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บทคัดย่อ 
    ในปัจจุบันสาเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจ กับสถาบันการเงินต่างๆ ประสบปัญหาในการน าทรัพย์สินมา
เป็นหลักประกันในการช าระหนี้   เนื่องจากระบบกฎหมายไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มี
หลักประกันด้วยทรัพย์สามารถท าสัญญาได้เพียง 2 ชนิด คือ การจ าน า การจ านอง ได้ถูกออกแบบมานานกว่า 80 
ปีแล้ว จึงไม่สอดรับกับความทันสมัยความเปลี่ยนแปลงของโลก   จึงท าให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีก
หลายอย่างไม่สามารถน ามาจ าน า จ านองได้ เพราะว่าหลักส าคัญของการจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ต้องมีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจ าน าเพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้   ส่วน
หลักการจ านอง คือจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ที่มีทะเบียนเท่านั้น มาประกันการช าระหนี้
โดยไม่ต้องส่งมอบท าให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายประเภทไม่สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้    
นอกจากนั้นกระบวนการบังคับจ านองก็ยังมีความล่าช้าซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
เป็นอย่างยิ่ง2  
                  จากการศึกษาพบว่าด้วยข้อจ ากัดของการจ าน า จ านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง  และพาณิชย์   
ประเทศไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัตินี้จึงได้เพิ่มเติม
ประเภทของทรัพย์ที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันช าระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้  
นอกจากที่มีบัญญัติอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ประกอบธุรกิจน า

                                                           
*  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
**  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
2 ก าชัย จงจักรพันธ.์ (2557).หนังสอืเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกจิ .กรุงเทพฯ :  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. 
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ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง เคร่ืองจักร เคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าทรัพย์สินของตนมาใช้เป็นหลักประกันได้มากขึ้น   แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558  ยังพบว่ามีปัญหาหลายประการ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทางระบบ
อีเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจที่สามารถเปลี่ยน
มือกันโดยง่าย ปัญหาในเร่ืองการบังคับหลักประกันทางธุรกิจทีเ่ป็นกิจการ และปัญหาการตีความทางกฎหมายให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและปัญหาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าผิด   
                 ดังนั้นด้วยปัญหา และอุปสรรคดังกล่าวอาจเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ.2558  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หลักประกันทางธุรกิจ และปัญหาการตีความทางกฎหมายให้มีความ ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

1.บทน า 
 ด้วยข้อจ ากัดของการจ าน า จ านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเทศไทยจึงศึกษา
แนวความคิด และหลักการมาจากสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เรียกว่าUniform Commercial Code (U.C.C) Article 
9 ในเร่ืองการท าธุรกรรมที่มีความปลอดภัย (Secured Transactions) ที่มีวิธีการขายทรัพย์หลักประกันไว้หลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมของทรัพย์หลักประกันนั้นๆ หรือในประเทศอังกฤษ ในเร่ืองหลักประกันแบบลอย 
(Floating Charge) เป็นหลักที่เกิดจากค าพิพากษาที่ยอมศาลยอมรับให้น าทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัททั้งที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และอนาคตมาเป็นหลักประกันช าระหนี้ ในระดับระหว่างประทศเองคณะกรรมาธิการกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law : 
UNCITRAL) ก็ได้จัดท าแนวทางการร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในปี ค .ศ.2007 มีชื่อว่า The 
UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions เพื่อให้ประเทศต่างๆ น าไปเป็นแนวทางในการร่าง
กฎหมายภายในของตน    ซึ่งประเทศไทยก็ได้อาศัยแนวคิด และหลักการมาจากกฎหมายต่างๆ ที่กล่าวมานี้ 3 
เพียงแต่ว่า ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย แนวปฏิบัติทางการค้า และบริบทอ่ืนๆ ของ
ประเทศไทย น าใช้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ   เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน าทรัพย์ที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ และกระบวนการบังคับหลักประกันที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาทางศาล แต่เนื่องจากยังมีปัญหา และอุปสรรคในการน ามาบังคับใช้ในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาการจด
ทะเบียนทางระบบอีเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทาง

                                                           
3 เล่มเดิม 

515



3 
 

ธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนมือกันโดยง่าย  ปัญหาในเร่ืองการบังคับหลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็น 
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ และวิธีการบัวคับหลักประกันให้
มีความชัดเจน และเป็นล าดับขั้นตอนมากขึ้นน ามาใช้ทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. หลักทั่วไป ความหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมายหลักประกัน                                                                      

      ในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจนั้นจ าเป็นต้องมี
หลักประกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าตนจะได้รับช าระหนี้คืนหากลูกหนี้ ไม่ช าระหนี้ตามก าหนด แต่ด้วยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์  มีข้อจ ากัดที่ก าหนดสัญญาหลักประกันมีเพียงการจ าน า จ านอง เท่านั้น 
เพื่อให้เข้าใจถึงนิยามค าว่า “หลักประกัน” ตามกฎหมาย  

2.1 ความหมาย และความส าคัญของหลักการประกัน 
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุดที่ของผู้ประกอบ

กิจการ โดยต้องมีหลักประกันการกู้ยืม เช่น บัญชีเงินฝาก สินทรัพย์อ่ืน ๆ ได้แก่ ที่ดิน โรงงาน อาคารพาณิชย์ 
หรือบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือ เป็นต้น หลักประกันที่ถูกน ามาใช้ประกอบการให้สินเชื่อกับเจ้าหนี้ทั้งนี้เพื่อมี
วัตถุประสงค์ในการประกันการช าระหนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วตามกฎหมายเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้
จนสิ้นเชิง ตลอดทั้งสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ที่มีต่อบุคคลภายนอกได้อยู่จึงเป็นมาตรการของธนาคารแก้ไขเยียวยา 
ความเสียหายของเจ้าหนี้ในการรับช าระหนี้ เมื่อเกิดมีการผิดนัด หรือผิดสัญญาขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะ
ของการประกันแต่ด้วยธรรมชาติในทางการค้าระหว่างประเทศที่ประกอบไปด้วยธุรกรรมต่างๆ ที่มีความสลับ
ซับช้อน ความหมายของหลักประกันย่อมจะถูกตีความให้กว้างกว่าที่กฎหมาย หรือค านิยามได้ก าหนดเอาไว้ 

2.2 วิวัฒนาการเกี่ยวกับการประกันหนี้ 
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันหนี้นั้นมีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ตั้งแต่ในสมัยโรมันโดยกฎหมาย

โรมันมีสัญญาชนิดหนึ่งเรียกว่า “Pignus” เป็นสัญญาซึ่งลูกหนี้ส่งมอบการครอบครองสังหาริมทรัพย์ หรือ
อสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าหน้ีไว้เป็นประกันการช าระหนี้ อันมีลักษณะคล้ายสัญญาจ าน าของประเทศไทยนอกจากนี้
ในระบบกฎหมายโรมันยังมีสัญญาในอีกรูปแบบหนึ่ง เ รียกว่า  “Hypotheca” เป็นสัญญาซึ่ งลูกหนี้น า
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ โดยไม่จ าต้องส่งมอบการครอบครอง อันมีลักษณะ
คล้ายสัญญาจ านองของประเทศไทยในปัจจุบัน4 

                                                           
4 อานนท์ ศรีบุญโรจน์(2552).กฎหมายประกันด้วยบุคคล และทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
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                 แม้ปัจจุบันอาณาจักรโรมันจะได้ล่มสลายไปนานแล้ว หากแต่กฎหมายโรมันยังคงมีอิทธิพลต่อมา
จนถึงปัจจุบัน   โดยเฉพาะส่วนกฎหมายการประกันหนี้ในภาคพื้นยุโรปที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law 
System)และแม้กระทั่งประเทศอังกฤษที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์(Common Law System) เองก็ได้รับอิทธิพลจาก
กฎหมายโรมันเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเร่ืองจ านอง กฎหมายอังกฤษถือตามหลักกฎหมายโรมันที่ว่า ผู้รับ
จ านองก่อนมีสิทธิดีกว่าผู้รับจ านองทีหลัง(Qui prior Est Tempore,Potior Est Jure )  โดยประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลกฎหมายการประกันหนี้มาจากยุโรปในช่วงกรุงศรีอยุธยา  ในช่วง 20 ปี จนถึงปัจจุบันกฎหมายไทยน า
การประกันหนี้มาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย และพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญาโดยหลักประกันที่
กฎหมายไทยรับรู้ และบังคับหลักประกันได้มีเพียง 2 ประเภท5 อันได้แก่ 

