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บทคัดยอ 
การดําเนินการใหมีระบบขนสงมวลชนสาธารณะซึ่งเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีเก่ียวกับการใหบริการทางคมนาคม ถือเปนภารกิจหลักของรัฐท่ีตองจัดหาใหแกสังคมในอดีต 

ท่ีผานมาการกอสรางดานระบบขนสงมวลชนระบบรางนั้นมีมูลคาการลงทุนสูง แตการท่ีรัฐเปน

เจาของโครงการเองในการใหบริการทางคมนาคมทําใหการหาแหลงเงินทุนไมคอยมีปญหามากนัก

เพราะสวนหนึ่งรัฐจะลงทุนเอง แตดวยสภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนภาระหนาท่ีตาง ๆ ของรัฐ  

ทําใหรัฐไมอาจจัดทําบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงอีกท้ังการดําเนิน

โครงการสาธารณูปโภคท่ีเปนการบริการสาธารณะขนาดใหญ รัฐอาจยังไมมีความพรอมในการ

จัดทําดวยตนเองและตองการความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ จากเอกชนประกอบกับมีความจําเปน

ท่ีตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก ในปจจุบันรัฐตองการปลดภาระของตนจึงพยายามบริหารจัดทํา

บริการสาธารณะในเชิงพาณิชยมากข้ึน โดยเปดโอกาสใหเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการ

มากข้ึน(Commercialization) ซึ่งอาจจัดอยูในรูปของการใหเอกชนเปนผูรับสัมปทานบริการ

สาธารณะ ดวยเหตุนี้ โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครหรือรถไฟฟาบีทีเอส (BTS)  

ท่ีเปนการขนสงมวลชนระบบรางโดยการขนสงคนโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการเปดใหเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหรือ

ใหบริการสาธารณะตางๆ ของภาครัฐ ท้ังนี้โดย บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร จํากัด

(มหาชน) (BTSC) จะตองรับภาระการขาดทุนหรือกําไรในโครงการเอง ซึ่งในการดําเนินธุรกิจ

ของเอกชนที่ไดรับสัมปทานจากรัฐก็เหมือนกับการดําเนินธุรกิจท่ัว ๆ ไป ท่ีมีความจําเปนตองใช

เงินทุนในการประกอบกิจการทําใหผูประกอบธุรกิจตองระดมเงินทุนจากแหลงเงินกูตาง ๆ มาใช

หมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนกอใหเกิดสภาพคลองในทางการเงินในการดําเนินธุรกิจเพ่ือปองกัน

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหรือบรรเทาความเสียหายท่ีมีอยู โดยปกติการระดมเงินทุนของผู

ประกอบกิจการอาจทําโดยอาศัยการกอหนี้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ ตามวิธีการตาง ๆ  

แตโครงการสัมปทานบริการสาธารณะนั้นการระดมเงินทุนอาจทําไมไดในระยะแรก อีกท้ังการ

ดําเนินธุรกิจตองใชเงินเปนจํานวนมากและคอนขางตองใชระยะเวลาในการชําระหนี้ยาวนาน 

                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

1027



 

ดังนั้นเพ่ือใหการคมนาคมขนสงมีการพัฒนามากข้ึน การขอสินเช่ือเพ่ือนํามาลงทุนนั้นนาจะ

สามารถนําสินทรัพยในการขนสงมวลชนระบบรางมาใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ไดเนื่องจาก

สินทรัพยในโครงการขนสงมวลชนระบบรางนั้นมีมูลคาสูง อีกท้ังสินทรัพยท่ีนํามาเปนประกันหนี้

นั้นถาไมตองทําการสงมอบทรัพยใหแกเจาหนี้โดยผูขอสินเช่ือยังสามารถท่ีจะใชทรัพยสินนั้น 

ใหเกิดประโยชนในทางพาณิชยตอไปได 

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีจุดมุงหมายเพ่ือทําการศึกษาถึงปญหาการนําเคร่ืองจักรใน

โครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ โดยจะเนนศึกษาเฉพาะในสวน

เสนทางสัมปทานรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการประกันการชําระหนี้ดวย

ทรัพย โดยอาศัยหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติ 

จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 กฎกระทรวงและรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ. .... สวนกฎหมายตางประเทศ จะศึกษาท้ังในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law 

System) และระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) เพ่ือวิเคราะหและนํามาเปน

แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายตามแนวทางที่เหมาะสมตอไป  
จากการศึกษาถึงปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา

ตางๆ ดังตอไปนี้ 1) ควรมีการเพ่ิมเติมบทนิยามของคําวา “เคร่ืองจักร” ใหครอบคลุมถึงอะไหล 

อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนตองมีตองใชกับเคร่ืองจักรในการดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม

เคร่ืองจักรดวย 2) ควรกําหนดใหเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางเปนหลักประกัน

การชําระหนี้ ในฐานะท่ีเปนสังหาริมทรัพยท่ีผูใหหลักประกันใชในการประกอบธุรกิจ 3) ควรนํา

วิธีการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยเพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ มาใชกับกรณีเคร่ืองจักรใน

