับเงิน 
คาทรัพยสินกลับคืนเม่ือไดมีการโอนหนังสือตราสารคืนใหแกผูขาย การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ไดในกรณีเชนนี้จึงตองมีการกําหนดใหผูซ้ือลงลายมือชื่อในหนังสือตราสารประเภทที่แสดงถึงการ
สละสิทธิเรียกรองอยางใดๆ (quitclaim deed) เพื่อประโยชนของผูขาย และผูซ้ือตองฝากหนังสือ 
ตราสารประเภทดังกลาวไวกับตัวแทนเอสโครวในเวลาที่ไดมีการฝากเงินคาราคาทรัพยสิน จากนั้น
หนังสือตราสารท่ีผูขายไดฝากไวกับตัวแทนเอสโครวจะถูกบันทึกไวเพื่อประโยชนของผู ซ้ือ  
เม่ือเกิดกรณีท่ีกรรมสิทธ์ิไมไดรับการรับรอง ตัวแทนเอสโครวจะตองทําการบันทึกลงในหนังสือ
ตราสารประเภทที่แสดงถึงการสละสิทธิเรียกรองอยางใดๆ (quitclaim deed) แลวจึงสงมอบเงิน
คาราคาทรัพยสินคืนแกผูซ้ือ เชนนี้ คูสัญญาก็จะไดกลับคืนสูสถานะเดิม 

ระบบเอสโครวนี้ไมไดจํากัดการใชเฉพาะกรณีการแลกเปล่ียนระหวางหนังสือ 
ตราสารในอสังหาริมทรัพยกับเงินคาอสังหาริมทรัพยนั้นเทานั้น ยังอาจนําไปใชกับการแลกเปล่ียน
หนังสือตราสารในอสังหาริมทรัพยดวยกันเองไดดวย29 

 
                                                 
28 การปดธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยใชระบบเอสโครวนั้นอยาสับสนกับบัญชีเอสโครว  (escrow  
account) ซึ่งการจํานองสวนใหญแลวจะกําหนดเงื่อนไขใหผูรับจํานองเปดบัญชีเอสโครวสําหรับการเบิกถอน
เงินเพื่อใชชําระเปนคาภาษีอสังหาริมทรัพยหรือเปนคาเบ้ียประกันวินาศภัย  โดยท่ัวไป ผูจํานองจะชําระเงิน 
เขาไปในบัญชีเอสโครวเปนรายเดือนจํานวนเทากับหนึ่งในสิบสองสวนของจํานวนภาษีอสังหาริมทรัพยรายป 
และคาเบ้ียประกันวินาศภัย   
29 Gibson, F., Karp, J. and Klayman, E.  Real Estate Law. Chicago: Real  Estate Education 
Company, 1992, pp. 318-320.  



บทที่  2 
กฎหมายการจัดการดูแลรักษาผลประโยชนของคูสัญญา (escrow law)  

ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
2.1  ลักษณะกฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการดูแล
รักษาผลประโยชนของคูสัญญาหรือกฎหมายเอสโครวขึ้นใชบังคับ โดยเปนกฎหมายในระดับมลรัฐ 
(state law) กลาวคือ เปนกฎหมายที่มลรัฐตางๆ ออกมาเพื่อใชบังคับภายในอาณาเขตหรือ 
เขตอํานาจของมลรัฐนั้นๆ ไมไดมีขอบเขตการบังคับใชครอบคลุมท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา และ
จากการสํารวจกฎหมายของมลรัฐท้ัง 50 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา30 ปรากฏวา มลรัฐ
ตางๆ มีกฎหมายเอสโครวบังคับใชในลักษณะตางกัน อาจแยกไดเปนสองลักษณะใหญดังนี้ 
  (1) กฎหมายที่กําหนดในเรื่อง บัญชีเอสโครว (escrow account) มลรัฐสวน
ใหญมีกฎหมายเฉพาะวาดวยเรื่องตางๆ ท่ีมีบทบัญญัติกําหนดบังคับใหมีการเปดบัญชีเอสโครว 
(escrow account) สําหรับการทําธุรกรรมตามกฎหมายนั้นรวมอยูดวย โดยในมลรัฐเหลานั้นอาจ
มีหรือไมมีการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว (escrow 
agent) ดวยก็ได  บัญชีเอสโครวในท่ีนี้เปนเครื่องมือท่ีกฎหมายกําหนดใหใชสําหรับธุรกรรมตาม
กฎหมายเพื่อเปนการคุมครองคูสัญญาในธุรกรรมนั้นๆ สําหรับเหตุผลในการกําหนดบังคับใหมี
ก า ร เ ป ด บั ญ ชี เ อ ส โ ค ร ว ใ น 
ธุรกรรมตางๆ นั้น สวนใหญมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ เพื่อเปนหลักประกันวาคูสัญญาจะมี
การปฏิบัติตามสัญญาท่ีตนไดทํารวมกันไว หรือเพื่อสรางความม่ันใจวาผูมีสิทธิไดรับเงินท่ีฝากอยู
ในบัญชีเอสโครวจะไดรับเงินนั้นอยางแนนอนและไดรับตรงเวลา (on time)31    
    กฎหมายลักษณะนี้จะกําหนดใหเปดบัญชีเอสโครวไวกับคนกลางซึ่งจะเปนผูดูแล
บัญชีเอสโครว และอาจเรียกวา ตัวแทนเอสโครว (escrow agent) หรือตัวแทนบัญชีเอสโครว 
(escrow account agent) ผูดูแลบัญชีเอสโครวนี้อาจไดแก ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัท
                                                 
30 50 State Statutory Surveys, Financial Services Loan Funding: Escrow Accounts, Thomson 
West June 2006, http://international.westlaw.com 
31 เหตุผลท่ีกลาวถึงนี้นํามาจากคําอธิบายทั่วไปวาดวยเรื่องเอสโครว เชน  
   - Understanding escrow accounts, http://www.bankrate.com/brm/green/mtg/basics6-
1a.asp?caret=32   
   - 28 American Jurisprudence, 2d, Escrow § 2.  
เนื่องจากไดตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับความเปนมาของการยกรางมาตราเก่ียวกับบัญชีเอสโครวแลว ปรากฏวา 
ขอมูลดังกลาวไมไดใหเหตุผลของการกําหนดในเรื่องบัญชีเอสโครวไว โดยใหขอมูลแตเพียงวาไดมีการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อกําหนดบังคับใหมีการฝากเงินในบัญชีเอสโครว แตมีขอสังเกตวาบัญชีเอสโครวเปน
เครื่องมือท่ีใชในกฎหมายมานานแลว เห็นไดจากบทบัญญัติเก่ียวกับบัญชีเอสโครวจะปรากฏในกฎหมายมา
ต้ังแตแรก และกฎหมายเหลานั้นหลายฉบับเปนกฎหมายเกาท่ีใชบังคับมานาน ซึ่งไมสามารถตรวจสอบความ
เปนมาแตเร่ิมแรกได เนื่องจากแหลงขอมูลท่ีเขาถึงไดมีขอมูลความเปนมาของกฎหมายในชวงหลังๆ เทานั้น   



ประกันภัย นายหนาอสังหาริมทรัพย ทรัสตี หรือหนวยธุรกิจอื่น (entity) ท่ีไดรับการรับรองตาม
กฎหมายใหเปนตัวแทนเอสโครว หรืออาจรวมถึงตัวแทนเอสโครวท่ีไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย 
(licensed escrow agent) หากมลรัฐนั้นมีกฎหมายควบคุมตัวแทนเอสโครวดวย  

เนื้อหาหลักของกฎหมายที่กําหนดในเรื่องบัญชีเอสโครวสวนใหญจะกําหนด 
ในทํานองเดียวกันวา ในธุรกรรมที่กําหนด จะตองมีการฝากเงินไวในบัญชีเอสโครวโดยถือเปน
บัญชีแยกตางหาก และเม่ือคูสัญญาท่ีเกี่ยวของไดทําตามขอกําหนดครบถวนก็ใหผูดูแลบัญชีเอส
โครว จายเงินท่ีฝากในบัญชีเอสโครวใหแกคูสัญญา นอกจากนี้ ยังกําหนดเง่ือนไขตางๆ เกี่ยวกับ
การเปดบัญชีเอสโครว เชน ประเภทบัญชีท่ีเปดได สิทธิในบัญชีจะเปนของคูสัญญาฝายใด เปนตน 
ตัวอยางกฎหมายที่กําหนดในเรื่องบัญชีเอสโครวในมลรัฐตางๆ อาทิเชน 
  - มลรัฐอลาสกา (Alaska) มีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องธุรกิจการซื้อขายสินคา
กํ าหนดห ามผู ข าย  ( seller)  เ รี ยก ให ผู ซ้ื อ  (buyer)  ผ ลิตภัณฑ  (products)  อุปกรณ 
(equipment) วัตถุดิบ (supplies) หรือบริการตางๆ (services) ชําระเงินดาวน (down 
payment) เกินกวารอยละ 20 ของราคาสินคาท่ีซ้ือขาย เวนแตวาสวนท่ีเกินนั้นจะนําไปฝากไวใน
บัญชีเอสโครว (escrow account) โดยบัญชีเอสโครวนี้ กฎหมายบังคับวา ผูถือบัญชีเอสโครว
ตองเปนบุคคลที่เปนอิสระ (independent) จากผูขาย และผูถือบัญชีเอสโครวจะตองไมเบิก
จายเงินโดยตรงจากบัญชีเอสโครว เวนเสียแตวาจะพนกําหนด 30 วันนับแตวันท่ีผูขายลงนาม
สัญญาและผูซ้ือไดแจงเปนหนังสือไปยังผูถือบัญชีเอสโครววาตนไดรับสงมอบสินคาท่ีซ้ือแลว
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาระหวางผูซ้ือและผูขาย หรือเวนเสียแตเปนกรณีท่ีผูซ้ือแจง
ใ ห ผู ถื อ บั ญ ชี เ อ ส โ ค ร ว ท ร า บ ว า มี ก า ร ย ก เ ลิ ก สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย สิ น ค า แ ล ว  
กรณีนี้ก็ใหผูถือบัญชีเอสโครวถอนเงินจากบัญฃีเอสโครวคืนใหแกผูซ้ือ32 

- มลรัฐอารคันซอร (Arkansas) มีกฎหมายกําหนดใหผูทําฟารมโคนม (dairy 
farmer) มีสิทธิเรียกรองใหผูผลิตนม (milk processors) เปดบัญชีเอสโครว (escrow 
account) เพื่อประโยชนของตนในการไดรับชําระราคาน้ํานม ในกรณีท่ีผูผลิตนมไมยอมชําระคา
น้ํานมให33  

- มลรัฐคอนเน็คติกัต (Connecticut) มีกฎหมายกําหนดใหธุรกรรมการจํานอง 
(mortgage) ผูรับจํานองตองเปดบัญชีเอสโครว (escrow account) สําหรับใชเบิกถอนเงินเพื่อ
ชําระเปนคาภาษีอสังหาริมทรัพยหรือเปนคาเบี้ยประกันวินาศภัย34   

                                                 
32 รายละเอียดโปรดดูใน Alaska Statutes, Title 45 Trade and Commerce, Chapter 66 Sale of Business 
Opportunities, Section 100 Restrictions on down payment , and  Section 110 Escrow account 
requirements.    
33 รายละเอียดโปรดดูใน  Arkansas Code, Title 20 Public Health and Welfare, Chapter 59 Milk 
and Diary Products, Subchapter 6 Purchases by Milk Processors, Section 602 Escrow account 
requirement. 
34 รายละเอียดโปรดดูใน  Connecticut General Statutes Annoted, Title 36 A The Banking Law of 
Connecticut, Chapter 669 Regulated Activities, Part VII Mortgage Servicing, Section 716  
Escrow accounts.  



- มลรัฐดิสทริค ออฟ โคลัมเบีย (District of Columbia) มีกฎหมายกําหนดให
บุคคลที่ไดรับเงินหรือตราสารใดๆ ในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย (real estate transaction) ไมวา
จะเปนบุคคลที่ตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายหรือไม ตองฝากเงินหรือตราสารเหลานั้นไวใน
บัญชี 
เอสโครว เวนแตคูสัญญาทุกฝายในธุรกรรมนั้นจะมีหนังสือและลงลายมือชื่อทุกคนกําหนดคําส่ัง
เปนอยางอื่น และผูถือบัญชีเอสโครวตองแจงใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของทราบถึงบัญชีนั้นและ
ยอมใหตรวจสอบได นอกจากนี้ ผูถือบัญชีเอสโครวไมมีสิทธิใดๆ ในเงินท่ีฝากอยูในบัญชีเอสโครว
จนกวา 
ธุรกรรมจะเสร็จส้ิน35 
  (2)  กฎหมายที่ควบคุม ตัวแทนเอสโครว (escrow agent) มีมลรัฐจํานวนหนึ่ง
ท่ีตรากฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการเปนตัวแทนเอสโครว ท้ังนี้ เหตุผลในการ
ตรากฎหมายควบคุมการเปนตัวแทนเอสโครว สวนใหญพบวามีความคลายคลึงกัน คือ เพื่อ
คุมครองประชาชนทั่วไปหรือผูบริโภคท่ีใชบริการตัวแทนเอสโครวจากการฉอโกงหรือจากการ
หลอกลวงของตัวแทนเอสโครวซ่ึงรัฐไดรับการรองเรียนเปนจํานวนมากขึ้น รวมไปถึงจากการที่
กิจการเอสโครวอยูในภาวะลมละลายมากขึ้นสงผลใหผูบริโภคตองสูญเสียเงินของตนอันเปนผล
จากการลมละลายนั้น36 กฎหมายที่ควบคุมการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวของมลรัฐเหลานี้ 
กําหนดหลักการไวคลายคลึงกัน คือ ใชมาตรการอนุญาต (license) มาเปนมาตรการควบคุม มล
รัฐท่ีมีกฎหมายควบคุมการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว ไดแก มลรัฐอริโซนา (Arizona) 
(A.R.S. Title 6 Banks and Financial Institutions, Chapter 7 Escrow Agents) มลรัฐ
แคลิฟอรเนีย (California) (CA FIN Division 6 Escrow Law) มลรัฐไอดาโฮ (Idaho) ( ID 
ST Title 30 Corporations, Chapter 9 Idaho Escrow Act) มลรัฐวอชิงตัน (Washington) 
(Chapter 18.44 RCW Escrow agent registration act) และมลรัฐโอเรกอน (Oregon) 
(ORS Chapter 696: Real Estate and Escrow Activities, Section 505-590) เปนตน     
 อยางไรก็ตาม มลรัฐท่ีมีกฎหมายควบคุมตัวแทนเอสโครวในลักษณะท่ีสองนี้ ก็มี
กฎหมายเฉพาะที่กําหนดในเรื่องบัญชีเอสโครวในลักษณะท่ีหนึ่งใชบังคับดวย เชน มลรัฐ
แคลิฟอรเนียมีกฎหมายชื่อวา The Vacation Ownership and Time-Share Act of 200437 ใน
มาตรา 11243 กําหนดใหนักพัฒนาแผนที่พักอาศัยเพื่อการพักผอนหรือทองเท่ียว (developer 
of a time-share plan) จะตองฝากเงินท้ังหมดที่ไดรับมาในระหวางชวงเวลารอใหผูซ้ือตัดสินใจ

                                                 
35 รายละเอียดโปรดดูใน District of Columbia Official Code 2001, Title 42 Real Property, 
Chapter 17 Real Estate Brokers’ Duties, Section 1704 Escrow accounts.   
36 เหตุผลดังกลาวมีปรากฏใน Statement of Purpose ของรางกฎหมายเอสโครวของมลรัฐไอดาโฮ (Idaho 
Escrow Act), House Bill No. 159, 2005, http://international.westlaw.com  
37 California Business and Professions Code, Division 4 Real Estate, Part 2 Regulation of 
Transactions, Chapter 2 The Vacation Ownership and Time-Share Act of 2004, Section 
11210-11288. 



วาจะยืนยันหรือยกเลิกสัญญาซ้ือแผนที่พักอาศัย (time-share plan)38 หรือท่ีเรียกวา rescission 
period ในรูปของเอสโครว (escrow depository) ซ่ึงอาจฝากเงินดังกลาวไวกับตัวแทนที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยตัวแทนเอสโครว ธนาคาร บริษัททรัสต สถาบันเพื่อการออมและการ
กูยืมเงิน (savings and loan associations) บริษัทประกันกรรมสิทธ์ิ (title insurers or 

underwritten title companies) (เรียกรวมกันวา ตัวแทนเอสโครว) โดยการฝากเงินดังกลาวตองมี
หลักฐาน คือ การทําสัญญาเอสโครว (escrow agreement) ระหวางนักพัฒนาแผนที่พักอาศัยกับ
ตัวแทนเอสโครว ซ่ึงอยางนอยตองมีขอกําหนดดังนี้ 
 - ตัวแทนเอสโครวจะเบิกเงินจากบัญชีเอสโครวใหแกนักพัฒนาแผนที่พักอาศัย 
ก็ตอเม่ือ rescission period ส้ินสุดลง  
 - ถาผูซ้ือยกเลิกสัญญา เงินท่ีฝากไวตองคืนแกผูซ้ือ หรือคืนแกนักพัฒนาแผนที่
พักอาศัย ถานักพัฒนาแผนที่พักอาศัยไดจายเงินคืนแกผูซ้ือไปเองแลว  
 ในกรณีท่ีนักพัฒนาขายแผนที่พักอาศัยไมสามารถทําใหสิทธิของผูซ้ือท่ีจะเขา
ครอบครองที่พักอาศัยตามแผนที่พักอาศัยเรียบรอยได เชน กอสรางท่ีพักอาศัยไมเสร็จ ในขณะท่ี 
rescission period ส้ินสุดลงแลว เงินท่ีนักพัฒนาแผนที่พักอาศัยไดรับจากผูซ้ือยังคงตองฝากไว
ในบัญชีเอสโครว จนกวาจะมีหลักฐานท่ีไดรับการรับรองโดยรัฐวาผูซ้ือสามารถไดรับประโยชนจาก
ท่ีพักอาศัยตามแผนไดแลว อยางไรก็ตาม ในระหวางนั้น อาจมีการถอนเงินจากบัญชีเอสโครวได
ใ น ก ร ณี ท่ี 
ผูซ้ือยกเลิกสัญญาแผนที่พักอาศัย ซ่ึงตองคืนเงินแกผูซ้ือ หรือในกรณีท่ีผูซ้ือผิดนัดไมปฏิบัติตาม
สัญญา ซ่ึงตองใหเงินนั้นแกนักพัฒนาแผนที่พักอาศัย หรือในกรณีท่ีนักพัฒนาแผนที่พักอาศัยมี
หลักฐานมาแสดงวาไดกอสรางท่ีพักอาศัยเสร็จแลว ซ่ึงตองเบิกเงินใหแกนักพัฒนานั้น  
 นักพัฒนาแผนที่พักอาศัยตองแจงขอมูลเกี่ยวกับบัญชีเอสโครวตอหนวยงานของ
รั ฐ 
ท่ีรับผิดชอบ (Real Estate Commissioner) และตองยินยอมเปนหนังสือให Commissioner  
เขาตรวจสอบได และในกรณีท่ีมีขอพิพาทเกี่ยวกับเงินในบัญชีเอสโครว ตัวแทนเอสโครวตองเก็บ
รักษาเงินในบัญชีเอสโครวไวจนกวาจะไดรับคําส่ังเปนลายลักษณอักษรลงชื่อโดยคูกรณีทุกฝาย 
หรือไดฝากเงินไวกับศาลท่ีมีเขตอํานาจพิจารณาคดีพิพาทนั้น 
 อยางไรก็ตาม กฎหมายเปดชองใหนักพัฒนาแผนที่พักอาศัยไมจําตองฝากเงินไว
กับตัวแทนเอสโครวดังท่ีกลาวมาขางตนก็ได หากนักพัฒนาแผนที่พักอาศัยวางเงินประกันแก 
Commissioner เทากับจํานวนเงินท่ีตองฝากในบัญชีเอสโครว หรือเงินคาใชจายท่ีตองใชเพื่อ
ดําเนินการสรางท่ีพักอาศัยใหแลวเสร็จ เงินประกันดังกลาวอาจอยูในรูปของหนังสือคํ้าประกัน 
(surety bond) หนังสือรับประกันเอสโครว (escrow bond) เล็ตเตอรออฟเครดิตชนิดเพิกถอน

                                                 
38 Time-share plan หมายถึง ขอตกลงใดๆ ท่ีผูซื้อจะไดรับสิทธิในความเปนเจาของหรือสิทธิท่ีจะใชท่ีพกัอาศยั 
(accommodations) ในชวงเวลาหนึ่งซึ่งนอยกวา 1  ปเต็ม โดยสามารถมีสิทธิดังกลาวไดอีกในปตอๆ ไป ซึ่ง 
ไมจําเปนตองเปนปถัดไป (มาตรา 11212 (z)). 