(1) การประกันด้วยบุคคล หรือการค้ าประกัน 
(2) การประกันด้วยทรัพย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจ าน า จ านอง และทรัพย์สินที่น ามาใช้

เป็นหลักประกันในสัญญาจ านอง จ าน า ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย และพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน โดย
ระบบกฎหมายต่างประเทศ หรือระบบกฎหมายไทย กฎหมายทรัพย์สินเป็นกฎหมายที่ว่าด้วย “สิทธิในทรัพย์” 
หาได้ครอบคลุม “สิทธิในทรัพย์สิน” ทั้งหมด หรือทุกชนิดไม่  เนื่องจากกฎหมายทรัพย์สินจ ากัดวงขอบเขตอยู่
ในเร่ืองสิทธิในทรัพย์เป็นประกัน ดังนั้นทรัพย์สินที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้จึงมีอยู่จ ากัด 
  

3. หลักกฎหมายที่เก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ และวิธีการบังคับหลักประกัน 
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้น าหลักการ และแนวคิด เร่ืองหลักประกันแบบ

ลอย(Floating Charge) ของประเทศอังกฤษในการอิสระแก่ผู้ให้หลักประกันในการที่จะน าทรัพย์สินใดๆ ก็
ตามมาเป็นประกัน  และของสหรัฐอเมริกา การท าธุรกรรมที่มีความปลอดภัย(Secured Transactions) ที่ก าหนด 
ให้สังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสามารถน ามาเป็นหลักประกันตาม Article 9 ของ Uniform Commercial Code 
(U.C.C.) ซึ่งประเทศไทยก็ได้อาศัยแนวคิด และหลักการมาจากกฎหมายต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เพียงแต่ว่า ได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย แนวปฏิบัติทางการค้า และบริบทอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยมี
หลักการ และขั้นตอนดังนี ้

 3.1 กฎหมายประกันหนี้ในต่างประเทศ 
ประเทศอังกฤษ หลักประกันแบบลอย(Floating Charge) ของประเทศอังกฤษ  โดยการจดทะเบียน 

Floating Charge ต้องน ามาจดที่ Companies House เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัทในส

                                                           
5 เล่มเดิม 
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หราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัต ิCompanies Act 2006 ซึ่งตามระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นใช้ค าว่า 
Registrion Statement โดยคู่สัญญามีหน้าที่ด าเนินการทางทะเบียนด้วยตัวเอง ซึ่งการยื่นขอจดทะเบียนต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนที่ดินด้วยลักษณะการจดทะเบียนในรูปแบบนี้เรียกว่า(Dual System) 
กล่าวคือจดทะเบียน Floating Charge ต่อเจ้าหน้าที่  Companies House และให้น าสัญญาดังกล่าวไปจดทะเบียน
หลักประกันต่อหน้าทะเบียนของที่ตั้งทรัพย์นั้นอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นการตรวจสอบเอกสารสัญญา และ
ความถูกต้องของทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกันอีกที6 ในกรณีหากมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา 
Floating Charge จะต้องมีการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกัน(Receiver) เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการรวบรวม
ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทลูกหนี้  ในการควบคุม และดูแลผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ และลูกหนี้ตามสัญญา 
Floating Charge   

สหรัฐอเมริกาตาม Article 9 มีรูปแบบพื้นฐานมาจากการให้หลักประกันแบบ Floating Charge ของ
ประเทศอังกฤษแต่เนื่องจากสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 51 มลรัฐ และเขตการปกครองอีกจ านวนมาก ซึ่งต่าง
สามารถออกกฎหมายเองได้กฎหมายของแต่ละมลรัฐจึงมีลักษณะแตกต่างกันดังนั้นเอกชนจึงร่วมกันจัดท า  
Uniform Commercial Code(U.C.C.) ขึ้นมาเป็นร่างกฎหมายแม่แบบส าหรับให้มลรัฐต่างๆน าไปบังคับใช้เป็น
กฎหมายมลรัฐต่างๆ ด้วยกฎหมายพาณิชย์ที่มีลักษณะเหมือนๆ กันว่าเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจการค้า
เจริญเติบโต ได้รวดเร็วจึงรับเอาร่างกฎหมายแม่แบบรวมทั้ง  Article9 มีจุดมุ่งหมายให้มีหลักประกันภายใต้
โครงสร้างเดี่ยวกันเพื่อที่ว่าหลักประกันจะได้ครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่จับต้องได้ และจับต้อง
ไม่ได้ และบางคร้ังก็ครอบคลุมถึงส่วนทรัพย์สินนั้นๆด้วย7   

