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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

มาตรา 1303 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอา

สังหาริมทรัพย์เดียวกัน โดยอาศัยหลักกรรมสิทธ์ิต่างกันไซร้ ท่าน

ว่าทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่ง

กว่าบุคคลอื่นๆ แต่ต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยมีค่าตอบแทน และ

ได้การครอบครองมาโดยสุจริต” มาตรา 1303 วรรสอง บัญญัติว่า 

“ท่านมิให้ใช้มาตรานี้บังคับถึงสังหาริมทรัพย์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา

ก่อนในเรื่องทรัพย์สินหาย กับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท�าผิด” 

เหตุที่กฎหมายให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยการ

ส่งผ่านการครอบครองโดยถูกต้องที่สุจริต และเสียค่าตอบแทนก็

เพราะการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ

ที่สุดก็คือการครอบครอง ดังนั้น หากเจ้าของที่แท้จริงมอบการครอบ

ครองให้แก่ผู้อื่น เป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์ท�าให้บุคคลภายนอกได้

ทรัพย์ไปโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน บุคคลภายนอกก็จะได้รับ

ความคุ้มครองตามมาตรา 1303 หากเจ้าของทรัพย์ได้รับความ 

เสียหายก็ต้องไปเรียกร้องเอาจากบุคคลที่ตนมอบการครอบครองให้ 

ซึ่งตรงกับสุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ระหว่างผู้สุจริตด้วยกันผู้ประมาท

เลนิเล่อย่อมเสยีเปรยีบ” กล่าวคอื เจ้าของประมาทตรงทีไ่ว้ใจคนผดิ 

สิทธิใครจะดีกว่ากัน
ในทรัพย์สินที่พิพาท

ตาม
กฎหมายลกัษณะทรพัย์สนิ เจ้าของกรรมสทิธิเ์ป็นผูม้สีทิธิ

จ�าหน่ายจ่ายในทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ

พาณิชย์ มาตรา 1336  กล่าวคือ ผู้รับโอนทรัพย์มาจากเจ้าของจะได้

กรรมสิทธิ์ แต่ถ้ารับโอนทรัพย์มาจากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของ ผู้รับโอน

ก็จะไม่ได้กรรมสิทธ์ิ ซึ่งก็ตรงกับหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีว่า “ผู้รับโอน

ไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน” โดยเคร่งครัดบางกรณีบุคคลภายนอกผู้ได้รับ

โอนทรัพย์สินมาโดยสุจริต และสียค่าตอบแทนจะไม่ได้รับความเป็น

ธรรม จึงจ�าเป็นต้องมีหลักกฎหมาย เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกที่

สจุริต และเสยีค่าตอบแทน โดยก�าหนดเงือ่นไขบางประการข้ึน กล่าว

คือ แม้บุคคลภายนอกผู้ได้รับโอนทรัพย์สินมาจากบุคคลที่ไม่ใช่

เจ้าของ แต่ถ้าบุคคลภายนอกสุจริต และเสียค่าตอบแทน กับเป็นไป

ตามเง่ือนไขที่กฎหมายก�าหนดบุคคลภายนอกจะมีสิทธิในทรัพย์สิน

ดกีว่าผูโ้อนโดยไม่น�าหลกักรรมสทิธิห์รอืหลกั “ผูร้บัโอนไม่มสีทิธดิกีว่า

ผู้โอน” มาใช้บังคับ  

หลักกฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอกกรณีสังหาริมทรัพย์ 

ตามมาตรา 1303 จะคุ้มครองบุคคลภายนอก ผู้ได้สิทธิมาโดยการ 

ส่งผ่านการครอบครองโดยถูกต้องที่สุจริต และเสียค่าตอบแทนตาม 
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เมื่อไว้ใจบุคคลใดก็ต้องไปเรียกค่าเสียหายจากบุคคลน้ัน ไม่ใช่ไป

ท�าให้บุคคลภายนอกที่สุจริต และเสียค่าตอบแทนเสียหาย หากคิด

ตามหลักของระบบประมวลกฎหมาย มาตรา 1303 วรรคหนึ่ง จะ

คุ้มครองเฉพาะการส่งผ่านการครอบครองโดยถูกต้องก็คือ การโอน

การครอบครองให้แก่กัน แต่ถ้าเป็นการแย่งการครอบครองไม่ถือว่า

เป็นการส่งผ่านการครอบครองโดยถกูต้อง เช่น การขโมยหนงัสอืแล้ว

น�าหนังสือไปขาย กรณีนี้ไม่ถือว่าการส่งผ่านการครอบครองโดยถูก

ต้อง ถอืเป็นการแย่งการครอบครอง ผูร้บัซือ้จงึไม่ได้รบัความคุ้มครอง 

ตามมาตรา 1303 วรรคหนึ่ง เพราะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระ

ท�าผิด

มคี�าถามลองให้ท่านผูอ่้านคดิตามว่าใครมสีทิธดิกีว่าใคร คอื 

มีนายเอก ได้ลกัไม้ราคา 500 บาท และลกันาฬิกาเรอืนละ 5,000 บาท 

ของนายโท แล้วนายเอกน�าไม้ที่ลักมาแกะสลักเป็นเทวรูปไม้ที่

สวยงามมาก นายตรีมาเห็นเทวรูปไม้ และนาฬิกาดังกล่าวแล้ว 

อยากได้ จึงขอซื้อเทวรูปไม้ราคา 20,000 บาท นาฬิกา 5,000 บาท 

โดยนายตรีไม่ทราบว่าทรัพย์ดังกล่าวนายเอกลักมา นายตรีช�าระเงิน

แล้วน�าเทวรูปไม้ และนาฬิกากลับบ้านไป ต่อมานายโททราบเรื่อง 

นายโทต้องการเทวรูปไม้ และนาฬิกาคืนมาเป็นของตน ลองวินิจฉัย

ว่าระหว่างนายโท และนายตรีใครมีสิทธิในเทวรูปไม้ และนาฬิกา 

ดีกว่ากัน

ค�าตอบมีว่า การที่นายเอกลักไม้ราคา 500 บาทของนายโท 

แล้วนายเอกน�าไม้ที่ลักมาแกะสลักเป็นเทวรูปไม้ราคา 20,000 บาท

นั้น แม้กฎหมายจะก�าหนดให้บุคคลใดใช้สัมภาระของบุคคลอื่นท�า 

ส่ิงใดขึ้นใหม่ เจ้าของสัมภาระเป็นเจ้าของส่ิงน้ันโดยมิต้องค�านึงว่า

สมัภาระนัน้จะกลบัคนืตามเดมิได้หรอืไม่ โดยต้องใช้ค่าแรงงาน ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1317 วรรคหนึ่ง แต่ใน

กรณีที่ค่าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระที่ใช้นั้นมากผู้ท�าเป็นเจ้าของ

ทรัพย์ท่ีท�าข้ึน แต่ต้องใช้ค่าสัมภาระ ตามมาตรา 1317 วรรคสอง 

กรณีนี้ค่าไม้ของนายโทราคา 500 บาท ส่วนค่าแรงงานของนายเอก

ราคา 19,500 บาท เป็นกรณีที่ค่าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระที่ใช้นั้น

มาก นายเอกผู้ท�าเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ท�าขึ้น แต่ต้องใช้ค่าสัมภาระให้

แก่นายโท เทวรูปไม้ดังกล่าวจึงเป็นของนายเอก เม่ือนายเอกเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายเอกย่อมมีอ�านาจจ�าหน่ายได้ การที่นายตรี

รับโอนมาจากนายเอกซึ่งเป็นเจ้าของ นายตรีย่อมได้กรรมสิทธิใน

เทวรูปไม้ตามกฎหมาย แม้นายโทจะมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสัมภาระ 

แต่กเ็ป็นเรือ่งทีน่ายโทต้องไปเรยีกร้องจากนายเอก ซึง่เป็นบคุคลสทิธิ

ระหว่างนายเอก และนายโทไม่ใช่มาใช้สิทธิต่อนายตรี นายตรีจึงมี

สิทธิในเทวรูปไม้ดีกว่านายโท 

ส่วนนาฬิกานั้น แม้บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์

เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกัน ทรัพย์สินตกอยู่ในความ

ครอบครองของบุคคลใด บุคคลน้ันมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่นๆ แต่

ต้องได้ทรพัย์นัน้มาโดยมค่ีาตอบแทน และได้ครอบครองโดยสจุรติ 

ตามมาตรา 1303 วรรคหนึ่ง แต่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว

ต้องได้รับมอบการครอบครองมาโดยถูกต้อง ไม่มีการแย่งการครอบ

ครองกันมา เมื่อนาฬิกาดังกล่าวนายเอกลักมาจากนายโท ซ่ึงถือว่า

เป็นการแย่งกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของเจ้าของมา มาตรา 

1303 วรรคสอง ห้ามมิให้ใช้มาตรา 1303 วรรคหนึ่ง  บังคับถึง

สังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระท�าผิด นายตรีจึงไม่ได้รับความ

คุ้มครองจากมาตรา 1303  และนายตรีไม่ใช่บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมา

โดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาด หรือจากพ่อค้าซ่ึง

ขายของชนิดนั้น แม้นายตรีจะสุจริต และเสียค่าตอบแทน แต่นายโท

ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์ กม็สีทิธใินนาฬิกาดกีว่านายตร ี(เทยีบเคยีง

ฎีกาที่ 264/2519)

บทสรุปส่งท้าย หลักกฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอก กรณี

สังหาริมทรัพย์ มุ่งจะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยการ

ครอบครองโดยถูกต้องที่สุจริต และเสียค่าตอบแทนตาม ดังที่กล่าว

ไว้ว่า ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน โดยอาศัย

หลกักรรมสทิธิต่์างกนั ทรพัย์สนิตกอยูใ่นความครอบครองของบคุคล

ใด บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่นๆ แต่ต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาโดย

มีค่าตอบแทน และได้การครอบครองมาโดยสุจริต แต่กฎหมาย 

ดังกล่าวนี้ มิให้ใช้บังคับถึงสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินหาย กับ

ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท�าผิด เหตุที่ให้ความคุ้มครองบุคคล

ภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยการครอบครองโดยถูกต้องที่สุจริต และเสีย

ค่าตอบแทน กเ็พราะการแสดงออกถงึความเป็นเจ้าของสงัหารมิทรพัย์

ที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือการครอบครอง เมื่อเจ้าของที่แท้จริงมอบการ

ครอบครองให้แก่ผู้อื่น เป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์ท�าให้บุคคลภายนอก

ได้ทรพัย์ไปโดยสจุรติ และเสยีค่าตอบแทน บคุคลภายนอกกจ็ะได้รบั

ความคุม้ครองหากเจ้าของทรพัย์ได้รบัความเสยีหายกต้็องไปเรยีกร้อง

เอาจากบุคคลที่ตนมอบการครอบครองให้
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