โครงการขนสงมวลชนระบบรางโดยอาศัยหลักท่ัวไป 4) การบังคับชําระหนี้ ควรใหเอกชนสามารถ

เขามามีอํานาจในการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันท่ีเปนสังหาริมทรัพยได 5) ควรมีสัญญา

หลักประกันรูปแบบใหมในลักษณะเปนกฎหมายกลางเปดโอกาสใหมีการนําสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ 

มาเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยไมตองสงมอบการครอบครองใหแกเจาหนี้ 

 
1.  บทนํา 

การดําเนินธุรกิจนั้นมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมาก การเขาถึงแหลงเงินทุน 

ท่ีมีตนทุนทางการเงินท่ีต่ําคือการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน (Financial Tnstitution) เนื่องจาก

เปนแหลงเงินทุนท่ีใหญท่ีสุดและมีอัตราการคิดดอกเบี้ยต่ําท่ีสุดในการใหสินเช่ือแกผูประกอบ

ธุรกิจ ในทางปฏิบัติสถาบันการเงินมักใหความสําคัญอยางมากกับมูลคาของหลักประกันเปน

สําคัญ เนื่องจากทรัพยสินท่ีลูกคานํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้นั้นถือเปนปจจัยสําคัญในการ

ปองกันความเส่ียงจากหนี้สูญท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนั้น หากทรัพยสินอันเปนหลักประกันนั้นมีมูลคา 

ไมต่ํากวาหนี้ท่ีเปนประกันยอมเปนการจูงใจสถาบันการเงินในการใหสินเช่ือ (Extension of 

Credit)  
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จากการศึกษาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยท่ีเก่ียวกับการ

นําทรัพยสินมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ท่ีมีอยูในปจจุบันยังคงมีขอจํากัดและไมเอ้ือตอการใช

ประโยชนจากทรัพยสินบางประเภทท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน โครงการหรือกิจการ (Project) 

บัญชี ลูกหนี้  (Account)  อุปกรณ  (Equipment)  สินค า  (Inventory) เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช 

(Instrument) ทรัพยสินไมมีรูปราง (General Intangibles) ท่ีองคกรธุรกิจนั้นมีอยูเพ่ือประโยชน

ในการแสวงหาเงินทุน เพราะการประกันการชําระหนี้ดวยการจํานองกฎหมายไดมีการกําหนด

ประเภทของทรัพยสินท่ีอาจจํานองไดไวแตเพียงอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ

เทานั้น สวนการจํานํานั้นกฎหมายไดกําหนดใหผูจํานําจะตองสงมอบทรัพยสินหลักประกันใหอยู

ในความครอบครองของผูรับจํานําซึ่งเปนผลใหผูจํานําไมสามารถนําทรัพยนั้นไปใชในการผลิต 

จําหนาย หรือทําประโยชนอยางอ่ืนในทางเศรษฐกิจ จึงเปนการไมเอ้ืออํานวยใหเกิดการใช

ประโยชนจากทรัพยสินตางๆไดอยางเต็มท่ี ผูประกอบการจึงไมสามารถใชทรัพยสินดังกลาวให

เกิดประโยชนสูงสุด (Maximse Profit) ไดอยางแทจริงทําใหไมสามารถสรางผูประกอบการ 

รายใหม ๆ และยังเปนการปดโอกาสของผูประกอบการเดิมในการพัฒนาธุรกิจของตนให

เจริญเติบโตและมีศักยภาพในการแขงขันกับผูประกอบการที่มีเงินทุนจํานวนมากอีกดวย จะเห็น

ไดวากฎหมายของประเทศไทยในปจจุบันท่ีเก่ียวกับการนําทรัพยสินมาใชหลักประกันการชําระหนี้

ไดกลายมาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการคาของประเทศ เนื่องจากหลัก

กฎหมายดังกลาวไมเปดชองใหผูประกอบการนําสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  

อีกมากมายไปจํานําเพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ได จากขอจํากัดของกฎหมายดังกลาวขางตนทํา

ใหเกิดขอขัดของในการนําทรัพยสินตางๆ มาเปนหลักประกันในทางธุรกิจหลายประการ แตในท่ีนี้

จะศึกษาเฉพาะกรณีการนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการ

ชําระหนี้เทานั้น  

 

2.  การนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการ
ชําระหน้ีภายใตบังคับกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 

 

 2.1  การนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการชําระ
หน้ีภายใตบังคับกฎหมายไทย 

2.1.1 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514  

 1)  แนวคิดในการตราพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514  

 เดิมการจํานองเคร่ืองจักรไมอาจกระทําไดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย เพราะเคร่ืองจักรมิใชสังหาริมทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมายจึงไดมีการ 

ตราพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 ข้ึนเพ่ือใหเคร่ืองจักรเปนทรัพยท่ีตองจด

ทะเบียนสามารถนํามาจํานองไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 703 (4) 
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 2)  เคร่ืองจักรท่ีนํามาเปนหลักประกันและการจดทะเบียนเคร่ืองจักร 

 ความหมายของคําวา “เคร่ืองจักร” ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียน

เคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 มาตรา 3 บัญญัติวา “เคร่ืองจักร หมายความวา ส่ิงท่ีประกอบดวยช้ินสวน

หลายช้ินสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน เปล่ียนหรือแปลงสภาพพลังงานหรือสงพลังงาน ท้ังนี้ดวย