ด้วยหลักกฎหมาย Uniform Commercial Code ตาม Article 9 ในเร่ืองSecured Transactions 
ก าหนดให้ท าสัญญาเป็นหนังสือ และก าหนดให้การประกันการช าระหนี้นั้นจะต้องมีการจดแจ้งต่อนายทะเบียน
(Filling Financing Statement) เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสถานะของทรัพย์สินของหลักประกันเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักประกันให้สามารถตรวจสอบสถานะของ
หลักประกันได้จึงต้องมีการก าหนดให้จดทะเบียนโดยต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายในรัฐซึ่งทรัพย์สินหลักประกันนั้นตั้งอยู่ในกรณีเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระเจ้าหนี้สามารถเข้าครอบครอง

                                                           
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 

5/2557.หน้า 5 
7 สุกัญญา  วิริยะผล.(2546).การใช้เงินฝากเป็นหลักประกันวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์).หน้า 49. 
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ทรัพย์หลักประกัน ได้ทันที และสามารถน าขาย หรือจ าหน่าย ซึ่งหากใช้วิธีโดยการจ าหน่ายจะต้องส่งหนังสือ
บอกกล่าวให้แก่ลูกหนี้ทราบในการจ าหน่ายทรัพย์    ซึ่งหากอยู่ในระหว่างการจ าหน่ายเจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องดูแล
รักษาทรัพย์ในอยู่ในสภาพดีเช่นเดียวกับวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเองเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะจ าหน่าย
จ่ายโอนนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นการขายทอดตลาดก็ได้ จะขายคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง ณ สถานที่ใดที่เจ้าหนี้
เห็นสมควรก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายรวมถึงสัญญา Security Agreement ตามที่ได้ตกลงกันไว้การ
บังคับหลักประกันเป็นอันถูกต้องตามกฎหมาย 

3.2 กฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 
ด้วยข้อจ ากัดของการจ าน า จ านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ประเทศไทยก็ได้อาศัย

แนวคิด และหลักการมาจากกฎหมายต่างๆ ข้างต้นนี้น ามาร่างเป็นพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ. 
2558 สามารถน าทรัพย์สินที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์น ามาเป็นหลักประกันได ้
อันมีลักษณะ Positive list  กล่าวคือ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้ก าหนดทรัพย์สินที่สามารถน ามาเป็น
หลักประกันช าระหนี้โดยแบ่งแยกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ กิจการ สิทธิเรียกร้อง อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนอกจากนี้  ทรัพย์สินที่จะน ามาเป็น
หลักประกันนั้น โดยสามารถน าทรัพย์สินที่ตนมีสิทธิอยู่แล้วในปัจจุบัน หรืออนาคต น ามาเป็นหลักประกันได้              
ซึ่งผู้ให้หลักประกันอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้  แต่ผู้รับหลักประกันจะต้องเป็นสถาบันการเงิน 
หรือธนาคารเท่านั้น 
                ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) จะ
มีผลสมบูรณ์ และมีผลเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิตามกฎหมายล้มลายเมื่อเจ้าพนักงานทะเบียนอนุมัติค าขอจดทะเบียน 
และช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  โดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะทราบผลทางอีเมล์การจดทะเบียนในที่เดียวจบ
กระบวนการเรียกว่าจดทะเบียนที่เดียว(One Stop Service) ในกรณีมีการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
กฎหมายก าหนดให้ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันได้เป็น 2 วิธีกล่าวคือ 

1. เอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ 
2. จ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อช าระหนี้ 
ในกรณีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 

ก าหนดให้บังคับหลักประกันโดยผู้บังคับหลักประกันเท่านั้น  เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันผู้บังคับหลักประกัน
จะมีอ านาจหน้าที่ตามที่เจ้าหนี้ได้มอบอ านาจให้ด าเนินการให้ส าเร็จแต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย และไม่ขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น  ซึ่งมีความแตกต่างกับการบังคับคดีของเจ้า
พนักงานบังคับคดีที่ต้องด าเนินการตามค าสั่ง หรือค าพิพากษาของศาลเท่านั้น  
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4.ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายในการน าทรัพย์สินที่เป็นกิจการ และสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ.2558 

ในการศึกษาพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย  และต่างประเทศ 
ผู้เขียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ลายประการดังนี ้

ประการท่ีหนึ่ง  ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดทรัพย์สินที่น ามา
เป็นหลักประกันมีลักษณะ  Positive list กล่าวคือ ก าหนดทรัพย์สินเอาไว้เป็นประเภทๆไป  อันได้แก่ กิจการ 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์  ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงสามารถ
น ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจไม่ว่าทรัพย์สินมีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคตมาท าสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ แต่ต้องระบุในสัญญา  เช่น ยอดเงินกู้ ประเภททรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกัน ชนิด ขนาด ราคา เป็นต้น 
หากมิได้ระบุ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง และแจ้งต่อเจ้าพนักงานทะเบียนทราบ ในส่วนกิจการหากน า
มูลค่าของกิจการ คือ เงินรายได้ของกิจการนั้นๆ หรือ Cash Flow ของกิจการสามารถน ามาเป็นหลักประกัน และ
มีสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน ซึ่งหากผู้รับหลักประกัน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของกิจการแต่มิได้ระบุ
เงื่อนไขไว้สัญญาให้ชัดเจน  หรือมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหากมีเหตุต้องบังคับ
หลักประกันทางธุรกิจก็อาจไม่ใช่เจ้าหนี้มีหลักประกันมีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหน้ีสามัญอ่ืนๆ อีกต่อไป  

ในส่วนของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถน ามาเป็นหลักประกันได้โดยวิธีท าเป็นสัญญา และ
ต้องแจ้งรายการต่างๆ ตามข้อตกลงในสัญญาหลักประกันธุรกิจให้นายทะเบียนจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนแต่
เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ยังไม่ได้บังคับให้ผู้ทรงสิทธิมาจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน  จึงเป็นอุปสรรค
ทางกฎหมายหากมีผู้ประมูลทรัพย์หลักประกันได้จากการประมูลแล้วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะด าเนินการ
ออกหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่     

ประการท่ีสอง ปัญหาการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  ในปัจจุบันการขอจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกหลักเกณฑ์  โดยให้ผู้ขอจดทะเบียน
ยื่นขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(ONLINE)8 แต่เจตนาที่แท้จริงของผู้ร่าง
กฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ที่ต้องการให้การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
เหมือนการจดทะเบียนจ านองตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์  มาตรา 714 ซึ่งสัญญาจ านองนั้นต้องท า
                                                           

8 ภาคผนวก ข ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ.2559 
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เป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยคู่สัญญาจะต้องด าเนินการไปยื่นจดทะเบียนหลักประกัน
เอง ณ สถานที่ ตั้งทรัพย์ซึ่งกรมที่ดินมีระเบียบค าสั่งให้“เจ้าพนักงานต้องด าเนินการตรวจสอบสาระส าคัญของ
นิติกรรมสัญญาและเอกสารตามที่คู่สัญญาน ามายื่นตรวจสอบสาระบบว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์
หลักประกัน”9 ซึ่งระบบการจดทะเบียนของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีขั้นตอนอย่างชัดเจนประชาชนก็มอบความ
ไว้วางใจเนื่องจากเห็นเป็นหน่วยงานของรัฐ  และมีเจ้าหน้าตรวจสอบเอกสารแห่งสิทธิก่อนทุกขั้นก่อน
ด าเนินการจดทะเบียนนิติกรรมใดๆก็ตาม หรือบุคคลภายนอกสามารถยื่นค าขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ
บุคคลใดก็ได้จากสถานที่ตั้งทรัพย์นั้นเอง 

แต่เนื่องการจดทะเบียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(ONLINE)ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อันมี
ลักษณะเป็นแบบ One Stop Service เป็นแนวคิดการบิหารงานที่หลายหน่วยงานของรัฐได้น ามาใช้ เช่น กรม
บังคับคดีน ามาใช้ในการขายทอดตลาด ศาลน ามาใช้ในการบริหารงานทั่วไป เป็นต้น  ซึ่งการจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจผู้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีเจตนารมณ์ให้สัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจต้องท าเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่อันมีลักษณะเหมือนการจดทะเบียนจ านองเรียกว่า
“การจดทะเบียนตัวทรัพย์” เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องตรงกับตัวทรัพย์หลักประกัน และความ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  แต่มาตรา 14 ของพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพียงเอกสารครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น และตามมาตรา 22 กฎหมายมิได้ห้ามน าทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจไปจด
ทะเบียนจ านองต่อบุคคลอ่ืน  ด้วยเหตุนี้อาจมีอุปสรรคการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานรัฐในการจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจอาจท าให้เจ้าหน้ีมีประกันเป็นเจ้าหนี้สามัญ หรือมีการโต้แย้งบุริมสิทธิกับสิทธิตามสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจได้ 