ไมได (irrevocable letter of credit) หรือหนังสือรับรองทางการเงิน (financial arrangement) 
ท่ี Commissioner ยอมรับ 
 
 
 
 
  การศึกษากฎหมายการจัดการดูแลรักษาผลประโยชนของคูสัญญา (escrow 
law)ของประเทศสหรัฐอเมริกาในบทนี้ ผูวิจัยจะศึกษากฎหมายที่ควบคุมการประกอบการเปน
ตั ว แ ท น 
เอสโครว (escrow agent) เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีขอบเขตเนื้อหาท่ีครอบคลุม “เอสโครว”
มากกวากฎหมายท่ีกําหนดแตเพียงในเรื่องบัญชีเอสโครว ท้ังนี้ จากการสํารวจกฎหมายของมลรัฐ
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะวาดวยเอสโครวซ่ึงควบคุมการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวนั้น กฎหมาย
ข อ ง 
มลรัฐแคลิฟอรเนียเปนกฎหมายที่มีเนื้อหาในรายละเอียดมากกวากฎหมายของมลรัฐอื่น และเปน
กฎหมายที่ออกมาบังคับใชเปนเวลานาน งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายมลรัฐ
แคลิฟอรเนียเปนหลัก โดยจะไดกลาวถึงกฎหมายมลรัฐอื่นๆ ในภาพรวมเพื่อใหเห็นความ
แตกตางและความคลายคลึงของโครงสรางกฎหมายวาดวยเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดังตอไปนี้   
 
2.2  กฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
 

มลรัฐแคลิฟอรเนียไดตรากฎหมายวาดวยการจัดการดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา หรือกฎหมายเอสโครว (escrow law) มาตั้งแตป ค.ศ. 1951 และมีการแกไขเพิ่มเติม
เรื่อยมาจนปจจุบันมีการแกไขเพิ่มเติมลาสุดในป ค.ศ. 2006 กฎหมายเอสโครวนี้ไดประมวลรวม
เปนบทบัญญัติสวนหนึ่งของประมวลกฎหมายการเงินของมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California 
Financial Code)39 อยูในลักษณะ 6 ภายใตชื่อ กฎหมายเอสโครว (Division 6 Escrow Law) 
ประกอบดวยบทบัญญัติ  ตั้งแตมาตรา 17000 ถึงมาตรา 17702 แบงเปน 8 หมวด 
(Chapters) ไดแก  

หมวด 1  การบังคับใชกฎหมาย Chapter 1.  Application of this Division 

หมวด 2  การอนุญาตและหลักประกัน Chapter 2.  License and Bond 

หมวด 2.5  บรรษัทประกันความซื่อสัตย 
               ของตัวแทนเอสโครว 

สวนท่ี 1  นิยาม 

Chapter 2.5  Escrow Agents’  
                     Fidelity Corporation 

 
Article 1. Definitions 
 

                                                 
39 10 C.C.R. sections 17000-17702. 



สวนท่ี 2  วัตถุประสงคและ 
            ขอบเขตการค้ําประกัน   
สวนท่ี 3  คาธรรมเนียมสมาชิกและ 
            เงินประเมิน 
สวนท่ี 4 บทบัญญัติท่ัวไป 

Article 2. Purpose: Scope of 
Guarantee 

 
Article 3. Membership Fee and  
                Assessments 
 
Article 4. General Provisions 

หมวด 3  ขอบังคับในการประกอบการเอส
โครว 

Chapter 3.  Escrow Regulations 

หมวด 4  การเพิกถอนใบอนุญาต Chapter 4.  Revocation of License 

หมวด 5  การไตสวน 
 

Chapter 5.  Hearings 

หมวด 6  การแตงตั้งผูดูแลทรัพยและ 
            การชําระบัญชี 

สวนท่ี 1 การเขาครอบครองโดย 
Commissioner 

สวนท่ี 2 การตั้งผูดูแลทรัพย  
ส ว น ท่ี  3  ก า ร ชํ า ร ะ บั ญ ชี โ ด ย 

Commissioner 

Chapter 6.  Liquidation and   
                  Conservatorship 
 

Article 1. Possession by 
Commissioner 

Article 2. Conservatorship 
Article 3. Liquidation by the 
                Commissioner 

หมวด 7  บทกําหนดโทษทางแพงและทาง
อาญา 

Chapter 7. Crimes and Civil Penalties 

 
การประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย

นั้น กฎหมายเอสโครวกําหนดใหตองไดรับอนุญาตจากรัฐ (มาตรา 17200) โดยตัวแทนเอสโครว 
ตองเปนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการนี้เทานั้น 
(corporation) และตองเปนบริษัทท่ีมีคาสุทธิหรือสวนของผูถือหุน (tangible net worth)40  
ไมต่ํากวา 50,000 ดอลลารสหรัฐ และมีสินทรัพยสภาพคลอง ( liquid assets)41 มากกวาหนี้สิน
หมุนเวียน (current liabilities) อยางนอย 25,000 ดอลลารสหรัฐ (มาตรา 17210)  

เ ม่ือนิติบุคคล  (corporation) หรือบริษัทเอสโครว  ไดรับใบอนุญาตให
ประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวแลว กฎหมายเอสโครวยังกําหนดใหตัวแทนเอสโครวนั้นตอง
เปนสมาชิกของ Fidelity Corporation ซ่ึงเปนกองทุนประกันความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากธุรกรรมเอส
โครว เบี้ยประกันท่ีตัวแทนเอสโครวตองจายเขาองคกรดังกลาวขึ้นอยูกับความรับผิดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นแกตัวแทนเอสโครว  
                                                 
40 A tangible net worth  หมายถึง สวนของผูถือหุนซึ่งเปนทุนท่ีมีตัวตน คํานวณไดโดยนําสินทรัพยท้ังหมด
ของบริษัทมาหักดวยหนี้สินท้ังหมดของบริษัทและสินทรัพยไมมีตัวตนทั้งหมดของบริษัท  
(A tangible net worth = total assets-liabilities-intangible assets) 
41 Dictionary of Banking and Finance,  Peter Collin Publishing second edition, 2000 ให
ความหมายของ  liquid assets หมายถึง เงินสด หรือ ต๋ัวเงินซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย 



ในระหวางการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว บริษัทท่ีเปนตัวแทนเอสโครว
ตอง เก็บรักษาบัน ทึก  ตองจัดหา ผูตรวจสอบ  และตองอยูภายใตการตรวจสอบของ 
Commissioner of Corporation ซ่ึงอยูในหนวยงานที่มีชื่อวา Department of Corporations 
(นาจะเทียบไดเปนกระทรวงพาณิชย) ตัวแทนเอสโครวตองเก็บรักษาบัญชีเอสโครวไวในบัญชีท่ี
แยกตางหากซ่ึงเรียกวา trust account นอกจากนี้ กฎหมายเอสโครวยังกําหนดใหพนักงาน 
(officer) กรรมการ (director) ทรัสตี (trustee) และลูกจาง (employee) ของตัวแทนเอสโครว 
กอนท่ีจะมีสิทธิเขาถึงเงินท่ีเก็บในบัญชีเอสโครวได จะตองวางหลักประกันความไววางใจ หรือ 
fidelity bonds ต อ ตั ว แ ท น เ อ ส โ ค ร ว 
เพื่อเปนประกันความเสียหายใหแกตัวแทนเอสโครวอันเกิดจากการฉอโกงหรือความไมซ่ือสัตย
ของบุคคลดังกลาวดวย (มาตรา 17203.1) 

 
หลักเกณฑตามกฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนียสรุปไดดังนี้  

 
หมวด 1  การบังคับใชกฎหมาย (Application of This Division)42 

 
บทบัญญัติในหมวด 1 ของกฎหมายเอสโครวไดบัญญัติคํานิยามและกําหนดถึง 

การบังคับใชกฎหมายเอสโครว โดยมาตรา 17003 (a)  ไดใหคํานิยามของคําวา เอสโครว ไวดังนี้ 
“เอสโครว”  หมายความถึง ธุรกรรมใดๆ  ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เพื่อ

วัตถุประสงคในการขาย การโอน การกอภาระผูกพัน หรือการใหเชาซ่ึงสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง ไดสงมอบหนังสือตราสารที่เปนลายลักษณอักษร เงิน 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย หรือส่ิงอื่นใดท่ีมีมูลคาใหแก
บุคคลที่สามเพื่อถือไวจนกวาจะเกิดเหตุการณตามที่ระบุไว หรือการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได
กํ า ห น ด ไ ว ไ ด เ กิ ด ขึ้ น แ ล ว  เ ม่ื อ นั้ น จึ ง จ ะ มี ก า ร 
สงมอบโดยบุคคลท่ีสามแกผูรับโอน ผูโอน ผูใหคําม่ัน ผูรับคําม่ัน เจาหนี้ ลูกหนี้ ผูตองประกัน 
ผูประกัน หรือตัวแทนหรือพนักงานของบุคคลใดนั้น 

มาตรา 17004 ของกฎหมายเอสโครวไดใหคํานิยามของคําวา ตัวแทนเอสโครว  
ไวดวยดังนี้ 

“ตัวแทนเอสโครว” หมายความวา บุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวของในธุรกรรมของการรับ 
เอสโครวเพื่อการรับฝากหรือเพื่อการสงมอบ 

กฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนียไดกําหนดครอบคลุมไปถึงการ
ประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวทางอินเตอรเน็ต (internet escrow agent) โดยบัญญัติไวใน
มาตรา 17003 (b) วา ในสวนท่ีเกี่ยวกับบริษัทเอสโครวท่ีดําเนินการทางอินเตอรเน็ต (internet 
escrow companies) นั้น เอสโครวใหหมายความรวมถึง ธุรกรรมใดๆ ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อวัตถุประสงคในการขายหรือการโอนสังหาริมทรัพยหรือการบริการใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง ได
                                                 
42 ต้ังแตมาตรา 17000 ถึงมาตรา 17010 



สงมอบเงินหรือส่ิงท่ีมีมูลคาเทากับเงินซ่ึงไดรับการรับรองโดยวิธีการทางอินเตอรเน็ต (internet-
authorized equivalent) ใ ห แ ก บุ ค ค ล 
ท่ีสามเพื่อถือไวจนกวาจะเกิดเหตุการณตามที่ระบุไว หรือการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ไดกําหนดไวได
เกิดขึ้นแลว เม่ือนั้นจึงจะมีการสงมอบโดยบุคคลท่ีสามแกผูรับโอน ผูโอน ผูใหคําม่ัน ผูรับคําม่ัน 
เจาหนี้ ลูกหนี้ ผูตองประกัน ผูประกัน หรือตัวแทนหรือพนักงานของบุคคลใดนั้น และมาตรา 
17004.5 ไดใหคําจํากัดความของตัวแทนเอสโครวทางอินเตอรเน็ตไวดวยดังนี้ 

“ตัวแทนเอสโครวทางอินเตอรเน็ต” (internet escrow agent) หมายความวา 
บุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวของในธุรกรรมของการรับเอสโครวเพื่อการรับฝากหรือเพื่อการสงมอบที่ได
กระทําโดยผานทางอินเตอรเน็ต 

สําหรับการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ มาตรา 17006 บัญญัติใหนํามาบังคับใชแก
บุคคลทั่วไป เวนแตบุคคลดังตอไปนี้ 

 (1) ธนาคาร บริษัททรัสต  (trust company) สถาบันเพื่อการรับฝากเงินและให
กูยืมเงินเพื่อการซ้ือหรือกอสรางอสังหาริมทรัพย (building and loan associations) สถาบันเพื่อ
การรับฝากเงินและการใหกูยืมเงินเพื่อท่ีอยูอาศัย (savings and loan associations) หรือบริษัท
ประกันภัย (insurance company) ท่ีประกอบธุรกิจภายใตกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียหรือ
กฎหมายระดับสหรัฐอยูแลว 

(2) ทนายความที่ไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพในมลรัฐแคลิฟอรเนียซ่ึงมี
ความสัมพันธโดยสุจริตกับตัวการในธุรกรรมอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยและไมไดเปน 
ผูประกอบธุรกิจตัวแทนเอสโครว 

(3) บุคคลใดๆ ท่ีประกอบธุรกิจหลักในการรับประกันกรรมสิทธ์ิ (title 
insurance company) ภายใตกฎหมายวาดวยบริษัทประกันของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

(4) ตั วแทนนายหน า  (broker) ซ่ึ งได รั บใบอนุญาตจากหน วยงานด าน
อสังหาริมทรัพย (Real Estate Commissioner) ในขณะกระทําหนาท่ีอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม
อสังหาริมทรัพยซ่ึงผูนั้นเปนตัวแทนหรือเปนคูสัญญาของธุรกรรมนั้น และเปนธุรกรรม
อสังหาริมทรัพยท่ีตองอาศัยใบอนุญาตการเปนตัวแทนอสังหาริมทรัพย (real estate license) 

อยางไรก็ตาม กฎหมายไดจํากัดอํานาจในการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนเอสโครวแทนบุคคลตาม (2)  และ (4)  โดยกําหนดใหสิทธิท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวของบุคคลท้ังสองประเภทนั้นเปนสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลนั้น
และไมสามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนตนได เวนแตบุคคลตาม (2)  และ (4) จะ
เ ป น 
ผูควบคุมโดยตรง  ท้ังนี้  การมอบหมายแกบุคคลอื่นใดโดยมีบุคคล (2) และ (4) เปนผูควบคุม
โดยตรงนั้นไมสามารถกระทําไดมากกวาหนึ่งธุรกรรม 

ในการดําเนินการตามกฎหมายนี้ ภาระการพิสูจนถึงขอยกเวนจากคํานิยามตามที่
กฎหมายกําหนดไวตกเปนภาระของบุคคลที่กลาวอาง  



สําหรับในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดสงเอกสารใดๆ ของ Commissioner ภายใต
บทบัญญัติหมวด 1 ตองสงโดยไปรษณียลงทะเบียนใหแกเลขานุการของนิติบุคคล (secretary of 
the corporation) นั้น โดยใหสงไปยังท่ีอยูสุดทายซ่ึงปรากฏในบันทึกหรือในรายงานที่นิติบุคคล
นั้ น ไ ด 
ย่ืนตอ Commissioner 
 

หมวด 2  การอนุญาตและหลักประกัน  (License and Bond)43 

 
กฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนียไดควบคุมการประกอบการเปนตัวแทน 

เอสโครวไววาตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย โดย Commissioner of Corporation เปน
ผูมีอํานาจในการอนุมัติใบอนุญาต บุคคลท่ีจะประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวไดตองเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายเทานั้น โดย Commissioner จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายปไมเกิน 2,800 
ดอลลารสหรัฐสําหรับสถานประกอบการเอสโครวแตละแหง  

 กฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมายเอส
โครวคณะหนึ่งเรียกวา  Escrow Law Advisory Committee มีอํานาจหนาท่ีในการใหคําแนะนํา
และชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของ Commissioner ตามกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการชุดนี้
ป ร ะ ก อ บ 
ไปดวย กรรมการทั้งหมด 11 คน มีท้ังท่ีเปนกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งโดย Commissioner ซ่ึงมาจากบุคคลในหลายสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
เอสโครวไมวาจะเปนผูประกอบธุรกิจ ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี เปนตน โดยคณะกรรมการ
ตองจัดใหมีการประชุมทุกๆ 3 เดือน (มาตรา 17214)  

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดครอบคลุมไปถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีทํางาน
ใ น 
นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการเอสโครวดวยวา นิติบุคคลท่ีประกอบการเปนตัวแทน 
เอสโครวนั้นตองประกอบไปดวยบุคคล ไมวาจะเปนเจาของ กรรมการ หรือลูกจาง ท่ีมี
ประสบการณในการทําหนาท่ีเอสโครวมาแลวไมนอยกวา 5 ป  ในกรณีท่ีเปนการปฏิบัติหนาท่ี ณ 
สํ า นั ก ง า น 
แหงใหญของนิติบุคคล แตถาเปนกรณีท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ สํานักงานสาขาของนิติบุคคล ตองมี
บุคคลที่มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเอสโครวมาแลวไมนอยกวา 4 ป และบุคคลดังกลาว
ตองอยูปฏิบัติหนาท่ีในระหวางเวลาทําการของนิติบุคคลนั้นดวย 

สําหรับการย่ืนขอใบอนุญาต ผูย่ืนคําขอจะตองทําเปนหนังสือและใชแบบฟอรมท่ี 
Commissioner กําหนดไว ในขณะย่ืนคําขอ ผูขอจะตองนําหลักประกัน (surety bond) มาวางไว
แก Commissioner เปนจํานวนไมนอยกวา 25,000 ดอลลารสหรัฐ และหลังจากไดรับอนุญาต
ใหเปนตัวแทนเอสโครวแลว ผูไดรับใบอนุญาตจะตองรักษาหลักประกันตามจํานวนที่กฎหมาย

                                                 
43 ต้ังแตมาตรา 17200 ถึงมาตรา 17215 



กําหนด ซ่ึงจะเปนจํานวนที่แตกตางจากหลักประกันท่ีไดวางไวในครั้งท่ี ย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบการ ดังนี้ 

 
หลักประกันจํานวน 25,000  ดอลลารสหรัฐ เม่ือรอยละ 150  ของจํานวนเงินหรือทรัพยสิน

โดยเฉล่ียตอปท่ีฝากไวกับตัวแทนเอสโครวใน
มลรัฐแคลิฟอรเนียในปกอน (previous year’s 
average annual trust fund obligations44) มี
คาเทากับ 250,000 ดอลลารสหรัฐหรือนอย
กวา  
 

หลักประกันจํานวน 35,000  ดอลลารสหรัฐ เม่ือรอยละ 150  ของจํานวนเงินหรือทรัพยสิน
โดยเฉล่ียตอปท่ีฝากไวกับตัวแทนเอสโครวใน
มลรัฐแคลิฟอรเนียในปกอน (previous year’s 
average annual trust fund obligations) มีคา
ตั้งแต 250,001 ดอลลารสหรัฐ แตไมมากกวา 
500,000  ดอลลารสหรัฐ 
 

หลักประกันจํานวน 50,000  ดอลลารสหรัฐ เม่ือรอยละ 150  ของจํานวนเงินหรือทรัพยสิน
โดยเฉล่ียตอปท่ีฝากไวกับตัวแทนเอสโครวใน
มลรัฐแคลิฟอรเนียในปกอน (previous year’s 
average annual trust fund obligations) มีคา
ตั้งแต 500,001 ดอลลารสหรัฐขึ้นไป 

 
หลักประกันท่ีตัวแทนเอสโครวตองวางไวแกรัฐในขณะยื่นคําขออนุญาตหรือเม่ือ

ไดรับอนุญาตแลวนี้ เปนการวางเพื่อเปนประกันวาตัวแทนเอสโครวจะตองปฏิบัติตามและผูกพัน
ตามบทบัญญัติของกฎหมายเอสโครวและกฎขอบังคับท้ังหลายท่ีออกโดย Commissioner อยาง
ซ่ือสัตยสุจริต ตองจัดการเงินหรือทรัพยสินท่ีตนไดรับฝากไวอยางซ่ือสัตยสุจริต ตองจายเงินแกรัฐ
ห รื อ 
บุคคลใดๆ ท่ีถึงกําหนดชําระหรือท่ีตนเปนหนี้ซ่ึงตองชําระตามที่กําหนดไวในกฎหมายเอสโครว 
รวมถึงบรรดาคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการแตงตั้งผูดูแลทรัพยและการชําระบัญชี โดยนําสงเขารัฐ
เพื่อการใชของรัฐหรือการใชในกรณีมีการฟองรองตัวแทนเอสโครวภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 

                                                 
44 trust fund obligation  คือ เงินหรือทรัพยสินใดๆ ท่ีฝากไวกับตัวแทนเอสโครวในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ตามธุรกรรมเอสโครว หรือเงินหรือทรัพยสินท้ังหลายท่ีฝากไวกับตัวแทนเอสโครวซึ่งถือไวโดยทรัสตในมลรัฐ
แคลิฟอรเนียตามกฎหมายสหรัฐ (Federal law)  หรือ กฎหมายของแตละมลรัฐหรือตามขอกําหนดของ 
หนวยงานราชการ 



เอสโครว กลาวคือ หากตัวแทนเอสโครวฝาฝนการที่ตนประกันไว รัฐหรือบุคคลที่มีเหตุฟองคดี
สามารถฟองรองตัวแทนเอสโครวหรือผูคํ้าประกันภายใตบทบัญญัติของกฎหมายเอสโครวใหรับ
ผิดโดยเรียกเอาจากหลักประกันได (มาตรา 17202 และ มาตรา 17203)  ท้ังนี้ การฟองรองใดๆ 
แกหลักประกันท่ีตัวแทนเอสโครววางไวกับรัฐนี้ กฎหมายกําหนดอายุความไว 2 ป นับแตวันท่ีการ
กระทําอันเปนเหตุแหงการฟองรองเกิดขึ้นหรือนับแตวันท่ีมีการผิดนัด (มาตรา 17205) 

อยางไรก็ตาม เม่ือไดมีการฟองรองคดีเอากับตัวแทนเอสโครวเพื่อเรียกรองใหมี
การรับผิดจากหลักประกันท่ีตัวแทนเอสโครววางไวกับรัฐเกิดขึ้นแลว กฎหมายเอสโครวได
กําหนดใหตัวแทนเอสโครวตองวางหลักประกันใหมทันทีท่ีมีการนําหลักประกันไปเยียวยาความ
เสียหายที่มีการฟองรองคดีนั้น หากตัวแทนเอสโครวไมวางหลักประกันใหมภายใน 10 วันนับแต
วันท่ีไดนําหลักประกันไปเยียวยาความเสียหายในการฟองรองดคีดังกลาว หรือภายใน 10 วันนับ
แตวันท่ี Commissioner ไดแจงใหตัวแทนเอสโครววางหลักประกันใหม ถือเปนเหตุพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตได (มาตรา 17206) 