กําลังน้ํา ไอน้ํา เช้ือเพลิง ลม กาช ไฟฟา หรือพลังงานอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

รวมกันและหมายความรวมถึง เคร่ืองอุปกรณ โฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร หรือส่ิงอ่ืนท่ี

ทํางานสนองกัน” 

 จากบทบัญญัตินี้จะเห็นไดวาเปนการใหความหมายของคําวา “เคร่ืองจักร”             

ในลักษณะอยางแคบ คือ หมายความรวมถึงส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีประกอบกันข้ึนมาแลวกอใหเกิด

พลังงาน หรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน และยังรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ โฟลวีล ปุลเล 

สายพาน เกียร หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทํางานสนองกัน 

 3)  หลักเกณฑและวิธีการนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบราง           

มาเปนหลักประกัน 

 การนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันนั้น

จะตองจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 แลวจึงจะ

สามารถนํามาเปนหลักประกันโดยการจํานองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได  

2.1.2  ขอจํากัดตามกฎหมายตอกรณีการนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบ

รางมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ในรูปแบบจํานอง  

เคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางนั้นเปนเคร่ืองจักรขนาดใหญ

ประกอบดวย รางรถ ตูโดยสารท่ีมีอุปกรณขับเคล่ือนควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรและตูโดยสาร

ท่ีไมมีอุปกรณขับเคล่ือนดวยตนเองแตตองถูกลากจูงและอุปกรณสนับสนุน โดยการนําเอาช้ินสวน

หลายๆ ช้ินสวนมาประกอบกันข้ึนเปนเคร่ืองจักร ซึ่งช้ินสวนตาง ๆ ท่ีจะนํามาประกอบเปน

เคร่ืองจักรนี้ ยังไมมีสภาพเปนเคร่ืองจักรตามความหมายของกฎหมายในพระราชบัญญัติ 

จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 จึงไมสามารถจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในช้ินสวนตาง ๆ เหลานี้

ไดจนกวาจะนํามาประกอบกันข้ึนเปนเคร่ืองจักรท้ัง ๆ ท่ีช้ินสวนเหลานี้มีราคาสูงอีกท้ังผูซึ่งจะจด

ทะเบียนจํานองเคร่ืองจักรจะตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

2.1.3  ผลบังคับตอกรณีการนําบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา

ดวยลักษณะจํานองมาใชบังคับกับการนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปน

หลักประกันการชําระหนี้ในรูปแบบจํานอง 

การบังคับจํานองมีอยู 2 วิธีดวยกัน คือ 1) ฟองเอาทรัพยสินท่ีจํานองออกขาย

ทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนี้ตาม มาตรา 728 และ 2) การเอาทรัพยจํานองหลุดเปนสิทธิตาม

มาตรา 729 แตไมวาจะเปนวิธีการจะตองทําโดยผานกระบวนการทางศาลท้ังส้ิน 
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2.1.4  การนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการ

ชําระหนี้ตามรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. 

การประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยท่ีเกิดข้ึนโดยผลของสัญญาในปจจุบันมีเพียง           

การจํานองและการจํานําซึ่งตางมีขอจํากัด ดังนั้นจึงมีแนวความคิดท่ีจะขยายรูปแบบหลักประกัน

การชําระหน้ีดวยทรัพยท่ีแตกตางไปจากรูปแบบของการจํานองและการจํานําท่ีปรากฏตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยกําหนดรูปแบบการนําทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระ

หนี้โดยไมตองสงมอบทรัพยสินใหอยูในความครอบครองของเจาหนี้ เพียงแตจัดทําเปนสัญญา

หลักประกันทางธุรกิจ ตามแนวคิดของรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....  

1)  เหตุผล ความจําเปนและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหลักประกัน            

ทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

 ก.  เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติหลักประกัน             

ทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

เพ่ือใหมีการนําทรัพยสินท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีไมสามารถจํานองหรือจํานําไดมาใช

เปนหลักประกันการชําระหนี้ในลักษณะท่ีผูใหหลักประกันไมตองสงมอบการครอบครองทรัพยสิน

ท่ีเปนหลักประกันแกผูรับหลักประกันไดโดยกฎหมายดังกลาวตองมีระบบการบังคับหลักประกัน

และผูรับหลักประกันและลดภาระของศาลและเจาพนักงานบังคับคดีในกระบวนการบังคับ

หลักประกัน 

 ข.  หลักการและแนวคิดท่ีสําคัญท่ีปรากฏในรางพระราชบัญญัติหลักประกันทาง

ธุรกิจ พ.ศ. .... 