ประการท่ีสาม ในการบังคับหลักประกันทางธุรกิจสามารถบังคับหลักประกันได้ทันทีหากมีเหตุ
บังคับหลักประกันโดยไม่ต้องผ่านกระบวนทางศาล  ซึ่งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้ก าหนดเหตุแห่งการ
บังคับหลักประกันไว้ 2 ประการคือ ผิดนัดช าระหนี้ และลูกหนี้ล้มละลายซึ่งในการบังคับหลักประกันสามารถ
แบ่งเป็น 2 แบบ กล่าวคือ การบังคับหลักประกันทรัพย์ทั่วไป และการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ โดยการ
บังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทั่วไปมี 2 วิธี กล่าวคือ 

1.จ าหน่ายทรัพย์สิน 
2.เอาทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ 

                                                           
9 ระเบียบกรมที่ดนิว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดนิ และอสังหาริมทรัพยอ์ย่างอื่น 

พ.ศ.2548 ข้อที่ 20 – 21  
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ในการบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทั่วไป มีแนวคดีมาจากหลัก Secured Transactions ของ
สหรัฐอเมริกา อนัมีลักษณะคล้ายการจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มีหลักส าคัญ คือ ต้องมีการส่ง
มอบการครอบครองทรัพย์หลักประกันจึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถใช้สอยหาประโยชน์จากทรัพย์
หลักประกันของตนได้  เพื่อเป็นการแก้ข้อจ ากัดที่ส าคัญนี้จึงมีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันทา งธุรกิจ 
พ.ศ.2558 มาตรา 8  ให้สามารถน าทรัพย์ทรัพย์ทั้งหมดของตนเองมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยไม่ต้องมี
การส่งมอบทรัพย์หลักประกัน  หากลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ และมีการบังคับหลักประกันทรัพย์ทั่วไป ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 36 บัญญัติว่า “ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยหลุด
เป็นสิทธิ หรือโดยวิธีจ าหน่ายทรัพย์หลักประกันมาช าระหนี้”  หรือมาตรา 40 บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับหลักประกัน
ด าเนินการจ าหน่ายหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้รับ
หลักประกันสามารถด าเนินการจ าหน่ายหลักประกัน โดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผยเพื่อน าเงินมาช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้   จึงมีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการตีความวิธีการประมูลโดยเปิดเผยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ดังนั้นพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 มาตรา 40 บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับหลักประกัน
ด าเนินการจ าหน่ายหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย” เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในส่วนการ
บังคับหลักประกันให้มีประสิทธิภาพแต่ในทางปฏิบัติอาจมีการตีความหมายของ“วิธีการประมูลโดยเปิดเผย” ผิด
ไปจากหลักกฎหมายเนื่องจากการบังคับหลักประกันตามกฎหมายมีเพียงการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเท่านั้น  ท าให้ในทางปฏิบัติผู้รับหลักประกัน หรือผู้บังคับหลักประกันน าหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์มาใช้พิจารณาตีความนิยามค าว่า  “วิธีการประมูลโดยเปิดเผย” ผิดไปจาก
ตัวบทกฎหมายของพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งกฎหมายมิได้ห้ามให้ขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดทรัพย์
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี  แต่วิธีการจ าหน่ายทรัพย์นั้นผู้มีส่วนได้เสียในคดีทุกคนต้องทราบถึง สถานที่ เวลา 
วิธีการขาย  เช่น การประมูลขายรถยนต์โดยเอกชน หรือการประมูลสินค้าออนไลน์ เป็นต้น  แต่ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการตีความทางกฎหมายนิยามค าว่า“วิธีการประมูลโดยเปิดเผย” ซึ่งทางปฏิบัติผู้รับหลักประกัน หรือผู้
บังคับหลักประกัน ตามมาตรา 40 ก าหนดวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นวิธีการ
ประมูลโดยเปิดเผยเพียงวิธีเดียวเท่านั้น     