นอกจากนี้ กฎหมายยังเขาไปควบคุมใหผูย่ืนคําขอตองสงหลักฐานซ่ึงแสดงตัวตน
และย่ืนแบบสอบถามตามแบบที่ Commissioner กําหนด เกี่ยวกับบุคคลที่เปนผูถือหุน 
กรรมการ เจาหนาท่ี ทรัสตี (trustee) ผูจัดการ และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของในธุรกิจเอสโครวไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม และรวมถึงลายพิมพนิ้วมือท่ีกระทรวงยุติธรรมเปนผูกําหนดเพื่อรองขอ
ประวัติอาชญากรรม และในกรณีท่ี Commissioner ตรวจสอบพบวามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ผูย่ืน
คํ าขอไดส งหลักฐานใหแก  Commissioner นั้ น  มี คุณสมบัติ ไม เหมาะสมรวมอยู ด วย 
Commissioner จะแจงผูย่ืนคําขอเปนหนังสือแสดงใหเห็นวาคุณสมบัติของบุคคลที่ผูย่ืนคําขอ
ว า จ า ง ห รื อ เ ป น ผู มี ส ว น ร ว ม ห รื อ 
มีผลประโยชนรวมกับผู ย่ืนคําขอฝาฝนตอหลักเกณฑของกฎหมาย  ท้ังนี้ ผู ย่ืนคําขอตอง
ดําเนินการแกไขรายชื่อของบุคคลดังกลาว หากผูย่ืนคําขอไมปฏิบัติตาม  Commissioner ปฏิเสธ
คําขอนั้นได (มาตรา 17209) ท้ังนี้ ในการตรวจคําขอรับใบอนุญาต กฎหมายกําหนดให 
Commissioner มีอํานาจท่ีจะเรียกผูย่ืนคําขอมาไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได  

นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอใบอนุญาตวาจะตองเปน 
นิติบุคคลที่มีทรัพยสินมากกวาหนี้สินดังไดกลาวมาแลวในตอนตน (มาตรา 17210) 

กฎหมายเอสโครวไดกํ าหนดเหตุแหงการปฏิเสธคําขอไวดังนี้ (มาตรา 
17209.3)  

(1) บริษัทมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจมากกวาการประกอบกิจการเปน
ตัวแทนเอสโครว หรือบริษัทใชชื่อท่ีอาจทําใหเกิดความสับสนกับผูอื่นท่ีไดรับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจตัวแทนเอสโครวแลว  

(2) ผูกอการ เจาหนาท่ี หรือกรรมการ มีประวัติทางอาชญากรรมหรือกระทําการ
ทุจริตภายในระยะเวลา 10 ป  

(3) ผูย่ืนคําขอไมมีเจาหนาท่ีหรือผูจัดการที่มีประสบการณตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายนี้ 



(4) ผูย่ืนคําขอไมมีสถานะทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ 
(5) การย่ืนขอเท็จจริงท่ีเปนเท็จในการขอใบอนุญาต 
(6) ผูย่ืนคําขอ  เจาหนาท่ี กรรมการ หรือผูกอการของผูย่ืนคําขอไดกระทําการ

ฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้หรือขอบังคับอื่นท่ีใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน  
เม่ือนิติบุคคลใดไดรับอนุญาตใหประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวแลว หาก

ตอมาภายหลังไดมีการเปล่ียนแปลงผูถือหุน กรรมการ เจาหนาท่ี ทรัสตี (trustee) ผูจัดการ และ
บุ ค ค ล อื่ น 
ท่ีเกี่ยวของในธุรกิจเอสโครวไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ผูไดรับอนุญาตตองแจงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวตอ Commissioner โดยการยื่นเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  

ในกรณีท่ี Commissioner ไดแจงแกผูท่ีไดรับใบอนุญาตวา ผูถือหุน กรรมการ 
เจาหนาท่ี ทรัสตี (trustee) ผูจัดการ และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของในธุรกิจเอสโครวไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมเปนผูมีประวัติอาชญากรรมในชวง 10 ปท่ีผานมา หรือเปนผูท่ีถูกศาลตัดสินเปน
ท่ี สุ ด ใ ห 
ตองรับผิดทางแพงในชวง 7 ปท่ีผานมา (มาตรา 17414.1) หามบุคคลเหลานั้นใชเงินในทรัสต
หรือส่ังจายเช็คหรือกระทํากิจการเอสโครว (มาตรา 17212.1) 

สําหรับเรื่องหลักประกันนั้น กฎหมายไดกําหนดประเภทของหลักประกันท่ีผูย่ืน
คําขอหรือผูท่ีไดรับใบอนุญาตตองนํามาวางไวแก Commissioner ไวหลายประเภท ซ่ึงอาจจะอยู
ในรูปของเงินสด (cash bond)  ตราสารการลงทุน  (investment certificate) ซ่ึงออกโดยบริษัท
ผูใหกูท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจในมลรัฐนี้และเปนบริษัทท่ีไดรับการค้ําประกันจาก Federal 
Deposit Insurance Corporation หรือตราสารการลงทุนหรือบัญชีรวม (share account) ซ่ึงออก
โดยสถาบันเพื่อการรับฝากเงินและการใหกูยืมเงินเพื่อท่ีอยูอาศัย (savings and loan 
associations) ท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจในมลรัฐนี้และเปนบริษัทท่ีไดรับการค้ําประกันจาก 
Federal Deposit Insurance Corporation โดยบรรดาหลักประกันตามที่กลาวมาขางตนนี้ไมวา
จะเปนเงินฝาก ตราสาร หรือบัญชี ซ่ึงเก็บรักษาไว ท่ี Commissioner ตามเง่ือนไขที ่
Commissioner กําหนดไวนั้น กฎหมายกําหนดไมใหถือวาเปนทรัพยสินของผูย่ืนขอใบอนุญาต
หรือผูไดรับใบอนุญาต จนกวาหลักประกันจะไดรับคืนจาก Commissioner  

ในกรณีท่ีมีการฟองรองเพื่อเรียกเงินจากหลักประกันท่ีตัวแทนเอสโครวใหไวกับ    
Commissioner กฎหมายใหอํานาจ Commissioner ท่ีจะกําหนดใหตัวแทนเอสโครวนํา
หลักประกันมาวางใหมก็ได และในกรณีท่ีมีการชดใชคาเสียหายจากหลักประกันท่ีไดวางไว 
กฎหมายกําหนดใหตัวแทนเอสโครวมีหนาท่ีตองนําหลักประกันมาวางใหม หากตัวแทนเอสโครว
ฝาฝนไมนําหลักประกันมาวางใหม กฎหมายกําหนดให Commissioner มีสิทธิท่ีจะพักหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบการตัวแทนเอสโครวได (มาตรา 17206)   

กฎหมายไดกําหนดใหใบอนุญาตประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวไมสามารถ
โอนไดไมวาสวนหนึ่งสวนใดหรือวาท้ังหมด และไมวาจะโอนโดยทางตรงหรือทางออม โดยการซื้อ
ขายหุน การบังคับจํานํา หรือวิธีการอื่นใดโดยปราศจากความยินยอมจาก Commissioner และใน



กรณีท่ีผูประกอบการเอสโครวตองการโอนขายหุนมากกวาอัตรารอยละ 10  ผูประกอบการเอส
โครวตองย่ืนคําขอใบอนุญาตประกอบการใหม เวนแตเปนการโอนขายหุนโดยผูถือหุนใหแกผูท่ี
เปนผูถือหุนในตัวแทนเอสโครวซ่ึงตองเปนผูถือหุนอยู ณ ขณะนั้น ในสัดสวนท่ีไมนอยกวาอัตรา
ร อ ย ล ะ  1 0  
ของจํานวนหุนท้ังหมด (มาตรา 17213)  

นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงสถานประกอบการของตัวแทนเอสโครว กฎหมาย
กําหนดวาตองไดรับอนุมัติโดย Commissioner ในกรณีท่ีตัวแทนเอสโครวฝาฝนบทบัญญัติ
ดังกลาว กฎหมายกําหนดบทลงโทษปรับไวในอัตราวันละ 100 ดอลลารสหรัฐสําหรับ 10 วันแรก 
และในอัตราวันละ 10 ดอลลารสหรัฐในระหวางระยะเวลาที่ยังคงกระทําการฝาฝนอยู (มาตรา 
17213.1 และมาตรา 17213.2)  
 

หมวด 2.5  บรรษัทประกันความซื่อสัตยของตัวแทนเอสโครว (Escrow 

Agents’ Fidelity Corporation)45 
 
กฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนียไดกําหนดใหการเปนตัวแทนเอสโครว 

ในกิจการบางประเภทตองเปนสมาชิกของบรรษัทประกันความซื่อสัตยของตัวแทนเอสโครว  
(Escrow Agents’ Fidelity Corporation) ซ่ึงการเปนตัวแทนเอสโครวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
เปนหนึ่งในประเภทที่ตองเขาเปนสมาชิกของบรรษัทดังกลาว โดยการเปนตัวแทนเอสโครวใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น รวมถึงการซ้ือขาย การกอภาระผูกพัน การเชา การแลกเปล่ียน การกูยืม 
ห รื อ 
สิทธิยึดหนวง ซ่ึงมีขึ้นบนอสังหาริมทรัพยนั้น เปนตน (มาตรา 17312 (c) (1)) โดยตัวแทนเอส
โครวท่ีเปนสมาชิกของ  Fidelity Corporation ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด 2.5 และ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
ท่ีออกโดยคณะกรรมการบริหารของ Fidelity Corporation (Board of Directors of Fidelity 
Corporation)  ท้ังนี้  Fidelity Corporation ไมสามารถปฏิเสธการเขาเปนสมาชิกของตัวแทน 
เอสโครวท่ีถือใบอนุญาตซึ่งมีผลบังคับใชอยูได 

กฎหมายไดจัดตั้ง Fidelity Corporation ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชดใช 
ความเสียหายใหแกสมาชิกหรือตัวแทนเอสโครวท่ีไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายเอสโครวจาก 
การสูญเสียเงินหรือทรัพยสินท่ีเรียกวา trust obligation46 ซ่ึงสมาชิกไดรับฝากไวเฉพาะท่ีเกิดขึ้น
ใ น 
มลรัฐแคลิฟอรเนียเทานั้น ในกรณีท่ีเงินหรือทรัพยสินดังกลาวถูกเจาหนาท่ี กรรมการ ทรัสตี ผูถือ

                                                 
45 ต้ังแตมาตรา 17300 ถึงมาตรา 17350 
46 Trust obligation  คือ เงินหรือทรัพยสินใดๆ ท่ีฝากไวกับสมาชิกในมลรัฐแคลิฟอรเนียตามธุรกรรมเอสโครว  
หรือเงินหรือทรัพยสินท้ังหลายท่ีฝากไวกับสมาชิกซึ่งถือไวโดยทรัสตในมลรัฐแคลิฟอรเนียตามกฎหมายสหรัฐ 

(Federal law)  หรือ กฎหมายของแตละมลรัฐ หรือตามขอกําหนดของหนวยงานราชการ  



หุน ผูจัดการ หรือลูกจางของสมาชิกนั้นเองกระทําการฉอฉล เอาไปโดยทุจริตหรือยักยอกไป  
โดยกฎหมายกําหนดให Fidelity  Corporation พิจารณาวาจะจายหรือไมจายคาเสียหายดังกลาว
ตามที่สมาชิกเรียกรองภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีสมาชิกย่ืนหลักฐานแสดงความเสียหาย สําหรับ
วงเงินท่ีตัวแทนเอสโครวซ่ึงเปนสมาชิกของ Fidelity  Corporation จะไดรับความคุมครองขึ้นอยู
อัตราเฉล่ียของความรับผิดท่ีเกิดขึ้นตอสมาชิกคิดเปนรายเดือนตอสถานประกอบการที่ไดรับ
ใ บ อ นุ ญ า ต 
แตละแหง (monthly average escrow liability per location) ดังตอไปนี้ (มาตรา 17314)  

 
อัตราเฉลี่ยของความรับผิดท่ีเกิดขึ้นเปนรายเดือน 
ตอสถานประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตแตละแหง  
(monthly average escrow liability per location) 

 

วงเงินท่ีไดรับความคุมครอง   
(coverage) 

            ตั้งแต  0  - 1,000,000    ดอลลารสหรัฐ 1,000,000 ดอลลารสหรัฐ 
มากกวา 1,000,000 - 3,000,000    ดอลลารสหรัฐ 2,000,000 ดอลลารสหรัฐ 
มากกวา 3,000,000 - 5,000,000    ดอลลารสหรัฐ 3,000,000 ดอลลารสหรัฐ 
มากกวา 5,000,000 - 7,500,000    ดอลลารสหรัฐ 4,000,000 ดอลลารสหรัฐ 

     มากกวา 7,500,000 - 10,000,000  ดอลลารสหรัฐ 5,000,000 ดอลลารสหรัฐ 

 
ท้ังนี้  กฎหมายกําหนดใหสมาชิกมีหนาท่ีตองตรวจสอบวงเงินความรับผิดท่ี

เกิดขึ้นในแตละรอบเดือน หากสมาชิกพบวาวงเงินความรับผิดไดเพิ่มจํานวนจนเกินกวาอัตรา
เ ฉ ล่ี ย ข อ ง 
ความรับผิดดังแสดงไวขางตนแลวนั้น  สมาชิกมีหนาท่ีตองแจงตอ Fidelity Corporation โดย
ทันที เพื่อท่ี Fidelity Corporation จะไดจัดหาวงเงินคุมครองที่เพิ่มขึ้นให โดย Fidelity 
Corporation  
จะเรียกเก็บเงินคาเบี้ยประกันรายปในสวนของความคุมครองที่เพิ่มขึ้นนี้ดวย  

ในกรณีท่ีอัตราเฉลี่ยความรับผิดของสมาชิกมากกวา 10,000,000 ดอลลาร
สหรัฐ สมาชิกจะตองจัดหาหลักประกันจากผู คํ้าประกันซ่ึงตองเปนผูรับประกันในมลรัฐ
แคลิฟอรเนียเทานั้น ในสัดสวนความคุมครองหนึ่งดอลลารสหรัฐตอทุกๆ สามดอลลารสหรัฐของ
จํานวนเงินหรือทรัพยสินท่ีสมาชิกไดรับเก็บรักษาไว (trust obligations) ในสวนท่ีเกินจากที่ไดรับ
ความคุมครองโดย Fidelity Corporation 

บุคคลท่ีมีสิทธิเรียกรองให  Fidelity Corporation ชดใชความเสียหายไดนั้น 
ไดแกสมาชิกหรือบุคคลซ่ึงเปนผูสืบสิทธิของสมาชิกเทานั้น (มาตรา 17330) และหาก Fidelity 
Corporation ไดวินิจฉัยแลว สมาชิกท่ีไดรับความเสียหายจากคําวินิจฉัยดังกลาวสมาชิกมีสิทธิย่ืน 
คํารองตอ Commissioner เพื่อใหมีการไตสวนได โดยตองย่ืนภายในกําหนด 30 วันนับแตวันท่ี 
Fidelity Corporation มีคําวินิจฉัย และกฏหมายกําหนดให Commissioner กําหนดวันเวลา
เพื่อใหสํานักงาน Office of Administrative Hearings ทําการไตสวนภายในกําหนด 10 วันนับ



แตวันท่ีไดรับคํารองใหมีการไตสวน และแจงกําหนดวันเวลาที่จะทําการไตสวนใหแกสมาชิกผูย่ืน
คํารองและ Fidelity Corporation ทราบ  การไตสวนดําเนินโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตัดสินคดี
ทางปกครอง  (administrative law judge )  โดยกระบวนการไตสวนตองดําเนินไปอยาง
สอดคลองกับกระบวนการไตสวนทางปกครอง (administrative  adjudication provisions) และ
คําตัดสินตองแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวันวันท่ีมีการย่ืนคํารอง แตระยะเวลาดังกลาวนี้
ส า ม า ร ถ ข ย า ย อ อ ก ไ ป ไ ด 
โดยคูกรณีหรือโดยคําส่ังของเจาหนาท่ีไตสวนคํารอง หากมีเหตุสมควร  

อยางไรก็ตาม  หากเปนคํารองในกรณีดังตอไปนี้ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนิน
กระบวนพิจารณาตัดสินชี้ขาดโดยศาลที่มีเขตอํานาจเทานั้น  (มาตรา 17345.1) 

(ก) คํารองท่ีเกิดขึ้นเนื่องจาก Fidelity Corporation ปฏิเสธท่ีจะชดใชความ
เสียหายสําหรับการสูญเสียเงินหรือทรัพยฺสินท่ีเปน trust obligation และ 

(ข) คํารองท่ีมีมูลมาจากธุรกรรมเอสโครวซ่ึงมีการกลาวหาวาพนักงาน กรรมการ 
ทรัสตี ผูถือหุน ผูจัดการ ลูกจางของสมาชิกท่ีมีคํารองนั้นเปนตัวการในการกระทําความผิด หรือ 
คํารองท่ีจําเปนตองตัดสินขอขัดแยงหรือขอพิพาทในอสังหาริมทรัพยและมีความเปนไปไดวา
อาจจะมีการชดใชคาเสียหายซ้ําซอนแกตัวแทนเอสโครว  

กฎหมายกําหนดใหผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองจายคาสมาชิกหรือ 
membership fee ในอัตรา 3,000 ดอลลารสหรัฐตอหนึ่งสถานประกอบการของตัวแทนเอสโครว 
นอกจากคาการเขาเปนสมาชิกแลว สมาชิกยังตองจายคาเบี้ยประกันรายป (annual premium)  
ในอัตราท่ีกฎหมายกําหนดดวย  

ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังกลาวมาขางตน กฎหมายกําหนดให 
Fidelity Corporation ตองจัดตั้งและรักษาไวซ่ึงกองทุนจํานวน 3 กองทุน เพื่อไวใชสําหรับเปน
คาใชจายท่ีเกิดจากขอเรียกรองใหรับผิดในความเสียหายและเปนคาใชจายเพื่อใชในการ
ดําเนินงานของ Fidelity   Corporation กองทุนดังกลาว ไดแก  

(1) กองทุนคาธรรมเนียมสมาชิก (membership fund)   
(2) กองทุนดําเนินงาน (operations fund)  
(3) กองทุนชดใชคาเสียหาย (fidelity fund) 

โดยหลักการในการชดเชยคาเสียหายใหแกสมาชิก Fidelity Corporation จะนําเงินจากกองทุน  
fidelity fund  มาใชในลําดับแรก หากเกิดกรณีท่ีคาเสียหายที่สมาชิกเรียกรองมีจํานวนเกินกวา
เงินกองทุน fidelity fund  ก็จะนําเงินจาก membership  fund  มาใช โดย Fidelity 
Corporation   จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคาสมาชิก (membership  fund) โดยเฉล่ียระหวาง
บั ญ ชี ข อ ง ส ม า ชิ ก 
แตละราย และเงินท่ีนํามาเปนคาใชจายสําหรับขอเรียกรองความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ จะตองนํามา
เติมจํานวนที่นําออกไปจากกองทุน operations fund หรือ  fidelity fund  ในการเรียกรอง
คาเสียหาย กฎหมายกําหนดใหสมาชิกตองเรียกรองให Fidelity Corporation ชดใชคาเสียหาย



ภ า ย ใ น 
ระยะเวลา 2 ป (มาตรา 17314.1)  

กรณีท่ีมีการเรียกเก็บเงินคาเบี้ยประกัน แตสมาชิกไมยอมชําระภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด  Commissioner มีอํานาจในการสั่งพักใชใบอนุญาตการประกอบการของ
สมาชิกได (มาตรา 17323 (b))  
   
  ท้ังนี้   กลาวโดยสรุปกฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอร เนียกําหนด
หลักประกันไว  สองประเภท คือ  Surety bond ซ่ึงไดแกหลักประกันท่ีตัวแทนเอสโครวตองวาง
ไวแก Commissioner ในขณะย่ืนขอรับใบอนุญาตเพื่อนํามาชดใชความเสียหายในกรณีท่ีตัวแทน
เอสโครวไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนกฎหมายเอสโครวและทําใหรัฐหรือบุคคลภายนอกเสียหายและ  
Fidelity bond ไดแกหลักประกันท่ีตัวแทนเอสโครวตองจายเบี้ยประกันเขา  Fidelity 
Corporation ในฐานะเปนสมาชิกเพื่อนํามาชดใชความเสียหายใหแกตัวแทนเอสโครวในกรณีท่ี
บริวารของตัวแทนเอสโครวทําใหเกิดความเสียหายในเงินหรือทรัพยสินท่ีเรียกวา trust 
obligation ซ่ึงความสัมพันธระหวางหลักประกันท้ังสองประเภทอาจเกิดขึ้นไดในกรณีท่ีบริวารของ
ตัวแทนเอสโครวกอใหเกิดความเสียหายแก trust obligation ยอมเกิดความเสียหายแก
บุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกดังกลาวก็สามารถเรียกใหมีการชดใชคาเสียหายจาก  Surety 
bond  ได ในขณะเดียวกันตัวแทนเอสโครวเม่ือตองชดใชคาเสียหายแกบุคคลภายนอกแลวยอม
เรียกคาเสียหายคืนจาก Fidelity bond 
   

หมวด 3  ขอบังคับในการประกอบการเอสโครว  (Escrow Regulations)47 

 
บทบัญญัติหมวด 3 ของกฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนียไดกําหนด

ขอบังคับเพื่อใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองปฏิบัติตามในขณะที่
ดําเนินการเปนตัวแทนเอสโครวไวหลายประการ ไดแก การหามบุคคลใดใชชื่อหรือโฆษณาวาตน
เปนผูประกอบการตัวแทนเอสโครวเวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหประกอบการดังกลาว (มาตรา 
17403) การหามบุคคลใดทําการแกไข ลบท้ิง หรือเพิ่มเติม คําส่ังเอสโครว ไมวาจะทําโดยทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไมหลังจากท่ีไดมีการลงนามหรือจัดทําคําส่ังเสร็จแลว ท้ังนี้ เวนแตเปนการ
แกไข ลบท้ิง หรือเพิ่มเติมโดยบุคคลทั้งหมดท่ีเปนคนจัดทําคําส่ังแรกเริ่ม รวมทั้งการหามไมให
ย อ ม รั บ คํ า ส่ั ง 
ท่ีทําเปนกระดาษเปลาเพื่อมาเติมขอความในภายหลัง หลังจากท่ีไดมีการลงนามหรือจัดทําคําส่ัง 
ขึ้นแลว (มาตรา 17403.2) หรือการกําหนดใหตัวแทนเอสโครวมีหนาท่ีย่ืนรายการคาใชจาย
สวนตัวและรายงานสถานะทางการเงินของตัวแทนเอสโครวเปนประจําทุกป  โดยเอกสารทั้งสอง
ประเภทจะตองไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีซ่ึงตองเปนผูตรวจสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด หากมีการเปล่ียนแปลงตัวผูตรวจสอบจากปกอน ตัวแทนเอสโครวตองทําหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนผูตรวจสอบนั้น หากผูตรวจสอบในปกอนไมเห็นดวยกับเหตุผลของ
                                                 
47 ต้ังแตมาตรา 17400 ถึงมาตรา 17423.1 



ตั ว แ ท น เ อ ส โ ค ร ว 
ก็มีสิทธิท่ีจะทําการชี้แจงเปนหนังสือตอบกลับเชนเดียวกัน   

อยางไรก็ตาม หาก Commissioner เห็นวามีเหตุท่ีควรใหตัวแทนเอสโครวย่ืน
เอกสารเปนรายเดือนหรือตามกําหนดระยะเวลาอื่นท่ีไมใชรายปก็สามารถจะกําหนดได  

มาตรา 17408 แหงกฎหมายเอสโครวนี้ กําหนดใหอํานาจแก Commissioner  
ส่ังใหมีการดําเนินการตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีตัวแทนเอสโครวมีหนาท่ีย่ืนตอ Commissioner 
ไมวาตองย่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามคําส่ังของ Commissioner ก็ตาม แตตัวแทนเอส
โครวกลับละเลยท่ีจะย่ืนเอกสารเหลานั้น นอกจากนี้ Commissioner มีอํานาจในการกําหนด
บทลงโทษแกตัวแทนเอสโครวท่ีฝาฝนการย่ืนเอกสารดังกลาวดวย โดยกฎหมายกําหนดให
ผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองจายเงินคาปรับสําหรับ 5 วันแรกนับจากวันท่ีครบกําหนด
ตองย่ืนเอกสารเปนเงินจํานวนวันละ 100 ดอลลารสหรัฐ หลังจากนั้น ใหปรับในอัตราวันละ 500 
ด อ ล ล า ร ส ห รั ฐ  อ ย า ง ไ ร 
ก็ตาม ตัวแทนเอสโครวมีสิทธิย่ืนคํารองขอใหมีการไตสวนเกี่ยวกับคําส่ังดังกลาวไดภายใน
กําหนดเวลา  30 วันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังดังกลาว หากไมมีการย่ืนคํารองใหมีการไตสวน 
กฎหมายกําหนดใหตัวแทนเอสโครวมีหนาท่ีตองชําระคาปรับภายใน 5 วันทําการหลังจากนั้น   

เม่ือคูสัญญาไดฝากเงินไวแกตัวแทนเอสโครวเพื่อปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว
ในคําส่ังเอสโครวเพื่อใหตัวแทนเอสโครวสงมอบตอไปใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในกรณีท่ีมีการ
ป ด 
เอสโครว กฎหมายกําหนดใหเงินท้ังหมดที่ตัวแทนเอสโครวไดรับฝากเพื่อการดังกลาวตองทําการ
ฝากหรือเก็บรักษาไวในบัญชีหนึ่ง เรียกบัญชีนี้วา trust funds  หรือ  escrow accounts  หรือ
อาจจะเรียกชื่อเปนอยางอื่นก็ไดเพื่อแสดงใหเห็นวาเงินในบัญชีไมใชเปนเงินของตัวแทนเอสโครว 
โดยใหฝากในบัญชีประเภทท่ีไมมีดอกเบี้ยหรือบัญชีกระแสรายวัน (noninterest-bearing 
demand or checking account)48

  ไวกับธนาคารของสหรัฐหรือของมลรัฐ (state or federal 

savings bank) หรือไวกับสถาบันเพื่อการรับฝากเงินของสหรัฐหรือของมลรัฐ (state or federal 
saving association) หรืออาจฝากในบัญชีประเภทที่ไมมีดอกเบี้ยและสามารถเบิกจายไดทันที 
(noninterest-bearing demand account subject to immediate withdrawal) ไวกับบริษัทให
กูเงินเพื่ออุตสาหกรรม (industrial loan company) ท่ีไดรับการค้ําประกันโดยบรรษัทประกัน
เงินฝากแหงสหรัฐ (Federal Deposit Insurance Corporation) และไดรับอนุมัติใหรับเงินได
จาก Commissioner  แตภายหลังจากนั้น เงินจํานวนดังกลาวสามารถฝากในบัญชีประเภทมี
ดอกเบี้ย (interest-bearing account) ไวกับธนาคารของสหรัฐหรือของมลรัฐ สถาบันเพื่อการรับ
ฝากเงินของสหรัฐหรือของมลรัฐ บริษัทใหกู เ งินเพื่ออุตสาหกรรม เม่ือไดรับอนุมัติจาก 
Commissioner ใหรับเงินนั้นได หรือฝากไวกับเครดิตยูเนียนทั้งในระดับสหรัฐหรือมลรัฐ (state 
or federal credit union) หากผูฝากมีคุณสมบัติท่ีจะเปนสมาชิกของเครดิตยูเนียนไดตาม
ขอบังคับของเครดิตยูเนียนนั้น  ท้ังนี้ เงินจํานวนที่ฝากดังกลาวตองฝากและเก็บรักษาไวตางหาก
                                                 
48 Checking account คือ บัญชีฝากเงินท่ีผูฝากสามารถเขียนเช็คสั่งจายเงนิไดทันที 



จ า ก เ งิ น ท่ี เ ป น ข อ ง ตั ว แ ท น เ อ ส โ ค ร ว  แ ล ะ 
ในการนี้ Commissioner มีอํานาจกําหนดใหตัวแทนเอสโครวจัดสงบันทึกทางการเงินของ  
trust funds หรือ escrow accounts เพื่อตรวจสอบได (มาตรา 17409) 

ในเรื่องการเปดบัญชีเอสโครว (trust funds หรือ escrow accounts) ดังกลาว
ขางตนมีขอพิจารณาเพิ่มเติมในสามประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง เหตุผลของการเปดบัญชีเอสโครวประเภทมีดอกเบี้ยหรือไมมี
ดอกเบี้ย  

มาตรา 17409 กําหนดใหตัวแทนเอสโครวตองเปดบัญชีเอสโครวประเภทไมมี
ดอกเบี้ย แตภายหลังจากนั้นอาจเปดบัญชีประเภทมีดอกเบี้ยได เหตุผลท่ีกําหนดเชนนี้นั้นไม
ท ร า บ 
แนชัด เนื่องจากการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของการยกรางมาตรา 17409 ปรากฏ
ขอมูลยอนหลังถึงป ค.ศ. 1993 เทานั้น ในขณะที่มาตราดังกลาวมีการแกไขครั้งลาสุดในป ค.ศ. 
198449 ซ่ึงบทบัญญัติเดิมของมาตรา 17409 กอนการแกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1984 กําหนดไว
แตเพียงวา เงินท้ังหมดที่ตัวแทนเอสโครวไดรับเพื่อการสงมอบตอไปเม่ือมีการปดเอสโครวหรือ
เ ม่ื อ มี 
เหตุการณในอนาคตเกิดขึ้นตองฝากและเก็บรักษาไวในบัญชีธนาคารประเภทตามคําส่ังหรือ
ประเภทที่ส่ังจายโดยเช็ค (a demand or checking account in a bank) โดยมีขอยกเวนวาเงิน
ดังกลาวอาจฝากไวในบัญชีประเภทมีดอกเบี้ยในธนาคารหรือสถาบันเพื่อการออมและการกูเงิน
ข อ ง 
มลรัฐหรือสหรัฐก็ได อยางไรก็ตามเงินนั้นตองเก็บรักษาแยกตางหากจากเงินของตัวแทนเอส
โ ค ร ว50  
ซ่ึงถอยคําดังกลาวไมไดบงบอกอยางชัดเจนเหมือนในบทบัญญัติปจจุบันวาตัวแทนเอสโครวตอง 
ฝากเงินไวในบัญชีประเภทไมมีดอกเบี้ย แตตอมา มีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 17409 จนเปน
บทบัญญัติในปจจุบันท่ีกําหนดอยางชัดเจนวาเงินท่ีตัวแทนเอสโครวไดรับตองฝากในบัญชีเอส
โครวประเภทไมมีดอกเบี้ย แตหลังจากนั้นอาจฝากในบัญชีเอสโครวประเภทมีดอกเบี้ยได ซ่ึง
หลังจากการแกไขเพิ่มเติมนี้ ไดมีคดีฟองรองขึ้นสูศาลของมลรัฐแคลิฟอรเนียไปจนถึงศาลอุทธรณ 
ซ่ึงคําพิพากษาศาลอุทธรณในคดีนี้เปนท่ีสุดและถือเปนบรรทัดฐานในการบังคับใชบทบัญญัติ
ม า ต ร า  1 7 4 0 9  
ในปจจุบัน กลาวคือ ในคดี Hannon v. Western Title Ins. Co.51  โจทกคือนาย Hannon ได

                                                 
49 Historical and Statutory Notes ทายมาตรา 17409, www.international.westlaw.com.  

   50  First Sentence of Section 17409 before 1984 read as "All moneys deposited in escrow to be 
delivered upon the close of a escrow or upon any other contingency, shall be deposited and 
maintained in a demand or checking account in a bank, except that such moneys may be 
deposited in an interest-bearing account in a bank or a state or federal savings and loan 
association and kept separate, distinct, and apart from funds belonging to the escrow agent." 
51  Hannon v. Western Title Ins. Co. (1989) 211 Cal.App.3d 1122, 1127- 1129 [260 Cal.Rptr. 
21]. 



อุทธรณตอศาลอุทธรณของมลรัฐแคลิฟอรเนียขอใหทบทวนคําวินิจฉัยของศาลชั้นตนใหจําเลย
ตองรับผิดในประเด็นท่ีวาจําเลยซ่ึงเปนตัวแทนเอสโครวประเภทบริษัทประกันกรรมสิทธิ 
(Western Title Insurance Company) ไดเลือกท่ีจะนําเงินท่ีโจทกฝากไวไปฝากไวในบัญชี
ธนาคารประเภทไมมีดอกเบี้ย (a non-interest bearing account) แทนที่จะไปฝากไวในบัญชี
ประเภทที่มีดอกเบี้ย ทําใหโจทกเสียประโยชนจากการไมไดรับดอกเบี้ยในเงินท่ีฝากนั้น ศาล
อุทธรณไดวินิจฉัยในประเด็นท่ีวา ตัวแทนเอสโครวมีหนาท่ีตามกฎหมายคอมมอนลอวท่ีจะตอง
ฝ า ก เ งิ น ไ ว ใ น บั ญ ชี ท่ี มี ด อ ก เ บี้ ย  
(an interest bearing account) หรือไม โดยศาลวางหลักวา การทําหนาท่ีเปนตัวแทนของ
คูสัญญาทุกฝายของตัวแทนเอสโครวนั้นมีขอจํากัดเทาท่ีเปนไปตามคําส่ังเอสโครว (escrow 
instructions)  
ท่ีไดรับมาจากคูสัญญานั้นๆ ดังนั้น ตัวแทนเอสโครวจึงไมตองรับผิดในกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติในส่ิงท่ี
คูสัญญาไมไดส่ังไวในคําส่ังเอสโครว หรือไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
คําส่ังเอสโครวแตอยางใด ดวยเหตุนี้ จําเลยจึงไมมีหนาท่ีตองฝากเงินของโจทกในบัญชีประเภทที่
มีดอกเบี้ย หากไมไดรับคําส่ังจากโจทกใหทําเชนนั้น 

จากคําพิพากษาดังกลาว การบังคับใชมาตรา 17409 จึงมีหลักอยูวา เงินท้ังหมด
ท่ีตัวแทนเอสโครวไดรับมาจากคูสัญญาเอสโครวซ่ึงจะตองสงมอบตอไปเม่ือปดเอสโครวนั้น 
จะตองนําไปฝากไวในบัญชีประเภทที่ไมมีดอกเบี้ยและส่ังจายตามคําส่ังหรือโดยออกเช็ค และตอง
แยกตางหากจากเงินของตัวแทนเอสโครว อยางไรก็ตาม ตัวแทนเอสโครวจะฝากเงินท่ีไดรับมาจาก
การเปนตัวแทนเอสโครวไวในบัญชีประเภทที่มีดอกเบี้ยได ก็ตอเม่ือไดรับคําส่ังเปนการ
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง 
จากคูสัญญาเอสโครวใหทําเชนนั้น โดยดอกเบี้ยท้ังหมดที่ไดจากการฝากเงินในบัญชีประเภท 
มีดอกเบี้ยตองเปนของคูสัญญาฝายท่ีฝากเงินไวกับตัวแทนเอสโครว เวนแตคูสัญญาฝายนั้นจะมี
คําส่ังเปนอยางอื่น52    

ท้ังนี้ จากขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนในดอกเบี้ยท่ีเกิดจากบัญชีเอสโครวนี้ 
อาจมีความเปนไปไดวา การท่ีกฎหมายกําหนดใหตัวแทนเอสโครวตองเปดบัญชีเอสโครวประเภท
ไมมีดอกเบี้ยเปนหลัก ก็เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงระหวางคูสัญญากับตัวแทนเอสโครวใน
เรื่องดอกเบี้ยท่ีเกิดจากบัญชีเอสโครว ดังมีคําอธิบายเกี่ยวกับการเปดบัญชีเอสโครวหรือบัญชีท
รัสตไววา ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย กฎหมายและทางปฏิบัติสวนใหญ บัญชีเอสโครวหรือบัญชีทรัสต
ท่ีมีบุคคลท่ีสามซ่ึงเปนกลางมาดูแลบัญชี จะเปดในประเภทไมมีดอกเบี้ย (non-interest bearing 
account) เนื่องจากดอกเบี้ยในบัญชีท่ีเปดเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (security 
deposits) เปนเรื่องละเอียดออนท่ีสรางความขัดแยงไดงาย (touchy thing) แตกฎหมายก็เปด
ช อ ง ใ ห เ ป ด บั ญ ชี 

                                                 
52 Harry D. Miller and Marvin B. Starr, Miller and Starr California Real Estate 3D, 
Chapter 6. Escrows, E. Rights and Duties of the Escrow Agent,  
www.international.westlaw.com. 



เอสโครวประเภทมีดอกเบี้ยไดหากเปนไปตามคําส่ังเอสโครว หรือในบางมลรัฐท่ีมีกฎหมายระบุไว
วาใครจะเปนผูไดรับดอกเบี้ยจากบัญชีนั้น53   

ประเด็นที่สอง  จํานวนบัญชีเอสโครวที่จะเปดได  
ถอยคําในมาตรา 17409 ท่ีวา เงินท้ังหมดที่ฝากไวกับตัวแทนเอสโครวตองนําไป

ฝากไวในบัญชีหนึ่ง54  ไมไดบงชี้อยางชัดเจนวาตัวแทนเอสโครวจะเปดบัญชีเอสโครวเพื่อฝากเงิน
ท้ังหมดท่ีไดรับจากลูกคาทุกรายของตนไวในหนึ่งบัญชีหรือแยกเปดหลายบัญชีตามลูกคาแตละ
ราย และจากการตรวจสอบขอมูล ก็ไมปรากฏคําอธิบายที่ชัดเจนเชนกัน อยางไรก็ตาม เม่ือ
พิจารณาจากถอยคําในมาตรา 17409 ท่ีใชถอยคําอยางกวาง ประกอบกับขอพิจารณาในประเด็น
ท่ี ห นึ่ ง ท่ี ว า  ห า ก ตั ว แ ท น 
เอสโครวไดรับคําส่ังใหเปดบัญชีเอสโครวประเภทที่มีดอกเบี้ย ก็ใหตัวแทนเอสโครวเปดบัญชี 
ประเภทดังกลาว ซ่ึงคําส่ังเอสโครวนี้ยอมเปนคําส่ังเฉพาะเจาะจงของลูกคาแตละราย จึงเปนไปได
วา ถาตัวแทนเอสโครวเปดบัญชีเอสโครวประเภทไมมีดอกเบี้ยไวแลว หากไดรับคําส่ังโดย
เฉพาะเจาะจงจากลูกคาบางรายใหเปดบัญชีประเภทมีดอกเบี้ย ตัวแทนเอสโครวอาจเปดบัญชีเอส
โ ค ร ว ป ร ะ เ ภ ท 
มีดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายนั้นไดอีก แสดงใหเห็นวา กฎหมายไมไดบังคับในเรื่องจํานวนของ
บั ญ ชี 
เอสโครวที่ตัวแทนเอสโครวตองเปดเพ่ือฝากเงินที่ตนไดรับจากการเปนตัวแทนเอสโครว แต
เปนเรื่องที่ตัวแทนเอสโครวแตละรายจะไปดําเนินการเองตามที่เหมาะสมกับสภาพการ
ประกอบการของตน  ท้ังนี้ อาจพิจารณาเทียบเคียงไดกับการเปดบัญชีทรัสต (trust account) 
ของนายหนาอสังหาริมทรัพย (real estate broker) ตามกฎหมายวาดวยอสังหาริมทรัพย ซ่ึงอยู
ในประมวลกฎหมายวิชาชีพและธุรกิจ (Business and Professional Code, Division 4 Real 
Estate) มาตรา 10145 ซ่ึงใชถอยคําคลายคลึงกับมาตรา 17409 แหงกฎหมายเอสโครว โดย
มาตรา 10145 กําหนดวา เงินของบุคคลอื่นท่ีนายหนาอสังหาริมทรัพยไดรับเนื่องจากการทํา
ธุรกรรมเปนนายหนาอสังหาริมทรัพยหากไมไดฝากไวในบัญชีเอสโครวจะตองนําไปฝากไวในบัญชี
หนึ่งเรียกวา บัญชีทรัสต (a trust fund account) ในธนาคารที่เปนท่ียอมรับในมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย จํานวนบัญชีท่ีตองเปดตามมาตราดังกลาวมีผูใหคําอธิบายไววา กฎหมายของมลรัฐ
สวนใหญไมสนใจวานายหนาอสังหาริมทรัพยจะเปดบัญชีทรัสตเพียงหนึ่งบัญชีเพื่อรวมเงินท้ังหมด
ท่ีไดรับไวดวยกันหรือหลายบัญชีแยกตามเจาของเงินแตละราย ขึ้นอยูกับการประกอบการของ
นายหนาอสังหาริมทรัพยแตละราย บางรายอาจเปดบัญชีทรัสตไวเฉพาะสําหรับลูกคาบางรายซึ่งมี
ธุรกรรมที่ซับซอนกวารายอื่นเพื่อความสะดวกในการทําบัญชีแยกตางหากและเพื่อใหเจาของเงิน
ตรวจสอบไดงายขึ้น55    

                                                 
53 Ellen Romano and Robert Griswold, Avoiding Trust Account Pitfalls Commingling of 
Funds, http://www.griswoldremgmt.com/Article-AvoidingTrustAccountPitfalls.htm.  
54 “All moneys deposited in escrow…, shall be deposited and maintained in a non-interest 
bearing demand or checking account…” 
55 Ibid, footnote 24 



 
 
 
ประเด็นที่สาม  การเปดบัญชีเอสโครวและการเบิกจายเงินในบัญชีเอสโครว 
เม่ือผูซ้ือและผูขายตกลงกันใชบริการตัวแทนเอสโครวในการปดธุรกรรมการซื้อ

ขายอสังหาริมทรัพย และไดสงมอบเงินหรือทรัพยสินใหแกตัวแทนเอสโครวแลว การเปดบัญชีเอส
โครวจะเปนหนาท่ีรับผิดชอบของตัวแทนเอสโครวตามคําส่ังเอสโครว โดยตัวแทนเอสโครวจะเปน
ผูเปดบัญชีเอสโครวไวกับสถาบันการเงินท่ีกฎหมายกําหนดในนามของตัวแทนเอสโครวเอง แต
ตองใชชื่อเรียกบัญชีนั้นวา เงินทรัสต (trust funds) หรือบัญชีเอสโครว (escrow accounts) 
หรือชื่ออื่นท่ีแสดงใหเห็นวาเงินในบัญชีนั้นไมใชเงินของตัวแทนเอสโครว (มาตรา 17409) ท้ังนี้ 
ในความสัมพันธระหวางตัวแทนเอสโครวกับลูกคาท่ีฝากเงินกับตนนั้น ตัวแทนเอสโครวจะกําหนด
หมายเลขอางอิงใหแกลูกคาเพื่อใชอางอิงในการดําเนินธุรกรรมกับตัวแทนเอสโครว56 และจะออก
ใบรับเงินท่ีรับฝากใหแกลูกคา นอกจากนี้ เม่ือทําการปดเอสโครวแลว ตัวแทนเอสโครวจะจัดทํา
รายงานสุดทาย (final statement) ชี้แจงเกี่ยวกับบัญชีเอสโครวและการเบิกจายเงินของลูกคาจาก
บัญชีเอสโครวใหแกลูกคาเพื่อการตรวจสอบดวย57 

เงินท่ีฝากในบัญชีเอสโครวจะตองนํามาใชเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาเอสโครว
เทานั้น และจะตองไมนํามาใชจนกวาเง่ือนไขตามสัญญาเอสโครวไดรับการปฏิบัติเรียบรอยแลว 
โดยหลักแลวเงินในบัญชีเอสโครวไมสามารถเบิกถอนออกมาไดจนกวาจะไดมีการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่กําหนดในคําส่ังเอสโครวและมีการปดเอสโครวแลว58 และกฎหมายยังกําหนดหาม
ตั ว แ ท น เ อ ส โ ค ร ว ห รื อ 
ผูกระทําการแทนตัวแทนเอสโครวเบิกจายเงินจากบัญชีเอสโครวท่ีไมไดเปนไปตามคําส่ังเอสโครว
ดวย (มาตรา 17414) อยางไรก็ตาม ตัวแทนเอสโครวอาจถอนเงินจากบัญชีเอสโครวกอนมีการ
ป ด 
เอสโครวไดหากคูสัญญาทุกฝายไดมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรใหทําเชนนั้น (มาตรา 17421)  

ตัวแทนเอสโครวท่ีมีสถานประกอบการหลายแหง และแตละแหงไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวแยกจากกัน ตองจัดใหมีบัญชีเอสโครว (escrow trust 

account) แยกจากกันตามสถานประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตแตละแหงนั้น (Each person 
subject to this chapter shall maintain separate escrow trust accounts for each licensed 
location.) ไมอาจใชบัญชีรวมกันได และหามมีการโอนเงินกันในระหวางบัญชีเหลานั้น เวนแตจะ
ไดทําเปนเช็คจากบัญชีเอสโครวหนึ่งใหแกอีกบัญชีเอสโครวหนึ่ง หรือโดยการฝากเช็คนั้นในอีก
บัญชีเอสโครวหนึ่ง และจะตองมีการออกใบรับเงินโดยบัญชีเอสโครวท่ีไดรับโอนเงินนั้นมา ท้ังนี้ 
                                                 
56 When is Escrow Considered Open?, 
http://www.escrowhelp.com/articles/20000225.html. 
57  The Escrow Process, 
http://72.14.253.104/search?q=cache:Ne4zXHlUJKsJ:www.roycavellini.com/escrow.html+ca
lifornia+open+escrow+account&hl=th&ct=clnk&cd=21&gl=th. 
58 Ibid, footnote 24. 