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เปนสัญญาประกันการชําระหนี้ท่ีไมตองสงมอบทรัพยสิน

แกผูรับหลักประกัน และทรัพยสินท่ีนํามาเปนหลักประกันจะเปนทรัพยสินท่ีผูใหหลักประกัน             

มีกรรมสิทธิ์อยูในปจจุบันหรือจะไดมาในอนาคตตามสัญญาหรือนิติสัมพันธใด ๆ มาใชเปน

หลักประกันก็ได โดยสิทธิเหนือทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันจะเกิดข้ึนเม่ือผูใหหลักประกันไดมาซึ่ง

ทรัพยสินนั้น 

2.1.5  การนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการ

ชําระหนี้ตามรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

เคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางสามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระ

หนี้ตามรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจไดตามมาตรา 8(3) โดยถือวาเคร่ืองจักรใน

โครงการขนสงมวลชนระบบรางเปนสังหาริมทรัพยท่ีผูใหหลักประกันใชในการประกอบธุรกิจ 

ซึ่งเคร่ืองจักรท่ีนํามาเปนหลักประกันนี้เจาของอาจมีกรรมสิทธิ์ในขณะที่นํามาเปนหลักประกันใน

วันทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจหรือจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอนาคตก็ได แตผู รับ

หลักประกันจะตองมีสิทธิเหนือทรัพยหลักประกันในวันท่ีผูใหหลักประกันเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
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2.2 รูปแบบสัญญาหลักประกันการชําระหน้ีดวยทรัพยและการบังคับหลักประกันตาม
กฎหมายตางประเทศ 

2.2.1 ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) 

  1)  กฎหมายของประเทศญี่ปุน 

รูปแบบหลักประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยภายใตประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน            

แบงการประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยออกเปน 2 ประเภท 

(ก)  การนําทรัพยสินมาเปนหลักประกันในรูปแบบจํานํา (Pledge)  

สวนทรัพยท่ีจะนํามาเปนหลักประกันในรูปแบบจํานํา (Pledge) แบงได 3 ประเภท 

คือ 

1.  สังหาริมทรัพย (Pledge on Movables) 

2.  อสังหาริมทรัพย (Pledge on Immovables) 

3.  สิทธิในทรัพยสิน (Pledge On Right 

(ข) การนําทรัพยสินมาเปนหลักประกันในรูปแบบจํานอง (Mortgage) 

ท รั พ ย ท่ี จ ะ นํ า ม า เ ป น ห ลั ก ป ร ะ กั น ใ น รู ป แ บ บ จํ า น อ ง  ( Mortgage) คื อ  

1) อสังหาริมทรัพย และ 2) สังหาริมทรัพยบางประเภทที่มีกฎหมายพิเศษใหอํานาจไวใหสามารถ

นํามาเปนหลักประกันโดยการจํานอง (Mortgage) ไดโดยทรัพยนั้นตองมีทะเบียน 

การบังคับหลักประกันในการประกันการชําระหนี้รูปแบบจํานอง (Mortgage) เจาหนี้

จะไดรับชําระหนี้กอนตอเม่ือมีการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยหรือครอบครองสังหาริมทรัพยและ

สิทธิยังคงมีอยูแมในคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการตามกฎหมายลมละลาย 

2.2.2 ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 

 1)  กฎหมายอังกฤษ 

 ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ เปนหลักกฎหมายท่ีเกิดจากคําพิพากษา

ของศาลและหลักเอ็คควิตี้ (Equity) ซึ่งเปนหลักความเท่ียงธรรมทางกฎหมายอันเกิดจากการใช

ดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีของศาลชานเซอรร่ี (Court of Chancery)
1
 เพ่ือใชเยียวยาคูความ 

 กฎหมายอังกฤษแบงประเภทของเจาหนี้ออกเปน 2 ประเภท คือ เจาหนี้มี

ประกันและเจาหนี้ไมมีประกัน แบงลักษณะของหลักประกันได 2 แบบ คือ หลักประกันแบบ

เฉพาะเจาะจงหรือหลักประกันถาวร (Fixed Security) กับหลักประกันลอยหรือหลักประกันแบบ

ไมเฉพาะเจาะจง (Floating Security) และแบงลักษณะของประกันได 2 แบบ คือ การประกันหนี้

ดวยบุคคลและการประกันหนี้ดวยทรัพย 

                                                 
1
 สิริพันธ พลรบ. (ม.ป.ป.), หลักความเปนธรรมทางกฎหมายและกฎหมายทรัสต. 

จาก http//www.stou.ac.th/School/Slw/upload/Ex.40701-4.pdf 
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หลักประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยของอังกฤษ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

หลักประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย และการประกันหนี้ดวยทรัพย 

ท่ีเกิดข้ึนโดยผลของสัญญา กลาวคือ 

ก. หลักประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย แบงได 5 

รูปแบบ คือ 

(1) สิทธิยึดหนวง (Lien) 

(2) การหักกลบลบหนี้ตามหลักเอ็คควิตี้ (Equitable Right To Set-Off) 

(3) การติดตามทรัพยสินคืนตามหลักเอ็คควิตี้ (Equitale Right To Trace) 

(4) และ (5) การยึดและอายัดทรัพยสินของจําเลยตามคําพิพากษาของศาล 

(Procedural Security)
2
 

ข. หลักประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยท่ีเกิดข้ึนโดยผลของสัญญา แบงได 4 รูปแบบ 

คือ 

(1)  จํานํา (Pledge) 

(2)  จํานอง (Mortgage)  

(3)  สิทธิยึดหนวงโดยสัญญา (Contractual Lien) 

(4)  การกอใหเกิดสิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันในรูปแบบชาจ 

(Charge) 

การบังคับหลักประกันตามกฎหมายอังกฤษ เกิดข้ึนเม่ือลูกหนี้ผิดนัดชําระหน้ีหรือ 

ผิดสัญญาในสวนสาระสําคัญ เจาหนี้จะมีมาตรการตาง ๆ ท่ีตกลงกันไวในสัญญาท่ีกอใหเกิด

หลักประกันหรือครอบครองชั่วคราวเพ่ือเรียกเก็บรายได ความเปนอิสระในการทําสัญญาของ

กฎหมายอังกฤษอาจถูกกัดกรอนโดยเง่ือนไขขอสัญญา ผูทําสัญญาจะถูกควบคุมโดยหลัก Unfair 

Contract Terms Act 1977 หลักเสรีภาพในการทําสัญญาหรือหลักความศักดิ์สิทธิแหงการแสดง

เจตนา แตการนําทรัพยสินมาเปนหลักประกันในรูปแบบจํานํา (Pledge) มิไดมีกฎหมายบังคับให

เจาหนี้ตองขายทอดตลาด ฉะนั้นเจาหนี้สามารถดําเนินการใดๆ เพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ได สวนการ

นําทรัพยสินมาเปนหลักประกันในรูปแบบจํานอง (Mortgage) จะพิจารณาเฉพาะรูปแบบท่ีทําตาม

กฎหมายจํานอง (Legal Mortgage) เจาหนี้จะสามารถใชสิทธิบังคับชําระหนี้จากหลักประกันได 

2)  กฎหมายสหรัฐอเมริกา 

การนําทรัพยสินมาเปนหลักประกันการชําระหน้ีของประเทศสหรัฐอเมริกามีการ

กําหนดใหอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันการชําระหนี้อยูภายใตบังคับ

กฎหมายท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การใชอสังหาริมทรัพย (Real Property) เปนประกันการชําระหนี้

จะตองดําเนินการตามกฎหมายจํานองอสังหาริมทรัพย (Common Law On Real Estate 

Mortgage) สวนการใชสังหาริมทรัพย (Personal Property) เปนประกันการชําระหนี้เดิมเปนไป

                                                 
2 วิทยา จิญกาญจน, เรื่องเดิม. หนา 29-30 
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ตามกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) เนื่องจากการใชสังหาริมทรัพยเปนประกัน

การชําระหนี้ซึ่งทําไดหลายวิธีและกอใหเกิดปญหานักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได

ปรับปรุงวิธีการนําสังหาริมทรัพยมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ใหม รวบรวมหลักเกณฑตาง ๆ 

ไวเปนลายลักษณอักษร โดยมี The National Commissioners on Uniform State Law และ             

The American Law Institute เพ่ือใหเปนระบบเดียวกันท้ังประเทศ และเพ่ือลดภาระของศาลและ

เจาพนักงานบังคับคดีในคดีบังคับหลักประกัน รวมกันจัดทํา Article 9 (Secured Transactions) 

แหง Uniform Commercial Code ซึ่งกําหนดวิธีการนําสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันการชําระหนี้ 

ดังนั้นนิติกรรมใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนการนําสังหาริมทรัพยมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ไมวา

คูสัญญาจะเรียกสัญญานั้นวาอยางไรก็ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนี้  

การบังคับชําระหนี้เปนสิทธิเผื่อเลือกของเจาหนี้ เจาหนี้ไมจําเปนตองใชสิทธิดังกลาว

เสมอไป สิทธิในการบังคับชําระหนี้เกิดข้ึนเม่ือลูกหนีผ้ิดนดัชําระหนี้ การผิดนดัชําระหนี้ (Default) 

อาจมิไดเกิดจากลูกหนี้ไมผอนชําระหนี้เงินกูหรือคาสินคาแตเพียงอยางเดียวแตหมายความรวมถึง

การผิดนัดเพราะการทําผิดสัญญาหรือเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งของสัญญาหลักประกัน (Security 

Agreement) ดวย  
 

2.3  การนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการชําระ
หน้ีโดยไมตองสงมอบการครอบครองใหแกเจาหน้ีและการบังคับหลักประกัน 

2.3.1  เหตุผลและความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการนําทรัพยมาเปน

หลักประกันโดยไมตองสงมอบการครอบครองทรัพย 

เคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางเปนสังหาริมทรัพยท่ีผูใหหลักประกันใช

ในการประกอบธุรกิจ การนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการสงมอบการครอบครองแก

เจาหนี้จะสงผลใหลูกหนี้ไมสามารถใชสอยทรัพยท่ีเปนหลักประกันการชําระหนี้ไดและเปนการ

จํากัดจํานวนทรัพยท่ีนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้ ท้ัง ๆ ท่ีทรัพยเหลานี้มีมูลคามาก 

เหมาะสมที่จะนํามาเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือในการดําเนนิธุรกิจหรือการขยายกิจการ 

2.3.2  ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law System) 

 1)  กฎหมายญี่ปุนตามหลัก Title Transfer Security  

การนําทรัพยสินมาเปนหลักประกันในรูปแบบ Title Transfer Security เปนรูปแบบ

การประกันการชําระหนี้ท่ีไมไดมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน แตเกิดจากการนํา

ทรัพยสินมาใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุนมีความบกพรอง

จนกลายเปนอุปสรรคตอการนําสังหาริมทรัพยมาใชเปนหลักประกัน ดังนั้นเพ่ือเปนการลด

อุปสรรคจากการนําทรัพยสินมาใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ท่ีมีอยูอยางจํากัดตามประมวล

กฎหมายแพงญี่ปุน จึงไดพัฒนาหลัก Title Transfer Security ข้ึน โดยยึดหลักกฎหมายนิติกรรม

สัญญา กลาวคือ คูสัญญาตกลงกันใหนําทรัพยมาเปนหลักประกันการชําระหนี้และศาลพิพากษา

ใหบังคับใชเปนสัญญาหลักประกันรูปแบบหนึ่ง ถือเปนการประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยสินใน
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รูปแบบการโอนสิทธิในทรัพยหลักประกันเปนประกันการชําระหนี้โดยไมตองสงมอบทรัพย

หลักประกันใหแกเจาหนี้ แตสิทธินี้จะยังไมสมบูรณท่ีจะสามารถบังคับกับบคุคลภายนอกไดจนกวา

ลูกหนี้หรือผูใหหลักประกันจะสงมอบทรัพยอันเปนหลักประกันใหเจาหนี้ครอบครอง  

การบังคับหลักประกันเนื่องจากสิทธิในหลักประกันเปนของเจาหนี้อยูแลว ดังนั้นเม่ือ

ลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้สงมอบทรัพยหลักประกันนั้นใหแกตน

ตามหลักกรรมสิทธิ์และมีสิทธิดีกวาเจาหนี้สามัญ 

2.3.3  ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 
 1)  กฎหมายอังกฤษตามหลัก Floating Charge  

การกอใหเกิดสิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันรูปแบบชาจ (Charge) 

เปนขอตกลงระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ท่ีกําหนดใหใชเคร่ืองจักรเปนหลักประกันการชําระหนี้           

โดยไมตองมีการสงมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองจักรอันเปนหลักประกันการชําระหนี้               

เปนรูปแบบการประกันการชําระหนี้อันทําใหเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองเหนือเคร่ืองจักรอันเปน

หลักประกันและมีสิทธิท่ีจะไดรับชําระหนี้จากเคร่ืองจักรหลักประกัน เคร่ืองจักรสามารถนํามาเปน

หลักประกันรูปแบบชาจ (Charge) ไดท้ัง 2 ประเภท คือ 1) หลักประกันแบบเฉพาะเจาะจงหรือ

หลักประกันถาวร (Fixed Charge) และ 2) หลักประกันแบบไมเฉพาะเจาะจงหรือหลักประกัน

ลอย (Floating Charge) เปนสัญญาระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ ซึ่งปกติจะระบุไวในสัญญาวา

เคร่ืองจักรท่ีใชเปนหลักประกันเปนเคร่ืองจักรท่ีลูกหนี้มีอยูในปจจุบันและจะไดมาในอนาคต         

โดยลูกหนี้สามารถใชสอยทรัพยหลักประกันไดตามปกติทางธุรกิจของบริษัท เจาหนี้จะไม

แทรกแซงจนกวาจะมีเหตุการณบางอยางเกิดข้ึนและเปนเหตุใหเกิดการแปลงสภาพของเคร่ืองจักร

ในโครงการขนสงมวลชนระบบราง จะเห็นไดวาการกอใหเกิดสิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินอันเปน

หลักประกันรูปแบบชาจ (Charge) ถือเจตนาท่ีคูสัญญาแสดงออกในสัญญาเปนสาระสําคัญ          

การประกันการชําระหนี้นี้ไมจําเปนตองมีการสงมอบการครอบครองหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย

หลักประกัน ลูกหนี้สามารถจัดการกับทรัพยหลักประกันไดตามปกติทางธุรกิจโดยไมตองขอ

อนุญาตผูรับหลักประกัน ผูรับหลักประกันไมมีสิทธิครอบครองทรัพยหลักประกัน เวนแตระบุไว

ในสัญญาหลักประกัน (Tennant v. Trenchard) ลูกหนี้จึงมีอิสระท่ีจะใชทรัพยหลักประกันท่ีมีอยู

ในปจจุบันหรือท่ีจะไดมาในอนาคตในการดําเนินธุรกิจตามปกติของลูกหนี้  

การตกลงใหเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันในการ

ชําระหนี้ในรูปแบบชาจ (Charge) เปนขอตกลงสวนหนึ่งของสัญญาซึ่งตองมีการระบุวาเปนการนํา

หลักประกันแบบเฉพาะเจาะจงหรือหลักประกันถาวร (Fixed Charge) หรือหลักประกันแบบ          

ไมเฉพาะเจาะจงหรือหลักประกันลอย (Floating Charge) มาใชเปนหลักประกัน 

2)  กฎหมายสหรัฐอเมริกาตามหลัก Article9 (Secured Transactions) ของ 

Uniform Commercial Code 
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เคร่ืองจักรท่ีสามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้ตาม Article 9 (Secured 

Transaction) แหง Uniform Commercial Code ถือเปนทรัพยท่ีสามารถนํามาเปนหลักประกัน

ประเภทใดข้ึนอยูกับลักษณะการใชสอยเคร่ืองจักรของลูกหนี้ท่ีนําเคร่ืองจักรมาเปนหลักประกัน 