การโอนเงินดังกลาวจะตองมีหลักฐานการมอบอํานาจใหโอนเงินเปนคําส่ังเอสโครวท่ีใหไวโดย
ตัวการ และอาจโอนเงินกันทางอิเล็กทรอนิกสก็ได (มาตรา 17409.1)  

เม่ือคูสัญญาไดสงมอบเงินใหแกตัวแทนเอสโครวและตัวแทนเอสโครวไดนําเก็บ
รักษาไวในบัญชี trust funds หรือ escrow accounts แลว กฎหมายกําหนดใหเงินในบัญชีดังกลาว
ไมอยูภายใตการบังคับคดีท่ีเกิดขึ้นจากการฟองรองบังคับคดีแกตัวแทนเอสโครว และไมอยูใน
ฐานะเปนทรัพยสินของตัวแทนเอสโครว  ท้ังนี้ หากมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นแกบัญชีดังกลาว ดอกเบี้ยนั้น
ก็ไมอยูในขายของการบังคับคดีเชนเดียวกัน (มาตรา 17410) 

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดถึงกรณีท่ีวา หาก Commissioner พบ
ขอเท็จจริงจากการตรวจสอบหรือจากรายงานใดๆ ท่ีสงมาใหตนวา ตัวแทนเอสโครวอยูในฐานะมี
ห นี้ สิ น 
ลนพนตัว หรือดําเนินกิจการอันมีลักษณะท่ีไมนาจะปลอดภัยหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย 
แกสาธารณะหรือลูกคาไดหากยังคงใหดําเนินกิจการตอไป หรือพบวาตัวแทนเอสโครวปลอยให
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกิจการต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือละเลยท่ีจะรักษาสินทรัพยสภาพ
คลองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว หรือไมอาจปฏิบัติตามเง่ือนไขในเรื่องการวางหลักประกัน
ไดCommissioner มีอํานาจท่ีส่ังใหหยุดการเบิกจายเงินจาก trust fund หยุดการสงมอบหรือการ
บันทึกเอกสารท่ีไดรับจากการเปนเอสโครว หรือหยุดดําเนินกิจการ การสงคําส่ังตองทําโดยการสง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือนําสงดวยตนเอง ท้ังนี้ ผูไดรับคําส่ังดังกลาวมีสิทธิรองขอใหไต
สวนคําส่ังนั้นภายใน 15 วันนับแตไดรับคําส่ัง ถาไมมีการรองขอดังกลาวภายใน 30 วัน ผูไดรับ
คําส่ังตองดําเนินการตามคําส่ังตอไป (มาตรา 17415) 
 

หมวด 4  การเพิกถอนใบอนุญาต  (Revocation of License)59 
 
ในกรณีท่ี Commissioner มีเหตุผลอันควรเชื่อไดวาตัวแทนเอสโครวกําลัง

กระทําการฝาฝนตอกฎหมายฉบับนี้  Commissioner มีอํานาจที่จะทําการสอบสวนธุรกิจของ
ตั ว แ ท น 
เอสโครว และมีอํานาจทําการตรวจสอบหนังสือ บัญชี บันทึก หรือเอกสารท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ
ของตัวแทนเอสโครวหรือของบุคคลใดๆ ซ่ึงไดกระทําหรืออางวาไดกระทําในฐานะตัวการหรือ
ตัวแทน เพื่อใหการดําเนินการสอบสวนของ Commissioner บรรลุวัตถุประสงค กฎหมาย
กําหนดให Commissioner มีอํานาจที่จะเขาไปยังสถานประกอบการของตัวแทนเอสโครว และมี
อํานาจท่ีจะตรวจสอบเอกสารตางๆ ไดอยางเต็มท่ี (มาตรา 17601)   

ถาขอเท็จจริงปรากฏแก Commissioner วา ตัวแทนเอสโครวฝาฝนขอบังคับ
ข อ ง 
นิติบุคคล  หรือกฎหมายหรือขอบั ง คับใดที่ ตั วแทนเอสโครว มีหน า ท่ีตองปฏิบัติตาม 
Commissioner ตองสงคําส่ังเปนหนังสือแกตัวแทนเอสโครวเพื่อระงับการฝาฝนดังกลาวและ

                                                 
59 ต้ังแตมาตรา 17600 ถึงมาตรา 17609.2  



คําส่ังนั้นใหมีผลบังคับแกตัวแทนเอสโครวทันที แตยังไมถือวาเปนคําส่ังเด็ดขาดเวนแตจะ
สอดคลองกับมาตรา 17604 จึงจะถือวาคําส่ังดังกลาวเปนท่ีสุด (มาตรา 17602) 

ถาตัวแทนเอสโครวเพิกเฉยท่ีจะจัดทํารายงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายหรือ
ตามที่ Commissioner กําหนด ภายใน 10 วันนับจากวันท่ีกําหนดไว การเพิกเฉยหรือไม
ปฏิบัติการดังกลาวใหถือเปนเหตุสําหรับการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเปนตัวแทน
เอสโครว (มาตรา 17602.5) 

ถาขอเท็จจริงปรากฏแก Commissioner วา ตัวแทนเอสโครวกําลังดําเนินธุรกิจ
ไปในลักษณะท่ีไมปลอดภัยหรือเปนท่ีเสียหาย Commissioner ตองมีคําส่ังโดยทําเปนหนังสือถึง
ตัวแทนเอสโครวใหระงับการดําเนินการในลักษณะดังกลาว คําส่ังนั้นใหมีผลบังคับแกตัวแทนเอส
โครวทันที แตยังไมถือวาเปนคําส่ังเด็ดขาดเวนแตจะสอดคลองกับมาตรา 17604 จึงจะถือวา
คํ า ส่ั ง ดั ง ก ล า ว 
เปนท่ีสุด (มาตรา 17603) 

ท้ังนี้ มาตรา 17604 ท่ีอางถึงขางตนนั้น กําหนดไววา คําส่ังท่ีออกตามมาตรา 
17602 -17603 (ตามที่กลาวมาแลวขางตน) ไมเปนท่ีสุด เวนแต Commissioner ไดแสดง
เจตนาใหคําส่ังดังกลาวเปนท่ีสุดพรอมท้ังแสดงเหตุผลประกอบ และตัวแทนเอสโครวสามารถ
แสดงเจตนาขอใหมีการไตสวน (hearing) ภายใน 15 วันทําการหลังจากไดรับคําส่ังดังกลาวได 
แ ต ถ า ตั ว แ ท น 
เอสโครวไมไดรองขอใหมีการไตสวนภายใน  30 วันหลังจากวันท่ีสงคําส่ังและไมมีการ
เปล่ียนแปลงคําส่ังนั้นโดย Commissioner ใหถือวาคําส่ังดังกลาวเปนท่ีสุด  ตัวแทนเอสโครวตอง
ระงับการกระทําท่ีถูกกําหนดไวในคําส่ังทันที แตในกรณีท่ีมีการรองขอใหมีการไตสวน กฎหมาย
กําหนดใหการไตสวนเปนไปตามกฎหมายวิ ธีพิจารณาทางปกครอง   (Administrative 
Procedure Act) โดยกําหนดให Commissioner เปนผูมีอํานาจภายใตกฎหมายดังกลาว เม่ือมี
การไตสวนแลว หากปรากฏขอเท็จจริงแก Commissioner วา ตัวแทนเอสโครวไดดําเนินธุรกิจไป
ในลักษณะท่ีไมปลอดภัยหรือเปนท่ีเสียหายหรือตัวแทนเอสโครวไดฝาฝนขอบังคับของนิติบุคคล 
ห รื อ ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ข อ บั ง คั บ ใ ด ๆ  ท่ี ตั ว แ ท น 
เอสโครวมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม  Commissioner มีหนาท่ีตองออกคําส่ังอันเปนท่ีสุดและตัวแทน 
เอสโครวตองระงับการกระทําท่ีระบุไวในคําส่ังนั้นโดยทันที 

เม่ือตัวแทนเอสโครวไดรับคําส่ังอันเปนท่ีสุดใหระงับการกระทําใดๆ จาก 
Commissioner กฎหมายกําหนดใหตัวแทนเอสโครวมีสิทธินําคดีไปสูศาลภายในกําหนด
ระยะเวลา   10 วันนับแตวันท่ีคําส่ังเปนท่ีสุด ซ่ึงมีผลใหการบังคับตามคําส่ังของ Commissioner 
ถูกระงับเปนระยะเวลา 10 วันโดยศาลที่มีการฟองรองคดี หากตัวแทนเอสโครวไมนําคดีไปสูศาล
ภายใน 10 วันนับแตวันท่ีคําส่ังเปนท่ีสุด ตัวแทนเอสโครวมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังนั้นโดย
ทันที (มาตรา 17605) 

ในกรณี ท่ีตัวแทนเอสโครวไมปฏิบัติตามคํา ส่ังใดๆ ของ Commissioner  
กฎหมายกําหนดให Commissioner มีอํานาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเปนตัวแทน



เ อ ส โ ค ร ว ไ ด 
โดยทันที เวนเสียแตวา ตัวแทนเอสโครวไดมีคําขอคุมครองจากศาลใหมีการระงับใชคําส่ังท่ีให 
เพิกถอนใบอนุญาตนั้น (มาตรา 17606) 

ในอนุญาตประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวใหถือวาถูกเพิกถอนเม่ือศาลมีคําส่ัง
ใหมีการชําระบัญชีของบริษัท เวนแตวา ตัวแทนเอสโครวจะไดย่ืนคําขอคุมครองตอศาลภายใน
กํ า ห น ด  
10 วันนับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังใหมีการชําระบัญชีของบริษัท เพื่อระงับคําส่ังเพิกถอนไมใหมีผล
บังคับ (มาตรา 17606.1) 

หลังจากที่ Commissioner ไดออกคําส่ังและไดใหโอกาสท่ีจะรับฟงตัวแทน 
เอสโครวแลว Commissioner มีอํานาจที่จะพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได ในกรณีดังตอไปนี้ 
(มาตรา 17608) 

(1) ตัวแทนเอสโครวไมรักษาหลักประกันตามที่กฎหมายกําหนด 
(2) ตั วแทนเอสโครว ทํ าการฝ าฝนกฎหมายนี้  หรือขอบั ง คับใดๆ  ท่ี 

Commissioner กําหนด 
(3) มีขอเท็จจริงหรือเง่ือนไขใดซึ่งถา Commissioner ไดทราบในขณะที่ย่ืน 

ขอใบอนุญาตแลวจะเปนเหตุอันสมควรที่ทําให Commissioner ปฏิเสธการออกใบอนุญาตได  
การเพิกถอน การพักใชใบอนุญาต การเวนคืน หรือการส้ินสุดของใบอนุญาต 

ไมกระทบตอสัญญาเอสโครวท่ีไดจัดทําไวแลว แตหามตัวแทนเอสโครวรับเงินหรือเอกสารอื่นใด
อีกหลังจากมีการเพิกถอน การพักใชใบอนุญาต การเวนคืน หรือการส้ินสุดของใบอนุญาตนั้น 
(มาตรา 17609) 

 
หมวด 5  การไตสวน (Hearings)60 
 
ในการสอบสวน  สืบสวน  หรื อก าร ไต ส วนตามกฎหมาย เอส โครว นี้ 

Commissioner อาจจัดใหมีการสาบาน การเบิกความของพยาน หรือออกหมายเรียกเพื่อให
พยานมาใหการและใหทําหนังสือ เอกสาร และส่ิงอื่นใดได (มาตรา 17610) 

กฎหมายกําหนดใหอํานาจแก Commissioner จัดใหมีการสืบสวนเมื่อตน
เห็นสมควร เพื่อกําหนดวาบุคคลไดกระทําการฝาฝนหรือกําลังกระทําการฝาฝนบทบัญญัติ 
ขอบังคับหรือคําส่ังใดของกฎหมายเอสโครวนี้หรือไม โดย Commissioner อาจจัดใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับการฝาฝนบทบัญญัติ ขอบังคับ หรือคําส่ังอื่นใดของกฎหมายเอส
โครวนี้ (มาตรา 17611)  

การสืบสวนดังกลาวมาขางตน กฎหมายกําหนดให Commissioner เขา
ครอบครองหนังสือ บันทึก บัญชี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของการประกอบธุรกิจของตัวแทนเอส
โครว ภายในระยะเวลาตามสมควรแตไมเกิน 30 วัน และตองเก็บรักษาหลักฐานตางๆ เปนอยางดี
                                                 
60 ต้ังแตมาตรา 17610 ถึงมาตรา 17614  
 



ไวในสถานท่ีเก็บรักษาตามปกติของหลักฐานเหลานั้น ในระหวางระยะเวลาดังกลาวหามบุคคลใด
เคล่ือนยายหรือพยายามที่จะเคล่ือนยายหลักฐานเหลานั้น เวนแตจะเปนคําส่ังของศาลหรือไดรับ
ความยินยอมจาก Commissioner (มาตรา 17611 (b))  

เพื่อวัตถุประสงคในการสืบสวนหรือกระบวนการอื่นใดภายใตกฎหมายเอสโครว
นี้  Commissioner อาจจัดใหมีการสาบานและการยืนยัน หมายเรียกพยาน การบังคับใหมา
ปรากฏตัวจัดหาพยานหลักฐาน และกําหนดใหมีการทําหนังสือ เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก
ความเขาใจ ขอตกลง หรือเอกสารหรือบันทึกอื่นใด ซ่ึง Commissioner เห็นวาเกี่ยวของหรือเปน
หลักฐานท่ีสําคัญก็ได (มาตรา 17611 (c))  

ในกรณีท่ีมีการฝาฝนหมายเรียกของ Commissioner เม่ือ Commissioner ย่ืน 
คําขอตอศาล ศาลอาจออกคําส่ังใหบุคคลนั้นปรากฏตัวตอหนา Commissioner เพื่อแสดงพยาน
เอกสารหรือเพื่อสงพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีทําการสืบสวน หากบุคคลดังกลาวไม 
ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวของศาล ศาลมีอํานาจที่จะส่ังวาบุคคลดังกลาวละเมิดอํานาจศาลได 
(มาตรา 17611 (d))  

ในการสืบสวนนั้น บุคคลที่ถูกเรียกใหมาพบ Commissioner และมาใหการ 
หรือเบิกความ หรือเสนอเอกสารหรือบันทึกใดๆ หรือถูกหมายเรียกใหมานั้น ไมอาจปฏิเสธท่ีจะ 
ไมปฏิบัติตามเชนวานั้นโดยอางเหตุวาการกระทําดังกลาวจะเปนการใหการปรักปรําบุคคลหรือทํา
ใหตนตองไดรับโทษทางอาญาได แตอยางไรก็ตาม หามไมใหฟองรองหรือลงโทษบุคคลหรือริบ
ทรัพยสินของบุคคลจากธุรกรรม เรื่องหรือส่ิงใด ท่ีบุคคลนั้นถูกบังคับใหเบิกความหรือเสนอ
พยานหลักฐาน หลังจากไดมีการเรียกรองเอกสิทธ์ิท่ีจะไมใหการปรักปรําตนเองโดยชอบแลว เวน
แตเปนการฟองรองหรือลงโทษในขอหาเบิกความเท็จหรือหม่ินอํานาจศาลจากการที่บุคคลนั้นได
เบิกความไว (มาตรา 17611 (e))  

คําส่ัง คําตัดสิน การอนุญาตหรือการกระทําใดๆ ของ Commissioner อยู
ภายใตการทบทวนคําส่ังตามที่กําหนดไวในกฎหมาย (มาตรา 17614) 
 

หมวด 6  การแตงต้ังผูดูแลทรัพยและการชําระบัญชี  (Liquidation and 
Conservatorship)61         

   
ในกรณีท่ีมีขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวมีเหตุ

ดังตอไปนี้ (มาตรา 17621) 
(1) ลมละลาย 
(2) ดําเนินธุรกิจไปในลักษณะท่ีไมไดรับอนุญาตหรือในลักษณะไมปลอดภัย 
(3) ฝาฝนกฎหมายใดๆ ของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
(4) ปฏิเสธท่ีจะย่ืนหนังสือ เอกสาร หรือการงานใดๆ เพื่อการตรวจสอบของ 

ผูตรวจสอบ (examiner) 

                                                 
61 ต้ังแตมาตรา 17621 ถึงมาตรา 17654 



(5) ละเลยหรือปฏิเสธท่ีจะทําตามคําส่ังของ Commissioner ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้
ใหอํานาจไวภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะมีการระงับคําส่ังดังกลาว 

(6) เจาหนาท่ี กรรมการ หรือทรัสตี ของตัวแทนเอสโครวปฏิเสธที่จะใหคํา
สาบานเกี่ยวกับธุรกิจของตัวแทนเอสโครว 

(7) เจาหนาท่ี กรรมการ ผูถือหุน ทนายความ ทรัสตี ของตัวแทนเอสโครวได
กระทําการยักยอกหรือโอนถายทรัพยสินหรือเงินใน trust fund จากตัวแทนเอสโครวนั้น 

(8) ยอมใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ (tangible net worth) ต่ํากวาจํานวนที่กําหนด
ไวในกฎหมาย 

(9) เพิกเฉยท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขในเรื่องหลักประกันตามที่กําหนดในหมวด 2 
ของกฎหมายนี้ท่ีตองใหแก Commissioner   

กฎหมายกําหนดให Commissioner ตองสงหนังสือโดยสรุปขอเท็จจริงโดยยอ
ไปยังสํานักงานแหงใหญของตัวแทนเอสโครว และตัวแทนเอสโครวมีโอกาสท่ีจะแกไขตามที่ 
Commissioner เห็นสมควร อยางไรก็ตาม ถาตัวแทนเอสโครวไมปฏิบัติตามหนังสือแจงภายใน
กําหนด 5 วัน หลังจากไดรับหนังสือแจง หรือในกรณีท่ี Commissioner เห็นวาการปฏิบัติตาม
เปนไปไมได  Commissioner มีอํานาจที่จะเขาครอบครองทรัพยสินและกิจการของตัวแทนเอส
โครวไดทันทีและเก็บรักษาทรัพยสินนั้นไวจนกวาตัวแทนเอสโครวจะสามารถทําใหกิจการกลับไป
เปนเหมือนเดิมไดหรือกิจการของตัวแทนเอสโควรไดทําการชําระบัญชีตามที่กําหนดไวใน
ก ฎ ห ม า ย  ตั ว แ ท น เ อ ส โ ค ร ว 
โดยความยินยอมของ Commissioner สามารถเขามาฟนฟูกิจการไดตามเง่ือนไขที่ 
Commissioner กําหนด (มาตรา 17621) 

ถาตัวแทนเอสโควรไมปฏิบัติตามคําส่ังของ Commissioner ในเรื่องการเขา
ครอบครองทรัพยสินและกิจการ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตไดรับคําส่ังนั้นแลว Commissioner 
อาจรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการบังคับตามคําส่ังของ Commissioner (มาตรา 
17625) 

ในการสงมอบการครอบครองในทรัพยสินหรือกิจการใหแก Commissioner 
ตัวแทนเอสโครวตองจัดทําและสงมอบรายการทรัพยสินและเงินท่ีถือไวใน escrow account 
(มาตรา 17626) 