ท้ังนี้เคร่ืองจักรท่ีสามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้ไดนัน้ หมายถึงเคร่ืองจักรท่ีลูกหนี้มีอยู

ในขณะนํามาเปนหลักประกันและรวมถึงเคร่ืองจักรท่ีลูกหนี้จะเปนเจาของในอนาคต ทําใหสัญญา

หลักประกันติดยึด (Attachment) เขากับทรัพยท่ีจะไดมาในอนาคตทันทีโดยไมตองมีการทํา

สัญญากันใหมเกิดความสะดวกในการทําธุรกิจเปนอยางมาก ซึ่งหลักการนี้มีลักษณะเหมือนกับ

รูปแบบชาจ (Charge) ของประเทศอังกฤษ ภายใต Article 9 (Secured Transaction) แหง 

Uniform Commercial Code เจาหนี้มีสิทธิในทรัพยหลักประกันท่ีลูกหนี้เปนเจาของและท่ีจะไดมา

ในอนาคต 

การบังคับหลักประกันตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติใน Uniform Commercial Code : 

Article 9 (Secured Transaction) เจาหนี้สามารถใชสิทธิในการบังคับหลักประกันไดโดยไมตอง

ผานกระบวนการทางศาล (Self-Help Enforcement) และในกรณีท่ีเจาหนี้มิไดเปนผูครอบครอง

ทรัพยท่ีเปนหลักประกันสามารถเขาไปทําการยึดทรัพยท่ีเปนหลักประกันมาเก็บรักษาหรือ 

ใชประโยชนอยางอ่ืนโดยไมจําตองฟองรองลูกหนี้ผานกระบวนการพิจารณาของศาลแตการกระทํา

ของเจาหนี้ตองไมขัดตอความสงบ 

 
3.  ผลจากการศึกษาความหมายและรูปแบบหลักประกันการชําระหนี้ดวยทรัพย
จากการศึกษาถึงปญหาการนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปน
หลักประกันตามกฎหมายไทยเม่ือไดทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ตางประเทศผูเขียนจึงไดจัดทําบทสรุปเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาเพ่ือหา
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอกรณีการนําเครื่องจักรในโครงการขนสง
มวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการชําระไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรุป
สาระสําคัญได ดังน้ี 

 

3.1  ปญหาความหมายของเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางที่นํามาเปน
หลักประกัน 

เคร่ืองจักรท่ีจะสามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได ตองเปน

เคร่ืองจักรท่ีสามารถนํามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร  

พ.ศ. 2514 ไดและตองเปนเคร่ืองจักรท่ีระบุไวในกฎกระทรวง ดังนั้น เคร่ืองจักรใดท่ียังไมไดจด

ทะเบียนกรรมสิทธิ์แมจะมีราคาสูงหรือมีมูลคาในทางเศรษฐกิจก็ไมอาจนํามาเปนหลักประกันดวย

การจํานองได เนื่องจากยังไมมีสภาพเปนเคร่ืองจักรตามความหมายท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 อีกท้ัง ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 
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เคร่ืองจักร ก็มิไดหมายความรวมถึง อุปกรณและอะไหล ท้ัง ๆ ท่ีในการดําเนินโครงการขนสง

มวลชนระบบรางนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองเตรียมอุปกรณและอะไหลไว ซึ่งอุปกรณและอะไหลใน

โครงการขนสงมวลชนระบบรางนั้นมีราคาสูง 

 

3.2  ปญหาการนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันใน
ลักษณะจํานอง 

 ถาผูใหหลักประกันยังไมไดเปนเจาของในขณะท่ีนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสง

มวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันก็ไมสามารถนําเครื่องจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบราง

มาเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได เพราะจํานองนั้นผูจํานองตองเปนเจาของ

ทรัพยสินท่ีจํานอง สงผลใหเคร่ืองจักรท่ีอยูระหวางการเชาซื้อหรือระหวางการขนสงจะไมสามารถ

นํามาเปนหลักประกันโดยการจํานองได 

  
3.3 ปญหาผลในทางกฎหมายเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักรในโครงการขนสง

มวลชนระบบรางเพ่ือเปนหลักประกันการชําระหน้ี 
 ปญหาการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยเพ่ือเปนประกันการชําระหนี้กอใหเกิดผล

ในทาง กฎหมาย อยางไร  

  
3.4 ปญหาการบังคับชําระหน้ี 
 เนื่องจากการบังคับชําระหนี้ ในรูปแบบการจํานองการบังคับคดีนั้นตองผาน

กระบวนการทางศาลกอนประกอบกับเจาพนักงานบังคับคดีมีความเขาใจแตในดานตัวบทกฎหมาย 

ไมมีความเช่ียวชาญและไมเขาใจลักษณะการดําเนินการทางธุรกิจจึงจําหนายทรัพยสินในราคาท่ี 

ต่ํากวาความเปนจริง แมในปจจุบันกรมบังคับคดีไดมีโครงการสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวม 

ในการบังคับคดีก็ตาม แตก็มิไดระบุเร่ืองการบังคับชําระหนี้ในสังหาริมทรัพยท่ีเปนหลักประกันท่ี

เปนรูปธรรมชัดเจนแตอยางใด 

 
3.5  รูปแบบกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอกรณีการนําเคร่ืองจักรใน

โครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการชําระหน้ี 

 เพ่ือคลายขอจํากัดจากรูปแบบการจํานองและการจํานํา ประเทศไทยควรมีสัญญา

หลักประกันรูปแบบใหมในลักษณะเปนกฎหมายกลางเปดโอกาสใหมีการนําสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ 

มาเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยไมตองสงมอบการครอบครองใหแกเจาหนี้  
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

4.1  ปญหาความหมายของเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางท่ีนํามาเปน
หลักประกัน 

 ควรมีการเพ่ิมเติมบทนิยามของคําวา “เคร่ืองจักร” ใหครอบคลุมถึงอะไหล อุปกรณ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนตองมีตองใชกับเคร่ืองจักรในการดูแล บํารุงรักษาและซอมแซม

เคร่ืองจักรดวย 

 

4.2 ปญหาการนําเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันใน
ลักษณะจํานอง 

 กําหนดใหเคร่ืองจักรในโครงการขนสงมวลชนระบบรางเปนหลักประกันการชําระหนี้

โดยใชรูปแบบสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามแนวทางแหงรางพระราชบัญญัติหลักประกัน 

ทางธุรกิจ พ.ศ. .... มาตรา 8(3) ในฐานะท่ีเปนสังหาริมทรัพยท่ีผูใหหลักประกันใชในการ

ประกอบธุรกิจ จะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

 1)  เคร่ืองจักรทุกประเภทที่ผูประกอบการใชในโครงการขนสงมวลชนระบบราง

สามารถนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้ไดโดยไมตองสงมอบการครอบครอง  

 2)  ทําใหเกิดทรัพยสิทธิข้ึนเหนือเคร่ืองจักรท่ีเจาหนี้รับเปนหลักประกัน 

 

4.3  ปญหาผลในทางกฎหมายเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักรในโครงการขนสง
มวลชนระบบรางเพ่ือเปนหลักประกันการชําระหน้ี 

 ควรใหทรัพยหลักประกันยังอยูในความครอบครองของผูใหหลักประกันดวยวิธีการ

โอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยเพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ โดยคูสัญญาอาจนําเคร่ืองจักรใน

โครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยอาศัยหลักท่ัวไป คือ หลักความ

ศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) และหลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom 

of Contract) มาปรับใชโดยผูใหหลักประกันตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยประกันใหแกผูรับ

หลักประกันไปในทันทีโดยผูรับหลักประกันยอมใหทรัพยหลักประกันยังคงอยูในความครอบครอง

ของผูใหหลักประกัน เพ่ือท่ีลูกหนี้จะไดใชประโยชนจากทรัพยหลักประกันในการดําเนินกิจการ

ตอไปและเจาหนี้ก็มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอันเปนหลักประกันการชําระหนี้นั้น ซึ่งเปนวิธีประกัน

การชําระหนี้อยางหนึ่งท่ีเกิดจากความตกลงระหวางคูสัญญา (Consensual Contract) 
 

4.4  ปญหาการบังคับชําระหน้ี 

 ในการบังคับชําระหนี้สามารถทําใหเอกชนเขามามีอํานาจในการบังคับชําระหนี้            

จากหลักประกันท่ีเปนสังหาริมทรัพยได โดยมีการใหอํานาจเอกชนอยางเปนระบบ ซึ่งกอใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรมแกคูสัญญาทุกฝาย มาตรการทางกฎหมายดังกลาว            

จึงเปนประโยชนตอการสงเสริมการประกอบธุรกิจอยางแทจริง 
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4.5  รูปแบบกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอกรณีการนําเคร่ืองจักรใน
โครงการขนสงมวลชนระบบรางมาเปนหลักประกันการชําระหน้ี 

 ประเทศไทยควรมีสัญญาหลักประกันรูปแบบใหมเพ่ือคลายขอจํากัดจากรูปแบบ             

การจํานองและการจํานํา โดยสัญญาหลักประกันรูปแบบใหมนี้ควรออกในลักษณะเปนกฎหมาย

กลางเปดโอกาสใหมีการนําสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ มาเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยไมตองสงมอบ

การครอบครองใหแกเจาหนี้ โดยมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1)  กําหนดใหผูใหหลักประกันสามารถนําทรัพยท่ีตนมีอยูในขณะทําสัญญาหรือท่ีจะ

ไดมาในอนาคตมาใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ได 

2)  กําหนดใหสัญญาหลักประกันมีผลสมบูรณตอเม่ือทําเปนหนังสือและจดแจงทาง

ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีและบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับทรัพยท่ีเปน

หลักประกันไดโดยมีระบบการจดทะเบียน 

3)  กําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดระหวางผูซึ่งเก่ียวของกับหลักประกันใหชัดเจน 

4)  กําหนดใหคูสัญญาสามารถตกลงเหตุบังคับหลักประกันได 

5)  ใหอํานาจเอกชนเขามามีอํานาจในการบังคับชําระหนี้จากหลักประกัน 
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