ถามีขอเท็จจริงท่ีทําให Commissioner เขาครอบครองทรัพยสินหรือกิจการ 
ของตัวแทนเอสโครว Commissioner สามารถแตงตั้งผูดูแลทรัพย (Conservator) ของตัวแทน 
เอสโครวนั้น และกําหนดใหตัวแทนเอสโครวดังกลาววางหลักประกันตามที่ Commissioner 
เห็นสมควร คณะกรรมการของบริษัทสามารถรองขอตอ Commissioner เพื่อใหมีการแตงตั้ง 
ผูดูแลทรัพย และผูดูแลทรัพยดังกลาว ภายใตการควบคุมของ Commissioner สามารถเขา
ครอบครองทรัพยสินหรือกิจการของตัวแทนเอสโครวและดําเนินการใดๆ เทาท่ีจําเปนเพื่อเก็บ
รักษาทรัพยสินของตัวแทนเอสโครวระหวางรอการจําหนายจายโอนกิจการของบริษัทเอสโครว  
ผูดูแลทรัพยจะตองเก็บรักษาทรัพยสินและกิจการของตัวแทนเอสโครวจนกวาทรัพยสินจะถูก



ส ง คื น แ ก ตั ว แ ท น 
เอสโครวหรือจนกวา Commissioner จะมีคําส่ังเปนอยางอื่น (มาตรา 17630) 

ผูดูแลทรัพยในขณะที่ครอบครองทรัพยสินหรือกิจการของตัวแทนเอสโควรมี
อํานาจและสิทธิหนาท่ีเชนเดียวกับ Commissioner คาใชจายในการดูแลทรัพยใหจายจาก
ทรัพยสินของตัวแทนเอสโครว และคาใชจายดังกลาวเปนสิทธิยึดหนวง (lien) ท่ีอยูเหนือกวาสิทธิ
ยึดหนวงอื่น (มาตรา 17631) 

ถาตัวแทนเอสโควรสามารถแสดงให Commissioner พอใจไดวา ตัวแทนเอส
โครวสามารถดําเนินกิจการไดอยางปลอดภัยและเปนประโยชนตอสาธารณชน Commissioner มี
อํานาจส่ังใหยกเลิกการดูแลทรัพยนั้นไดภายใตเง่ือนไขหรือขอจํากัดใดๆ ท่ี Commissioner 
กําหนด (มาตรา 17634) 

เม่ือ Commissioner ไดเขาครอบครองทรัพยสินหรือธุรกิจของตัวแทนเอสโครว
แลว Commissioner อาจย่ืนคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลแตงตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
(receiver) เพื่อทําการชําระบัญชีกิจการของตัวแทนเอสโครว (มาตรา 17636) 
 

หมวด 7  บทกําหนดโทษทางแพงและทางอาญา (Crimes and Civil 
Penalties)62  

    
บุคคลใดจงใจฝาฝนบทบัญญัติ ขอบังคับ หรือคําส่ังใดแหงกฎหมายเอสโครวนี้  

ตองไดรับโทษปรับไมเกินกวา 10,000  ดอลลารสหรัฐ หรือตองไดรับโทษจําคุก ถาเปนการจําคุก
ในเรือนจําของมลรัฐ ใหตองโทษจําคุกเปนเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป ถาเปนการจําคุกในเรือนจําของ 
เทศมณฑล (county) ใหตองโทษจําคุกเปนเวลาไมเกิน 1 ป แตหามไมใหบุคคลใดตองถูกจําคุก 
ในกรณีท่ีฝาฝนขอบังคับหรือคําส่ังใดแหงกฎหมายเอสโครวนี้ เวนแตบุคคลนั้นไดรูขอบังคับหรือ 
คําส่ังนั้น บุคคลที่ถูกตัดสินวากระทําความผิดตามมาตรานี้ไมเปนการตัดสิทธิ Commissioner 
จากการใชอํานาจตามที่กําหนดไวในมาตรา 17423 ซ่ึงเปนอํานาจที่จะส่ังใหบุคคลที่นาจะ
ก อ ใ ห เ กิ ด 
ความเสียหายแกตัวแทนเอสโครวหรือแกสาธารณะ หามไมใหทํางาน ดูแลจัดการ หรือควบคุม
ตั ว แ ท น 
เอสโครว หรือส่ังยุติการกระทําดังกลาวหรือพักการกระทําดังกลาวเปนเวลาไมเกิน 12 เดือน  
(มาตรา 17700) 

บุคคลใดที่ฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายเอสโครวนี้ หรือฝาฝนขอบังคับหรือ
คําส่ังใด ท่ีทําขึ้นตามกฎหมายเอสโครวนี้  ตองรับโทษปรับในทางแพงสําหรับการกระทําดังกลาว
เปนเงินไมเกิน 2,500 ดอลลารสหรัฐ สําหรับแตละกระทงความผิดท่ีบุคคลนั้นไดกระทํา โดย 
Commissioner จะเปนผูท่ีนําคดีดังกลาวฟองรองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจในนามของมลรัฐ
แคลิฟอรเนียเพื่อใหศาลกําหนดอัตราโทษดังกลาว บทกําหนดโทษทางแพงนี้ไมเปนการระงับการ

                                                 
62 ต้ังแตมาตรา 17700 ถึงมาตรา 17702 



เยียวยาทางอื่นท่ีไดกําหนดไวในมาตราอื่น บทกําหนดโทษในทางแพงนี้อาจนําไปใชควบคูกับบท
กําหนดโทษอื่นๆ ได (มาตรา 17701)  

บุคคลใดที่กระทําโดยเจตนาแสดงขอความอันเปนเท็จซ่ึงเปนขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญในใบคําขอ หนังสือบอกกลาว หรือรายงาน เพื่อย่ืนตอ Commissioner ภายใต
กฎหมายเอสโครวนี้หรือภายใตกฎขอบังคับท่ีออกภายใตกฎหมายเอสโครวนี้ หรือจงใจเพิกเฉยไม
แสดงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงกําหนดใหตองแสดงในใบคําขอ หนังสือบอกกลาว หรือ
รายงาน ถือวาบุคคลนั้นกระทําการอันผิดกฎหมาย (unlawful) (มาตรา 17702)  
 
2.3  กฎหมายเอสโครวของมลรัฐอื่น 
 
  จากการศึกษาบทบัญญัติในกฎหมายเอสโครวของ 3 มลรัฐ ไดแก มลรัฐวอชิงตัน 
(Escrow Agent Registration Act) มลรัฐโอเรกอน (Real Estate and Escrow Activities) 
และมลรัฐไอดาโฮ (Idaho Escrow Act) ซ่ึงเปนมลรัฐท่ีเพิ่งจะมีกฎหมายดังกลาวออกใชบังคับ
ใ น ป  
ค.ศ. 2005 เนื้อหาในบทบัญญัติของกฎหมายเอสโครวของท้ังสามมลรัฐนั้นมีความคลายคลึงกัน
เปนสวนใหญ และมีเนื้อหาคลายคลึงกับกฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนียท่ีไดศึกษา
มาแลวดวย ท้ังนี้ สามารถสรุปโครงสรางหรือหลักการของกฎหมายเอสโครวท่ีมีรวมกันใน
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ทุ ก ม ล รั ฐ 
ท่ีศึกษา (ซ่ึงมีรายละเอียดที่แตกตางกันบาง) ไดดังตอไปนี้  

(1) บทนิยาม กฎหมายของมลรัฐท้ังสามกําหนดนิยามคําสําคัญไวคลายคลึงกับท่ี
กําหนดในกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย คํานิยามสําคัญท่ีมีเหมือนกัน คือ “เอสโครว” และ 
“ตัวแทนเอสโครว” ซ่ึงมีความหมายคลายคลึงกับท่ีกําหนดในกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียดัง
ไดกลาวมาแลว   

(2) ขอบังคับเรื่องการอนุญาต กฎหมายของมลรัฐท้ังสามกําหนดมาตรการ
อนุญาตเปนมาตรการควบคุมการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวในมลรัฐนั้นๆ ไวเหมือนกัน
และเหมือนกับกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียดวย โดยมีโครงสรางเนื้อหาหลักประกอบดวย
ขอกําหนดวาผูท่ีจะประกอบการเปนเอสโครวไดตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐ โดยตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด ซ่ึงไมเพียงแตคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอท่ีเปนนิติบุคคลจะตองเปนไปตามที่กําหนด
เทานั้น แตบุคคลที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลนั้น เชน กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ก็จะตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดดวย แตขอกําหนดในเรื่องการอนุญาตนี้มีขอท่ีแตกตางกันในกฎหมายของ
มลรัฐตางๆ ท่ีศึกษา กลาวคือ 

- กฎหมายของมลรัฐโอเรกอนและมลรัฐไอดาโฮ ไมไดจํากัดวาผูท่ีจะย่ืนคําขอ
ตองเปนนิติบุคคลเทานั้น บุคคลธรรมดาก็ย่ืนคําขออนุญาตได โดยกฎหมายของมลรัฐโอเรกอน
กําหนดใหบุคคลธรรมดาตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป (ORS 696.511) ในขณะท่ีกฎหมายของมลรัฐ
วอชิงตันกําหนดคลายกับกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียคือผูขออนุญาตตองเปนนิติบุคคล แต



ตางกันตรงท่ีกฎหมายของมลรัฐวอชิงตันกําหนดใหเจาหนาท่ีเอสโครว (escrow officer) ท่ี
ทํางานอยูในนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนเอสโครว (escrow agent) และทํางานเปนผู
กํ า กั บ ดู แ ล ธุ ร ก ร ร ม 
เอสโครวนั้นตองไดรับใบอนุญาตดวย (RCW 18.44.071) 

 - กฎหมายของมลรัฐท้ังสามกําหนดใหตองมีการตออายุใบอนุญาต (renewal)  
การเปนตัวแทนเอสโครวดวยซ่ึงในกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียไมไดพูดถึง โดยกฎหมายทั้ง
สามมลรัฐกําหนดเง่ือนไขการตออายุใบอนุญาตไวคลายคลึงกันคือ ตองมีการตออายุใบอนุญาตทุก
ป (ตามที่กําหนดเวลาไวซ่ึงแตกตางกัน มลรัฐวอชิงตันตองตออายุกอนวันท่ี 1 มกราคมของทุกป 
ในขณะที่มลรัฐโอเรกอน ตองตออายุกอนวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกป และมลรัฐไอดาโฮ ตองตอ
อายุกอนวันท่ี 1 เมษายนของทุกป) การตออายุใบอนุญาตตองย่ืนคําขอและจะตอไดดวยการชําระ
คาธรรมเนียมการตออายุนั่นเอง 

(3) ขอยกเวนการขออนุญาต กฎหมายทั้งสามมลรัฐรวมทั้งกฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอรเนียกําหนดในเรื่องบุคคลที่ไดรับยกเวนใหเปนตัวแทนเอสโครวไดโดยไมตองขออนุญาต
ไวคลายคลึงและสอดคลองกัน โดยไดแก ทนายความอาชีพ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน บริษัท
ประกันภัย บริษัทอสังหาริมทรัพย นายหนาอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาต เจาพนักงานบังคับ
คดี และเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

(4) ขอบังคับเรื่องหลักประกัน กฎหมายของทุกมลรัฐท่ีศึกษากําหนดเหมือนกัน
ในเรื่องการวางหลักประกันซ่ึงประกอบดวยการวางเงินประกัน (fidelity bond) เพื่อเปน
หลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผูขออนุญาตหรือกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของผูขออนุญาต และการค้ําประกัน (surety bond) โดยบริษัทท่ีรับค้ําประกันตามวงเงินท่ี
กํ า ห น ด เ พื่ อ 
คํ้าประกันการปฏิบัติตามกฎหมายของผูขออนุญาต ซ่ึงกฎหมายทั้งสามมลรัฐกําหนดใหตองวาง
หลักประกันในขณะยื่นคําขออนุญาต อยางไรก็ตาม กฎหมายทั้งสามมลรัฐไมมีขอกําหนดในเรื่อง 
Escrow Agents’ Fidelity Corporation ดังเชนท่ีมีในกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

(5) ขอหามและขอท่ีตองกระทําการ กฎหมายของทุกมลรัฐท่ีศึกษากําหนด
เหมือนกันในขอหามกระทําการเรื่องท่ีผูประกอบการเอสโครวตองไมปลอยใหมีการทําคําส่ังเอส
โครวเปนกระดาษเปลาเพื่อใหมีการเติมขอความภายหลังจากท่ีมีการลงนามโดยผูทําคําส่ังแลว 
ผูประกอบการเอสโครวตองไมโฆษณาหรือใชชื่อวาเปนตัวแทนเอสโครวหากยังไมไดรับอนุญาต 
นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดขอท่ีผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองกระทําไวคลายคลึงกัน
โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดใหผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองทําตามคําส่ังเอสโครว
แ ล ะ 
ในการเปดและการดูแลบัญชีเอสโครว ผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองทํางานดวย 
ความเปนกลางและไมมีผลประโยชนขัดกัน และตองเก็บรักษาบรรดาบันทึก บัญชี หนังสือ 
หลักฐาน หรือเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมเอสโครว เพื่อการตรวจสอบโดยรัฐ 



(6) เง่ือนไขการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต  กฎหมายทุกมลรัฐท่ีศึกษา
กําหนดเหมือนกันในเรื่องการใหอํานาจรัฐในการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูประกอบการ
เปนตัวแทนเอสโครว หากมีเหตุการณตามที่กําหนดเกิดขึ้น ไดแก ผูประกอบการเปนตัวแทนเอส
โครวไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับท่ีออกตามกฎหมายนั้น หรือคําส่ังของเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือประกอบกิจการในลักษณะท่ีไมปลอดภัยหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะ 
พรอมท้ังมีการกําหนดมาตรการเยียวยาทางปกครองรองรับไวดวย เชน สิทธิขอใหไตสวนหรือ
ทบทวนคําส่ัง  

(7) การควบคุมกิจการโดยรัฐ  กฎหมายของทุกมลรัฐท่ีศึกษากําหนดเหมือนกัน
ในเรื่องการใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงท่ีกําหนดมีอํานาจตรวจสอบและควบคุมกิจการ 
เอสโครว รวมไปถึงขอกําหนดในเรื่องการพิทักษทรัพยและการชําระบัญชีก็คลายคลึงกันดวย 

(8) เจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎหมายแตละมลรัฐท่ีศึกษา
กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการออกใบอนุญาตและในการควบคุมตรวจสอบ
การประกอบกิจการเปนตัวแทนเอสโครวไวแตกตางกัน กลาวคือ  

กฎหมายของมลรั ฐแค ลิฟอร เ นี ย  กํ าหนดให เป น อํ าน าจหน า ท่ี ขอ ง 
Commissioner of Corporation ซ่ึงอยูใน Department of Corporations  

กฎหมายของมลรัฐโอเรกอน กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ Real Estate 
Commissioner 

กฎหมายของมลรัฐวอชิงตัน กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ Director of the 
Financial Institutions ซ่ึงประจําอยูใน Department of Financial Institutions 

กฎหมายของมลรัฐไอดาโฮ กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ Director of the 
Idaho Department of Finance 

นอกจากนี้ กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียและมลรัฐวอชิงตันมีบทบัญญัติท่ี
แตกตางจากกฎหมายของมลรัฐโอเรกอนและมลรัฐไอดาโฮในเรื่องท่ี กฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอรเนียและมลรัฐวอชิงตันกําหนดใหมี คณะกรรมการเอสโครว (Escrow Commission) 
เ พื่ อ ทํ า ห น า ท่ี เ ป น 
ท่ีปรึกษาใหแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวขางตน เชน เปนท่ีปรึกษาดาน
กฎหมาย เปนท่ีปรึกษาในเรื่องการออกแบบทดสอบผูขอรับใบอนุญาต การกําหนดคาธรรมเนียม
การอนุญาต การกําหนดโครงการศึกษา การตรวจสอบบัญชี และการสอบสวนตัวแทนเอสโครว
เพื่อการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงกฎหมายของมลรัฐวอชิงตันแตกตางจากกฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอรเนียตรงที่กําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวย Director of the Financial 
Institutions ห รื อ ผู ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย 
ทําหนาท่ีเปนประธาน และกรรมการอีก 5 คน แตงตั้งโดย Director จากบุคคลที่มีถิ่นท่ีอยูในมล
รัฐวอชิงตันไมนอยกวา 5 ป และมีประสบการณดานธุรกรรมเอสโครวมาอยางนอย 5 ป วาระการ
ดํารงตําแหนงของกรรมการทั้ง 5 คนแตกตางกัน กลาวคือ กรรมการหนึ่งคนมีวาระ 1 ป 
กรรมการอีกคนมีวาระ 2 ป กรรมการอีกคนมีวาระ 3 ป กรรมการอีกคนมีวาระ 4 ป และ
ก ร ร ม ก า ร ค น สุ ด ท า ย มี ว า ร ะ 



5 ป ในขณะที่กฎหมายของมลรัฐโอเรกอนและมลรัฐไอดาโฮไมมีบทบัญญัติในเรื่องการ 
ตั้งคณะกรรมการดังกลาว  

(9) บทกําหนดโทษ กฎหมายของมลรัฐโอเรกอนและไอดาโฮคลายคลึงกับ
กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียคือนอกจากโทษทางปกครองในการพักใชหรือเพิกถอน
ใ บ อ นุ ญ า ต แ ล ว  
ยังกําหนดโทษปรับทางแพงดวย (civil penalties) แตไมมีบทกําหนดโทษทางอาญาเหมือน
กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ในขณะท่ีกฎหมายของมลรัฐวอชิงตันกําหนดโทษทางอาญากรณี
เปนตัวแทนเอสโครวโดยไมมีใบอนุญาตและโทษทางปกครองกรณีพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
แ ต ไ ม พ บ 
การกําหนดโทษปรับทางแพง (civil penalties) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
บทเปรียบเทียบและขอเสนอแนะ 

 
 หลังจากท่ีไดศึกษาระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกฎหมายในเรื่องดังกลาว (escrow law) 
มาแลวในบทกอนๆ  ในบทนี้ จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศ
ไ ท ย  
เพื่อใชพิจารณาประกอบการใหความเห็นถึงความเหมาะสมของการมีกฎหมายเฉพาะวาดวย 
การจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาหรือกฎหมายเอสโครว (escrow) ในประเทศไทย โดย
จะเริ่มตนจากการอธิบายภาพรวมของระบบการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ จากนั้นจะทําการศึกษาเปรียบเทียบ
และเสนอขอคิดเห็นเปนลําดับถัดไป 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 กลาวโดยสรุปขั้นตอนไดดังนี้63 
  (1) การเริ่มตนซ้ือขาย  อสังหาริมทรัพยท้ังสามประเภทจะเริ่มตนเหมือนกันคือ 
ผูซ้ือและผูขายเจรจาตกลงราคาและเงื่อนไขการซ้ือขาย หากตกลงกันได โดยปกติผูซ้ือจะชําระเงิน
จองใหแกผูขายหรือผูดําเนินโครงการที่อยูอาศัยโดยผูซ้ือจะไดรับใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐาน
เทานั้น แตยังไมมีการตกลงทําสัญญากันแตอยางใด ซ่ึงเงินจองนี้ผูดําเนินโครงการสามารถ
นําไปใชเปนทุนหมุนเวียนของธุรกิจไดระดับหนึ่ง 
                                                 
63 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
ซ้ือ64 โดยในวันโอนกรรมสิทธ์ิผูซ้ือจะตองชําระเงินคาราคาอสังหาริมทรัพยคงเหลือท้ังหมด ซ่ึงผู

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



ซ้ือมักจะใชวิธีการติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนําเงินท่ีเหลือมาชําระผูขาย 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 ในการใหความคุมครองผูบริโภค65 ท้ังในดานการโฆษณา ดานฉลาก ดาน
สัญญา และดานอื่นๆ ท้ังนี้ มาตรการที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ในสวนท่ีถือ
ว า 
เปนการดูแลและคุมครองประโยชนของคูสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยอาจสรุปไดเปน 2 
มาตรการสําคัญดังนี้ 
  ก. การคุมครองสิทธิของผูบริโภคในดานสัญญา  เนื่องจากมีผูบริโภค
จํานวนมากรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ66 ในป พ.ศ. 
2541 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 เพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มบทบัญญัติวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภคในดานสัญญา เพื่อปองกันความไมเปนธรรมในการทําสัญญาระหวางผูบริโภคและผู
ประกอบธุรกิจท่ีมักเอาเปรียบผูบริโภค โดยกําหนดวิธีการดังนี้  
 - คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขาย
สินคาหรือใหบริการท่ีสัญญาซ้ือขายหรือใหบริการของธุรกิจนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปน

                                                 
65 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
66 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 



หนังสือหรือมีปกติประเพณีท่ีทําเปนหนังสือ เปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาได67 (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) 
                                                 
67 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
ของเจาของหองชุดทุกคน68  

      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 
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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
ขอตกลงที่ไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี69  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
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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
และบริการสาธารณะ70 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 ดังนี้71 

                       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) 

                                                 
70 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
71 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
ดําเนินการหรือไม เม่ือเทียบกับการสูญเสียหรือความเสียหายที่จะไดรับ ในขณะท่ีปญหาท่ีเกิดขึ้น
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

สหรัฐอเมริกา 
 

ขอแตกตางประการแรกระหวางกฎหมายการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาของ
ประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็คือ ประเทศไทยไมมีกฎหมายวาดวยเอส



โครวเหมือนดังเชนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามี กลาวคือ กฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูยังไมมีการ
กําหนดในเรื่องท่ีใหมีคนกลางเขามาดูแลการทําธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยระหวางผูซ้ือและ
ผูขายหรือการเปดบัญชีเอสโครวแตอยางใด การเปรียบเทียบกฎหมายที่มีลักษณะดังกลาวระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไมอาจกระทําได ในท่ีนี้ จึงขอเปรียบเทียบมาตรการที่ใช
ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูในกฎหมายของประเทศไทยกับ
มาตรการดูแลผลประโยชนของคู สัญญาในรูปแบบเอสโครวตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีสวนท่ีคลายคลึงและแตกตางกันดังนี้  

(1) วัตถุประสงคของกฎหมายคลายคลึงกัน ท้ังกฎหมายของประเทศไทยและ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไมวาจะกําหนดมาตรการแตกตางกันอยางไร แตส่ิงท่ี
เหมือนกันคือกฎหมายมุงคุมครองสิทธิของผูบริโภคจากการเอารัดเอาเปรียบของคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง หากแตวาตามกฎหมายไทยที่กลาวมานั้นสวนใหญเปนการคุมครองผูซ้ืออสังหาริมทรัพยจาก
ก า ร เ อ า เ ป รี ย บ ห รื อ 
การหลอกลวงของผูขาย ในขณะท่ีกฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกามุงคุมครองทั้งผูซ้ือ
และผูขายจากการเอาเปรียบหรือการฉอโกงของผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว 

(2) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูเปนมาตรการแกไขเยียวยา 
หรือแกไขท่ีปลายเหตุ ในขณะที่มาตรการตามกฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
มาตรการในเชิงปองกัน หรือแกไขท่ีตนทาง ซ่ึงเปนขอท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การใชมาตรการตาม
กฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูนั้น ผูซ้ือจะใชไดเม่ือไดมีความเสียหายเกิดขึ้นแลว คือ ผูซ้ือไดเสีย
เงินชําระราคาคาอสังหาริมทรัพยไปแลวไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพยท่ืซ้ือไปหรือไดรับโดยบกพรองเพราะความผิดของผูขาย ผูซ้ือตองใชสิทธิทางศาล
เพื่อเรียกความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเงินท่ีเสียไปแลวกลับคืนมาในลักษณะเปนการเยียวยาสิ่งท่ีเสีย
ไปแลว ในขณะท่ีการใชระบบเอสโครวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูซ้ือฝากเงินไวกับตัวแทนเอส
โครวในบัญชีเอสโครวซ่ึงเปนบัญชีกลางท่ีแยกตางหากจากบัญชีของตัวแทนเอสโครว เงินในบัญชี
จะยังไมไปถึงมือของผูขายจนกวาผูขายจะปฏิบัติตามสัญญาจนเปนท่ีพอใจแกผูซ้ือแลว ผูซ้ือจึงจะ
ส่ังใหตัวแทนเอสโครวจายเงินในบัญชีเอสโครวท่ีตนฝากไวใหแกผูขาย แตถาผูขายไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได ผูซ้ือยอมมีสิทธิเรียกเงินคืนจากตัวแทนเอสโครวได ผูซ้ือจึงยังไมตองเสียเงิน
ไ ป ก อ น ซ่ึ ง เ ป น ก า ร ป อ ง กั น ค ว า ม เ สี ย ห า ย ห รื อ 
การเสียเงินไมใหเกิดขึ้นได  

(3) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูเปนมาตรการที่ตองอาศัยการ
นําคดีขึ้นสูศาลเพื่อขอใหศาลเยียวยาหรือบังคับสิทธิท่ีมีอยูตามกฎหมายให ซ่ึงการฟองรองนําคดี
ขึ้นสูศาลเปนเรื่องท่ีเสียเวลาและคาใชจายมากและไมมีความแนนอนวาจะไดรับการเยียวยาหรือไม 
หรือการเยียวยาที่ไดรับจะคุมคากับความเสียหายที่เสียไปหรือไม ในขณะท่ีมาตรการตามกฎหมาย
เอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกามีโอกาสท่ีจะใชสิทธิทางศาลนอย เนื่องจากหากมีกรณีท่ีไม
เปนไปตามสัญญาซ้ือขายเกิดขึ้น คูสัญญายอมกลับคือสูฐานะเดิมไดโดยการถอนสิ่งท่ีฝากไวกับ
ตัวแทนเอสโครว เม่ือไดกลับสูฐานะเดิมแลวก็ไมมีเหตุจําเปนท่ีตองใชสิทธิทางศาลเพื่อการเยียวยา



เรื่องใดอีก หรือแมแตจะเกิดกรณีท่ีตัวแทนเอสโครวฉอโกงหรือยักยอกนําเงินไป หากธุรกรรมการ
ซ้ือขายเสร็จสมบูรณแลว กฎหมายก็รับรองสิทธิของผูซ้ือและผูขายตามธุรกรรมนั้นตอไป แต
คูสัญญาฝายท่ีเสียหายจากการกระทําของเอสโครวก็ตองใชสิทธิติดตามเอาคืนจากตัวแทนเอส
โครว กรณีเชนนี้จะไมแตกตางกับบริบทของกฎหมายไทยที่ผูเสียหายตองใชสิทธิทางศาลเพื่อการ
เยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของตัวแทนเอสโครว  

(4) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูไมมีการกําหนดในเรื่อง
กองทุนประกันความเสียหายหรือหลักประกันความเสียหายจากความไมซ่ือสัตยหรือจากการ
กระทําท่ีฝาฝนกฎหมายของผูท่ีเกี่ยวของในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย แตกตางจากกฎหมายเอส
โครวของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดใหตัวแทนเอสโครวตองวางเงินหรือหลักประกันความ
เ สี ย ห า ย อั น เ กิ ด จ า ก 
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานกํากับดูแลตามกฎหมาย (surety 
bond) รวมถึงกําหนดใหผูประกอบการเอสโครวท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบการตองเปนสมาชิก
ขององคกรท่ีเรียกวา Escrow Agents’ Fidelity Corporation เพื่อใหการประกันความเสียหาย
แ ก ต น 
อันเกิดจากการปฏิบัติงานของตัวแทนหรือลูกจางของตน (fidelity bond)  

(5) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูตองอาศัยตัวผูซ้ือและผูขาย
เปนสําคัญในการขับเคล่ือนใหมาตรการเหลานั้นบรรลุผล กลาวคือ ท้ังผูซ้ือและผูขายตองศึกษา
และใสใจในสิทธิท่ีกฎหมายรับรองใหแกตน และตองกลาท่ีจะโตแยงคัดคานสิทธิของตนตอ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งในขณะที่มาตรการตามกฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกามีบุคคลที่
เปนคนกลางเขามาดูแลรักษาผลประโยชนใหแกคูสัญญาท้ังสองฝาย คูสัญญาจึงไมตองดําเนินการ
ดวยตนเอง หากแตตองเลือกตัวกลางที่เขามาดูแลผลประโยชนท่ีเปนกลาง มีความเชี่ยวชาญ และ
ไววางใจได 

(6) มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยูไมไดสรางกระบวนการที่
เพิ่มขึ้นในธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ผูซ้ือและผูขายเปนตัวละครสําคัญและสามารถ
ดําเนินการไดเองเพื่อปดธุรกรรมการซื้อขายของตน ในขณะที่มาตรการตามกฎหมายเอสโครวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสรางกระบวนการที่เพิ่มขึ้นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ทําใหตัวละครท่ี
เขามาเกี่ยวของในธุรกรรมการซื้อขายมีเพิ่มมากขึ้น คือมีตัวแทนเอสโครวเพิ่มเขามา มีขั้นตอนที่
สลับซับซอนขึ้น เพราะตองทําสัญญาเอสโครว ทําคําส่ังเอสโครว ทําการสงมอบเอกสารและฝาก
เ งิ น 
ไวกับเอสโครวในบัญชีเอสโครว รวมไปถึงมีคาใชจายเพื่อปดธุรกรรมการขายที่เพิ่มขึ้นจากการที่
ตองจายคาธรรมเนียมและคาใชจายในการใชบริการเอสโครวดวย 

 
3.3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 



มาตรา 456 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีบัญญัติ 
ไววา “การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีไซร 
ทานวาเปนโมฆะ วิธีนี้ใหใชถึงซ้ือขายเรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือ 
เรือยนตมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ท้ังซ้ือขายแพและสัตวพาหนะดวย” เปนการสะทอนใหเห็นวา 
การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยเปนนิติกรรมที่ตองทําตามแบบจึงจะสมบูรณและมีผลใชบังคับได  
แบบนิติกรรมในที่นี้คือการทําสัญญาเปนหนังสือและการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ดังนั้น  
การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยจะถือวามีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือ
ขายกันโดยสมบูรณไดก็ตอเม่ือไดจดทะเบียนการซื้อขายตอพนักงานเจาหนาท่ีแลว ลักษณะของ
การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีตองอาศัยการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีในการรับรองความสมบูรณ
เชนนี้ ก็คือ ระบบการโอนกรรมสิทธ์ิแบบทอรเรนส (torrens system) นั่นเอง ซ่ึงผลท่ีตามมาก็
คือ คูสัญญาในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยจะทําการตรวจสอบหรือพิสูจนสิทธิกันไดโดยการ
ตรวจสอบจากทะเบียนอสังหาริมทรัพยท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูดูแลและรับรองให คูสัญญาไม
จําตองไปสืบเสาะและพิสูจนสิทธิกันเองเหมือนดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีสวนใหญใชระบบ
การโอนกรรมสิทธ์ิแบบบันทึก (recording system) โดยรัฐบันทึกและเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
กรรมสิทธ์ิใหในฐานะเปนศูนยหรือแหลงขอมูลกลางของเอกสารกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย แต
รัฐไมไดเปนผูตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของกรรมสิทธ์ิในเอกสารนั้น ดวยเหตุนี้เอง 
คูสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงตองทําการสืบเสาะหาความถูกตองของ
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ีตนจะซื้อดวยความละเอียดรอบคอบและใชความระมัดระวังอยาง
สูง ความจําเปนนี้เองที่ ทําใหผู ซ้ือและผูขายตองอาศัยบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญมา
ดํ า เ นิ น ก า ร  จึ ง พ บ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ว า 
การทําธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยมีการวาจางบุคคลเขามาชวยดําเนินการ ไมวาจะเปนการจาง
ทนายความ (attorney) หรือตัวแทนนายหนา (broker) ในฐานะตัวแทนของผูซ้ือหรือผูขาย 
แยกกันไป รวมไปถึงตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ในฐานะตัวแทนของทั้งผูซ้ือและผูขาย 

ดังนั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา การนําเอสโครวมาใชในธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยจึงเปนไปอยางแพรหลายและเปนท่ีคุนเคยของประชาชน และกฎหมายของมลรัฐ 
สวนใหญก็ไดรองรับใหมีการใชบัญชีเอสโครวในธุรกรรมตางๆ ไมเพียงแตธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยเทานั้น ในบางมลรัฐถึงขั้นตองออกกฎหมายมาควบคุมการประกอบการเปน
ตัวแทนเอสโครวเนื่องจากเพื่อคุมครองผูใชบริการตัวแทนเอสโครวท่ีไมนาเชื่อถือและมีปญหาทาง
การเงิน ปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาระบบเอสโครวเปนท่ีตองการของคูสัญญา และเปน
การสะทอนวาระบบเอสโครวชวยทําใหธุรกรรมตางๆ สําเร็จลงได  ในอีกประการหนึ่ง หากจะ
พิจารณาท่ีตัวของวิธีการในเอสโครว จะเห็นไดชัดเจนวา การใหมีคนกลางมาเปนผูรักษา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ใ ห แ ก คู สั ญ ญ า 
ท้ังสองฝายโดยยังไมมีการสงมอบทรัพยสินท่ีซ้ือขายหรือเงินคาทรัพยสินนั้นจนกวาจะเปนท่ีพอใจ
แกคูสัญญาท้ังสองฝายแลววาสัญญาไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน ยอมเปนการปองกัน
ปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดชัดเจน เพราะถาสัญญาไมอาจปฏิบัติไดอยางลุลวง ตัวกลางผูดูแล



ผลประโยชนจะตองดําเนินการใหคูสัญญาคืนกลับสูฐานะเดิม จึงมีความเปนไปไดนอยท่ีคูสัญญา
จะตองประสบกับความสูญเสียหรือความเสียหายจากการทําธุรกรรมนั้น วิธีการเอสโครวจึงเปน
มาตรการในเชิงปองกันท่ีนาจะไดผลดี ซ่ึงประเทศไทยยังไมมีการใชมาตรการในเชิงปองกันเชนนี้ 

จากขอพิจารณาขางตน ดวยปจจัยสองประการที่วาระบบเอสโครวมีการใชท่ี
แพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และตัววิธีการเอสโครวเปนมาตรการในเชิงปองกันท่ีนาจะมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความเห็นในทางสนับสนุนใหมีการนําระบบเอสโครวมาใชในประเทศไทย  
ซ่ึงวิธีการท่ีจะนําเอสโครวในใชในประเทศไทยที่รวดเร็วและชัดเจนก็คือ การออกกฎหมายรองรับ
ระบบเอสโครวและการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว แตในการออกกฎหมายนี้ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะบางประการดังนี้  

(1)  การท่ีประเทศไทยจะมีกฎหมายเอสโครวในลักษณะควบคุมการ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
เปนตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ผูวิจัยเห็นวา รัฐหรือผู ท่ีเกี่ยวของในธุรกรรม
อสังหาริมทรัพยจะตองดําเนินการใหคําแนะนําหรือประชาสัมพันธการใชระบบเอสโครวในการซ้ือ
ขายอสังหาริมทรัพยควบคูไปดวย เพราะขอเท็จจริงในปจจุบัน ผูซ้ือหรือผูบริโภคในประเทศไทย
สวนใหญยังไมรูจักระบบเอสโครว และผูประกอบการเอสโครวก็ไมแนวามีหรือไม หรือมีมากนอย
เพียงใด หากไดมีการแนะนําหรือประชาสัมพันธ จะทําใหผูซ้ือหรือผูบริโภครูจักกับระบบเอสโครว
และเลือกท่ีจะใชบริการตัวแทนเอสโครวมากขึ้นและพัฒนาไปสูการใชอยางแพรหลาย หากทําได
เชนนี้ กฎหมายเอสโครวจะเอื้อประโยชนตอการแกปญหาท่ีตองการได มิฉะนั้น หากมีกฎหมาย
อ อ ก ม า  แ ต ไ ม มี ก า ร ใ ช เ อ ส โ ค ร ว 
ในสภาพความเปนจริง กฎหมายที่ออกมายอมไมมีประโยชน  

(2) กฎหมายเอสโครวท่ีใชบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกามีสองลักษณะ คือ 
กฎหมายเฉพาะวาดวยการประกอบการเปนเปนตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ซ่ึงเปน
กฎหมายที่ควบคุมผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวใหมีความนาเชื่อถือและเปนท่ีไววางใจของ
ผู ใ ช บ ริ ก า ร  
กับกฎหมายเฉพาะวาดวยเรื่องตางๆ ท่ีมีบทบัญญัติกําหนดบังคับใหมีการเปดบัญชีเอสโครว 
(escrow account) สําหรับการทําธุรกรรมตามกฎหมายเฉพาะนั้นรวมอยูในกฎหมายนั้นดวย 
โดยกฎหมายลักษณะดังกลาวจะกําหนดใหเปดบัญชีเอสโครวไวกับคนกลางที่เรียกวาตัวแทนเอส
โครว (escrow agent) หรือตัวแทนบัญชีเอสโครว (escrow account agent) ซ่ึงอาจไดแก
ตัวแทนเอสโครวท่ีไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย หากมลรัฐนั้นมีกฎหมายควบคุมตัวแทนเอส
โครวดวย หรืออาจไดแกสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย หรือหนวยธุรกิจอื่น (entity) ท่ีไดรับ
การรับรองตามกฎหมายใหเปนตัวแทนเอสโครวได โดยไมมีกฎหมายควบคุมตัวแทนเอสโครวเปน
การเฉพาะอีก   

ผูวิจัยเห็นวา การท่ีประเทศไทยจะมีกฎหมายเอสโครวในลักษณะท่ีควบคุม 
การประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวแตเพียงอยางเดียว ไมอาจแกปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยาง
เด็ดขาด เนื่องจากกฎหมายควบคุมตัวแทนเอสโครวกําหนดแตหลักเกณฑและมาตรการในการ



ประกอบการของตัวแทนเอสโครวเพื่อคุมครองผูบริโภคจากการใชบริการของตัวแทนเอสโครว 
ไมไดกําหนดบังคับใหผูบริโภคตองใชบริการของตัวแทนเอสโครวในการทําธุรกรรมตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ในทางตรงกันขาม การใชหรือไมใชบริการ
ตัวแทนเอสโครวเปนความสมัครใจของผูบริโภคเอง ดังนั้น หากผูบริโภคไมเลือกท่ีจะใชตัวแทน
เ อ ส โ ค ร ว แ ล ะ ทํ า ธุ ร ก ร ร ม กั น เ อ ง  
ความประสงคท่ีจะใหตัวแทนเอสโครวเปนคนกลางมาดูแลผลประโยชนของคูสัญญาท้ังสองฝาย 
ก็ไมอาจเกิดขึ้นได และปญหาก็ยังคงเกิดขึ้นไดตอไป  ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา การท่ีจะแกไข
ปญหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรพิจารณากําหนด
มาตรการบังคับใหมีการเปดบัญชีเอสโครว (escrow account) ในธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย หรือรวมไปถึงในธุรกรรมอื่นท่ีจําเปน โดยกําหนดไวในกฎหมายเฉพาะวาดวยการ
นั้น เนื่องจากการกําหนดดังกลาวเทากับบังคับใหมีคนกลางเขามาดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
ซ่ึ ง จ ะ ทํ า ใ ห วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี จ ะ ใ ช 
เอสโครวมาแกไขปญหาเปนไปไดจริง ท้ังนี้ การกําหนดมาตรการบังคับใหมีการเปดบัญชีเอสโครว
ในประเทศไทยนั้นเม่ือเทียบเคียงกับลักษณะของกฎหมายเอสโครวประเทศสหรัฐอเมริกาแลว 
พิจารณากําหนดไดสองลักษณะ คือ  

ลักษณะแรก  กําหนดบังคับใหมีการเปดบัญชีเอสโครวไวในกฎหมายเฉพาะ 
ท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย โดยไมจําเปนตองออกกฎหมายควบคุมการประกอบการ
เปนตัวแทนเอสโครวก็ได เนื่องจากผูประกอบการเอสโครวในประเทศไทยสวนใหญไดแกสถาบัน
การเงิน จึงอาจกําหนดใหตัวแทนเอสโครวท่ีจะเขามาดูแลบัญชีเอสโครว ไดแก สถาบันการเงินท่ีมี
กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพอยูแลว หรืออาจรวมไปถึงองคกรอื่นใดที่มีกฎหมายควบคุม
การประกอบอาชีพเปนการเฉพาะแลว เพื่อจะไดไมตองออกกฎหมายใหมมาควบคุมอีก แตอาจ
ตองพิจารณากําหนดบทบัญญัติควบคุมการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวของสถาบันการเงิน
หรือองคกรเหลานั้นเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนและครอบคลุมโดยอาจกระทําไดดวยการออก
กฎหมายลําดับรองภายใตอํานาจตามกฎหมายควบคุมการประกอบการสถาบันการเงินนั้นๆ ซ่ึง
ตองพิจารณารายละเอียดของกฎหมายควบคุมแตละฉบับตอไป  

ลักษณะที่สอง  กําหนดบังคับใหมีการเปดบัญชีเอสโครวไวในกฎหมายเฉพาะ 
ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย และออกกฎหมายควบคุมการประกอบการเปนตัวแทน 
เอสโครวดวย ซ่ึงจะคลายคลึงกับกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย เนื่องจากในมลรัฐแคลิฟอรเนีย
ผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว นอกจากนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบการเปน
ตัวแทนเอสโครวตามกฎหมายเอสโครวแลว ยังหมายรวมถึง สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย 
นายหนาอสังหาริมทรัพย หรือทนายความ ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพอยูแลวดวย 
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ท่ี 
สองนี้ ผูท่ีจะประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวจึงเปดกวางมากกวาในลักษณะแรก แตตองมีการ
ออกกฎหมายใหมเพิ่มขึ้น  



(3) กฎหมายเอสโครวของประเทศไทยควรพิจารณากําหนดมาตรการที่ให 
ผูประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองวางเงินประกันหรือหลักประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่ออกตามกฎหมายเอสโครว รวมไปถึงการกําหนดใหมีกองทุนประกันความ
เ สี ย ห า ย 
อันเกิดจากการกระทําของตัวแทนเอสโครว หรือลูกจางหรือผูกระทําการแทนตัวแทนเอสโครว 
โดยนําแนวคิดในเรื่อง surety bond และ fidelity bond ตามกฎหมายเอสโครวของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใชกับประเทศไทย 

(4) กฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกามีการบังคับใชมาเปนเวลานาน
และมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติหลายครั้งแมในกระท่ังปจจุบัน การแกไขเพิ่มเติมมีท้ังเพื่อ
สนองตอการเรียกรองของภาคผูประกอบการเอสโครวและภาคผูบริโภคเพื่อใหไดกฎหมายที่
บั ง คั บ ใ ช ไ ด ด ว ย 
ความสบายใจของทุกฝาย การแกไขเพิ่มเติมอีกประการคือเพื่อรองรับสภาพการประกอบการเอส
โครวท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคหลังการประกอบการเอสโครวอาศัยอินเตอรเน็ต
เปนส่ือกลางของการดําเนินกิจกรรมเอสโครวมากขึ้น กฎหมายเอสโครวจึงมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อ
ร อ ง รั บ 
ธุรกรรมเอสโครวท่ีทําขึ้นโดยอินเตอรเน็ต (internet escrow) ในการจัดทํากฎหมายเอสโครวของ
ประเทศไทยควรคํานึงถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวท่ีจะมาใชกับการดําเนินกิจกรรม 
เอสโครวดวยวาจําเปนตองมีบทบัญญัติรองรับไวเปนการลวงหนาหรือไม 

(5) การมีกฎหมายเอสโครวจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอระบบการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยท่ีอาจตองมีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการเอสโครว ดังท่ีไดอธิบาย
ระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยมาแลววา โดยปกติผูขายหรือผูดําเนินโครงการ
อสังหาริมทรัพยมักนําเงินดาวนท่ีไดรับจากผูซ้ือไปเปนทุนเพื่อทําการกอสรางอสังหาริมทรัพยตาม
สัญญาซ้ือขาย หากมีการใชระบบเอสโครว ผูซ้ือไมจําตองใหเงินดาวนแกผูขายอีก แตจะนําเงินนั้น
ไปฝากไวกับตัวแทนเอสโครวในบัญชีเอสโครว ผูขายก็จะขาดแคลนทุนท่ีจะนํามาประกอบการใน
สวนนี้ จึงควรพิจารณาผลกระทบในเรื่องนี้ดวย นอกจากนี้ การมีเอสโครวเปนการเพิ่ม
กระบวนการหรือขั้นตอนในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ซ่ึงแมวาจะเปนวิธีการท่ีเปนประโยชน แต
แนนอนวาเปนการสรางขั้นตอนที่ยุงยากขึ้นและตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ในการออกกฎหมายเพื่อ
รองรับระบบเอสโครวควรจะไดพิจารณาทําความเขาใจกับผูใชกฎหมายในเรื่องของขั้นตอนและ
ภาระท่ีเพิ่มขึ้นนี้ดวย 

(6) การมีกฎหมายเอสโครวไมไดเปนวิธีการเบ็ดเสร็จท่ีจะชวยแกปญหาการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพยในบริบทของประเทศไทย เนื่องจากผูซ้ืออสังหาริมทรัพยหรือผูบริโภคสวน
ใ ห ญ 
ไมตระหนักถึงสิทธิของตนเอง และไมใสใจศึกษามาตรการที่รัฐออกมาเพื่อคุมครองสิทธิของตน  
การใชกฎหมายจะไดผลเปนอยางดี หากผูซ้ือหรือผูบริโภคเหลานี้มีความตื่นตัวและตระหนัก 



ในสิทธิของผูบริโภค สนใจตรวจสอบขอมูลและสิทธิของตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ จะทําใหการ
ใชกฎหมายตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงกฎหมายเอสโครวดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 

“เอสโครว” คือ ธุรกรรมที่มีการฝากเอกสาร หนังสือตราสาร เงิน หรือรายการ 
อื่นใดตามที่คูสัญญากําหนดไวกับบุคคลที่สามซ่ึงเปนบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียในสัญญา โดยมีคําส่ัง
ใหสงมอบเอกสาร หนังสือตราสาร หรือทรัพยท่ีฝากไวแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเม่ือคูสัญญาไดมี
การปฏิบัติการชําระหนี้ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในคําส่ังเอสโครว  (escrow instruction) บุคคลที่
สามซ่ึงทําหนาท่ีในการรับฝากดังกลาวเรียกวา ตัวแทนเอสโครว หรือ escrow agent  บุคคลที่
เกี่ยวของกับเอสโครวโดยหลักจึงประกอบดวยคูสัญญาสองฝายซ่ึงปกติไดแกผูซ้ือและผูขายใน
สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย และตัวแทนเอสโครว โดยมีการทําสัญญาหลักสองสัญญาซ่ึงอาจ
รวมอยูในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได ประกอบดวย สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและ
สั ญ ญ า จั ด ตั้ ง 
เอสโครว (escrow  agreement) 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช เอสโครวในการปดธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยกันอยางแพรหลาย เนื่องดวยมีประโยชนหลายประการ ไดแก การใชเอสโครว 
สรางความม่ันใจใหแกคูสัญญาท้ังสองฝายวาจะไดรับการปฏิบัติตามสัญญาจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  
สรางความสะดวกแกคูสัญญาที่ไมจําตองมาปรากฏตัวในวันปดธุรกรรมซื้อขาย สัญญาจัดตั้ง 
เอสโครวชวยปองกันการเปล่ียนใจของคูสัญญาเพราะเมื่อทําสัญญาแลวคูสัญญาแตเพียงฝายเดียว
ไมสามารถยกเลิกเอสโครวและขอรับทรัพยท่ีฝากไวคืนได คูสัญญาไมจําเปนตองมาพบกันซ่ึงเปน
การหลีกเล่ียงการเผชิญหนาระหวางคูสัญญาที่มีผลประโยชนหรือบุคลิกท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้  
การใชเอสโครวเปนเครื่องมือในการปดธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยมีโอกาสทําใหการซ้ือ
ขายนั้นประสบผลสําเร็จสูง ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนดังกลาว คูสัญญาควรตองเลือกตัวแทนเอส
โครวท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานอสังหาริมทรัพย มีทักษะสูง และมีความนาเชื่อถือและไววางใจ 

การปดธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยใชเอสโครว มีขั้นตอนดังนี้ คูสัญญา
ทําการแตงตั้งตัวแทนเอสโครวเปนผูรับผิดชอบการปดธุรกรรม จากนั้น ผูขายจะสงมอบหนังสือ 
ตราสารที่ลงลายมือชื่อถูกตองครบถวนใหแกตัวแทนเอสโครว  ตัวแทนเอสโครวจะไดรับคําส่ังให 
สงมอบหนังสือตราสารแกผูซ้ือหลังจากผูขายไดรับชําระราคาคาทรัพยสินแลว เม่ือผูซ้ือไดฝากเงิน
เพื่อชําระเปนคาราคาอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายไวกับตัวแทนเอสโครวและตรวจสอบกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยท่ีซ้ือขายเปนท่ีพอใจแลว ตัวแทนเอสโครวจะสงมอบหนังสือตราสารใหแกผูซ้ือและสงมอบ
เงินดังกลาวใหแกผูขาย เชนนี้ การปดธุรกรรมโดยใชเอสโครวเปนอันส้ินสุดลง 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาผลประโยชนของคูสัญญาหรือกฎหมาย 
เอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนกฎหมายในระดับมลรัฐ (state law) แบงไดเปนสอง
ลักษณะใหญคือ กฎหมายที่กําหนดในเรื่อง บัญชีเอสโครว (escrow account) โดยไมไดควบคุม
การประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ดวย ไดแกกฎหมายของมลรัฐสวนใหญ  
ซ่ึงบัญชีเอสโครวนํามาใชเปนเครื่องมือคุมครองคูสัญญาในธุรกรรมตามที่กฎหมายกําหนด  
โดยกฎหมายกําหนดใหธุรกรรมดังกลาวตองเปดบัญชีเอสโครวเปนบัญชีแยกตางหาก เพื่อดูแล



การปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญา กฎหมายเอสโครวอีกลักษณะหนึ่งคือ กฎหมายที่ควบคุม 
ตัวแทนเอสโครว (escrow agent) โดยใชมาตรการอนุญาต (license) และการควบคุมกิจการ 
ไดแก กฎหมายของมลรัฐอริโซนา มลรัฐแคลิฟอรเนีย มลรัฐไอดาโฮ และมลรัฐวอชิงตัน เปนตน 
ท้ังนี้ กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียเปนกฎหมายที่มีเนื้อหาในรายละเอียดมากกวากฎหมายของ 
มลรัฐอื่นและใชบังคับมาเปนเวลานาน จึงเปนกฎหมายหลักท่ีนํามาศึกษาในงานวิจัยนี้ โดยศึกษา
กฎหมายของมลรัฐอื่นประกอบเพื่อใหเห็นโครงสรางรวม โดยอาจสรุปสาระของกฎหมายของมล
รัฐแคลิฟอรเนียไดดังนี้ 

กฎหมายเอสโครวของมลรัฐแคลิฟอรเนีย (escrow law) ใชบังคับมาตั้งแต 
ป ค.ศ. 1951 โดยปรากฏอยูในบทบัญญัติลักษณะ 6 แหงประมวลกฎหมายการเงินของมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย (California Financial Code) ประกอบดวยบทบัญญัติ 8 หมวด (Chapters) มี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

หมวด 1  การบังคับใชกฎหมาย (Application of this Division) วาดวยการ
กําหนดนิยามคําสําคัญท่ีใชในกฎหมาย เชน คําวา เอสโครว และ ตัวแทนเอสโครว  และ
กําหนดใหกฎหมายนี้ไมใชบังคับกับบุคคลบางประเภท ไดแก ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ทนายความที่ไดรับใบอนุญาต บริษัทรับประกันกรรมสิทธ์ิ (Title Insurance Company) และ
ตัวแทนนายหนาท่ีไดรับใบอนุญาต (broker)  

หมวด 2  การอนุญาตและหลักประกัน  (License and Bond) วาดวยขอกําหนด
ในเรื่องการขอรับใบอนุญาต คุณสมบัติของผูย่ืนคําขอซ่ึงตองเปนนิติบุคคลประเภท corporation 
และตองมีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน บุคคลที่เปนตัวแทนนิติบุคคลตองมีประสบการณดานเอสโครว
และไมมีประวัติอาชญากรรม นอกจากนี้ยังไดกําหนดหลักเกณฑในการอนุญาต โดยใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของ Commissioner of Corporation ในการพิจารณาอนุญาต และกําหนดเง่ือนไขที่ผูย่ืน 
คําขอตองวางหลักประกันความเสียหาย (surety bond) ในขณะย่ืนคําขอดวย 

หมวด 2.5  บรรษัทประกันความซื่อสัตยของตัวแทนเอสโครว (Escrow 
Agents’ Fidelity Corporation) วาดวยเง่ือนไขที่กําหนดใหตัวแทนเอสโครวตองเปนสมาชิกใน 
Escrow Agents’ Fidelity Corporation ซ่ึงเปนองคกรในลักษณะกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคใน
การชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นในเงินหรือทรัพยสินอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ี กรรมการ ทรัสตตี ผู
ถือหุน ผูจัดการ ลูกจางของสมาชิก ของตัวแทนเอสโครวกระทําการโกง ยักยอก ทุจริต นอกจากนี้ 
ยังไดกําหนดหลักเกณฑการขอรับชดใชคาเสียหายจากองคกรดังกลาว  

หมวด 3  ขอบังคับในการประกอบการเอสโครว  (Escrow Regulations) 

กําหนดขอบังคับเพื่อใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการเปนตัวแทนเอสโครวตองปฏิบัติตามใน
ขณะท่ีดําเนินการเปนตัวแทนเอสโครว เชน หามใชชื่อหรือโฆษณาวาตนเปนตัวแทนเอสโครวเวน
แตจะไดรับใบอนุญาต หามบุคคลใดทําการแกไขเพิ่มเติมคําส่ังเอสโครวหลังจากท่ีไดมีการลงนาม
หรือจัดทําคําส่ังเสร็จแลว เวนแตเปนการแกไขเพิ่มเติมโดยบุคคลท้ังหมดที่จัดทําคําส่ังแรกเริ่ม  
หามไมใหยอมรับคําส่ังท่ีทําเปนกระดาษเปลาเพื่อมาเติมขอความในภายหลัง นอกจากนี้ ยัง
กําหนดขอท่ีตัวแทนเอสโครวตองกระทําการ เชน ตัวแทนเอสโครวมีหนาท่ีย่ืนรายการคาใชจาย



สวนตัวและรายงานสถานะทางการเงินของตัวแทนเอสโครวเปนประจําทุกป หรือตัวแทนเอสโครว
ตองสงมอบเงินท่ีไดรับฝากใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในกรณีมีการปดเอสโครว ตัวแทนเอสโครว
ฝากเงินหรือเก็บรักษาเงินท่ีคูสัญญานํามาฝากไวในบัญชีธนาคาร โดยเรียกบัญชีนี้วา trust funds  
หรือ  escrow accounts ซ่ึงเปนบัญชีท่ีแยกจากบัญชีของตัวแทนเอสโครว และเงินในบัญชีไมใช
สิทธิของตัวแทนเอสโครวและไมอยูในขายการบังคับคดีท่ีกระทําตอตัวแทนเอสโครว  

หมวด 4  การเพิกถอนใบอนุญาต  (Revocation of License) กําหนดเหตุและ
หลักเกณฑในการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตการเปนตัวแทนเอสโครว เชน ตัวแทนเอสโครว 
ฝาฝนกฎหมายหรือคําส่ังของ Commissioner หรือประกอบกิจการในทางไมปลอดภัยหรือ 
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะ หรือตัวแทนเอสโครวไมรักษาหลักประกันตามที่กําหนด 
โดยเปดโอกาสใหตัวแทนเอสโครวชี้แจงและขอใหมีการไตสวนคําส่ังได 

หมวด 5  การไตสวน (Hearings) กําหนดหลักเกณฑในการสอบสวนหรือไตสวน
ท่ีจะมีขึ้นตามกฎหมายเอสโครวนี้เพื่อการออกคําส่ังของ Commissioner หรือเพื่อทบทวนคําส่ัง
ของ Commissioner 

หมวด 6  การแตงตั้งผูดูแลทรัพยและการชําระบัญชี  (Liquidation and 
Conservatorship) กําหนดหลักเกณฑในการควบคุมกิจการของผูประกอบการเปนตัวแทนเอส
โครว โดยใหอํานาจ Commissioner เขาครอบครองทรัพยสินหรือกิจการของตัวแทนเอสโครว 
การเขาครอบครองนี้ Commissioner สามารถแตงตั้งผูดูแลทรัพย (conservator) เพื่อเขาดูแล
กิจการของตัวแทนเอสโครวได หากมีเหตุเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของตัวแทนเอสโครวไปในทาง
ท่ี 
ไมปลอดภัยและทําใหฐานะการเงินยํ่าแย          

  หมวด 7  บทกําหนดโทษทางแพงและทางอาญา (Crimes and Civil 
Penalties) กําหนดบทลงโทษกรณีมีการฝาฝนกฎหมายนี้ โดยมีท้ังโทษทางอาญา ไดแก ปรับหรือ
จําคุก และโทษปรับทางแพง (civil penalties) 

กฎหมายเอสโครวของมลรัฐอื่นท่ีศึกษาไดแก กฎหมายของมลรัฐวอชิงตัน 
(Escrow Agent Registration Act) มลรัฐโอเรกอน (Real Estate and Escrow Activities) 
และมลรัฐไอดาโฮ (Idaho Escrow Act) ซ่ึงโครงสรางกฎหมายและเนื้อหาในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญมีความคลายคลึงกับกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย กลาวคือ กําหนดมาตรการ
อนุญาตและการควบคุมและกํากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในดานการเงินของกิจการ สวนท่ีแตกตาง
เปนเพียงรายละเอียดปลีกยอย เชน กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียไมไดบัญญัติในเรื่องการตอ
อายุใบอนุญาตในขณะที่กฎหมายอีกสามมลรัฐบัญญัติไว  

สําหรับประเทศไทย การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยทํากันอยางงายๆ 
ดวยการเจรจาตกลงกันระหวางผูซ้ือและผูขาย จึงมักเกิดปญหาท่ีผูซ้ือถูกผูขายโกงหรือหลอกลวง 
ทําใหเสียเงินไปแลวไมไดทรัพยสินท่ีตนตองการ ซ่ึงประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับท่ีตราขึ้น
เพื่อแกไขหรือบรรเทาปญหาเหลานั้น ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  



และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรการตามกฎหมายดังกลาวมีลักษณะเปน
มาตรการแกไขเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายแกคูสัญญาแลว และตองอาศัยการฟองรองบังคับคดี
เพื่อการเยียวยานั้น ทําใหเกิดความลาชาและส้ินเปลืองคาใชจายโดยไมคุมคา เม่ือนํามาตรการ
ตามกฎหมายเหลานั้นมาเปรียบเทียบกับกฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบวามี
สวนที่คลายคลึงกันในเรื่องของวัตถุประสงคของกฎหมายที่มุงคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปน
สําคัญ และมีสวนท่ีแตกตางกันหลายประการ ไดแก  
 - มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยเปนมาตรการแกไขเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแลว ในขณะท่ีมาตรการตามกฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
ม า ต ร ก า ร ใ น 
เชิงปองกันความเสียหายไมใหเกิดขึ้น  
  - มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยตองอาศัยการนําคดีขึ้นสูศาลเพื่อขอให
ศาลเยียวยาหรือบังคับสิทธิท่ีมีอยูตามกฎหมายให ในขณะท่ีมาตรการตามกฎหมายเอสโครวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีโอกาสท่ีจะใชสิทธิทางศาลนอยเพราะเปนมาตรการปองกัน โอกาสเกิด
ความเสียหายและนําคดีขึ้นสูศาลจึงนอยกวา  

- มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยไมมีการกําหนดในเรื่องกองทุนประกัน
ความเสียหายหรือหลักประกันความเสียหายจากความไมซ่ือสัตยหรือจากการกระทําท่ีฝาฝน
กฎหมายของผูท่ีเกี่ยวของในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กฎหมายเอสโครวของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีกําหนดในเรื่องนี้ไวสําหรับการประกอบการเปนตัวแทนเอสโครว  
  - มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยตองอาศัยตัวผูซ้ือและผูขายเปนสําคัญ 
ในการบังคับตามมาตรการเหลานั้นใหบรรลุผล ในขณะท่ีมาตรการตามกฎหมายเอสโครวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอาศัยคนกลางเขามาดูแลรักษาผลประโยชนใหแกคูสัญญาท้ังสองฝาย ซ่ึง
ตองมีความเปนกลาง มีความเชี่ยวชาญ และไววางใจได 

- มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทยไมไดสรางกระบวนการที่เพิ่มขึ้นใน 
ธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ในขณะที่มาตรการตามกฎหมายเอสโครวของประเทศ
สหรัฐอเมริกาสรางขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย รวมทั้งเพิ่มคาใชจายในการ
ดําเนินการดวย 
  ปจจุบัน หนวยงานของรัฐในประเทศไทยพยายามที่จะเสนอกฎหมายเอสโครว
เพื่อนําระบบเอสโครวมาใชแกไขปญหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพยท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็น
ในทางสนับสนุนใหมีการนําระบบเอสโครวมาใชในประเทศไทย โดยการออกกฎหมายเอสโครวมา
รองรับเนื่องจากเอสโครวใชกันอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกาแสดงวาเปนท่ียอมรับวาใชไดผล 
และเปนมาตรการในเชิงปองกันซ่ึงยังไมมีปรากฏในกฎหมายของประเทศไทย ท้ังนี้ มีขอเสนอแนะ 
เพิ่มเติมดังนี้ 

- ควรแนะนํ าหรือประชาสัมพันธการใชระบบเอสโครว ในการ ซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย ใหแกผูบริโภคของไทยไดรูจักเพื่อใหมีการใชเอสโครวในสภาพความเปนจริง 



- ควรพิจารณากําหนดบังคับใหธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพยตองเปด
บัญชีเอสโครว (escrow account) มากกวาท่ีจะใหเปนทางเลือกของคูสัญญากันเองท่ีจะเลือกใช
บริการของตัวแทนเอสโครว (escrow agent) ในการกําหนดบังคับใหเปดบัญชีเอสโครวดังกลาว  
อาจกระทําไดในสองลักษณะ คือ กําหนดบังคับไวในกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นๆ โดย
กําหนดใหใชสถาบันการเงินหรือองคกรท่ีมีกฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพอยูแลวเปน 
ตัวแทนเอสโครวเพื่อท่ีจะไดไมตองออกกฎหมายใหมมาควบคุมการประกอบการเอสโครว หรือ 
กําหนดบังคับไวในกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นๆ และออกกฎหมายใหมมาควบคุม 
การประกอบการเอสโครวดวย เพื่อเปดใหมีบุคคลหรือนิติบุคคลในวงกวางเขามาประกอบการเปน
ตัวแทนเอสโครวได 

- ควรพิจารณานําแนวคิดในเรื่องการวางเงินหรือหลักประกันการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกตามกฎหมายเอสโครว (surety bond) และแนวคิดในเรื่อง
กองทุนประกันความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของตัวแทนเอสโครว หรือลูกจางหรือผูกระทํา
การแทนตัวแทนเอสโครว (fidelity bond) ตามกฎหมายเอสโครวของประเทศสหรัฐอเมริกามา
ปรับใช 

- ควรพิจารณากําหนดบทบัญญัติรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีไวลวงหนา
เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาการใชอินเตอรเน็ตในเอสโครว 
(internet escrow)  

- ควรคํานึงถึงผลกระทบตอระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยท่ีอาจตองมีการ
เปล่ียนแปลงเม่ือมีการใชเอสโครว เชน ภาระและขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย 

- การมีกฎหมายเอสโครวไมไดเปนวิธีแกปญหาท่ีเด็ดขาด การใหผูบริโภค
ตระหนักถึงสิทธิของตน และพยายามศึกษาตรวจสอบขอมูลเพื่อรักษาสิทธิของตนยอมเปนหนทาง
แกปญหาท่ีชัดเจนและทําใหการใชกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภคเหลานี้บรรลุผล  
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