ในส่วนการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการนั้น มีต้นแบบมาจากหลัก Floating Charge ของประเทศ
อังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของศาล  และเจ้าพนักงาน  บังคับคดีในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบังคับ
หลักประกัน เนื่องจากก าหนดให้ศาลมีอ านาจบังคับหลักประกันเช่นเดียวกับการบังคับจ านอง อาจจะท าให้
กระบวนการพิจารณาการบังคับหลักประกันเป็นการล่าช้า  พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจหากลูกหนี้ผิด
นัดช าระหนี้  เป็นเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาผู้บังคับหลักประกันแจ้งค าวินิจฉัยให้แก่ผู้ให้หลักประกันเจ้า
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พนักงานทะเบียน นายทะเบียน  และนายทะเบียนนิติบุคคลทราบ และผู้ให้หลักประกันส่งมอบกิจการที่เป็น
หลักประกัน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน  หากผู้ให้หลักประกัน            
ไม่ปฏิบัติตามให้ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อยึด หรืออายัดกิจการที่เป็นหลักกันให้ส่งมอบเมื่อศาลมีค าสั่งแล้วให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีด าเนินการยึด หรืออายัดกิจการที่เป็นหลักประกันเพื่อส่งมอบให้กับผู้บังคับหลักประกันจึงไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจที่ต้องการลดภาระของศาลในการพิจารณาคดี 
และหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีแต่กลับเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการบังคับหลักประกัน ทาง
ธุรกิจท าให้เกิดความล่าช้าในการบังคับหลักประกัน                                

เน่ืองจากผู้บังคับหลักประกันควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อกรม
บังคับคดีเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้บังคับหลักประกันเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้าน
การบังคับคดีเพื่อให้เกิดการบังคับหลักประกันอย่างประสิทธิภาพ  และให้อิสระแก่ผู้บังคับหลักประกันมากขึ้น
โดยหากมีเหตุบังคับหลักประกันผู้บังคับหลักประกันสามารถเข้าดูแลกิจการแทนผู้ให้หลักประกันเพื่อด าเนิน
ธุรกิจต่อไป และตรวจสอบรวบรวมทรัพย์สินของทรัพย์หลักประกันระว่างรอค าพิพากษาของศาลซึ่งใน
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจไม่มีบทบัญญัติใดให้ผู้บังคับหลักประกันท าได้เหมือนกันหลักกฎหมาย  
Floating Charge ของประเทศอังกฤษ มีเพียงมาตรา 45 ก าหนดให้ก่อนจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
หรือก่อนที่ทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกันจะหลุดเป็นสิทธิ ผู้รับหลักประกันต้องรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ที่อยู่ในความครอบครองของตนให้ปลอดภัยและต้องสงวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสมือนเช่นวิญญูชนจะ
พึงสงวนทรัพย์สินของตนเองเท่านั้น  ดังนั้นการบังคับหลักประกันที่ เป็นกิจการยังด าเนินกระบวนการ
เช่นเดียวกับการบังคับจ านองแม้จะมีการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันเพื่อมาลดภาระของศาล และเจ้าพนักงาน
บังคับคดี  จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจที่ต้องการลดภาระหน้าที่ของ
ศาล เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการบังคับหลักประกัน 

ประการท่ีสุดท้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 ฐานความผิดโกงเจ้าหนี้  ผู้ใดเอาไปเสีย 
ท าให้เสีย ท าลายท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไรประโยชน์ถ้าท าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ าน า และ มาตรา 
350 ผู้ใดกระท าการย้ายไปซ่อนเร้น หรือโอนไปให้บุคคลอ่ืนอันท าให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับช าระหนี้ซึ่งได้ใช้สิทธิทาง
ศาลให้ช าระหนี้แล้ว  ซึ่งกฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัดว่าจะต้องเป็นกรณีการจ าน า และเป็นการจ าน า 
ตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งหลักประกันทางธุรกิจนี้มิใช่จ าน า ดังนั้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
ทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันส่วนใหญ่เป็นสังหาริมทรัพย์ในการประกอบธุรกิจจ านวนมาที่สามารถเปลี่ยนมือ
กันได้โดยง่าย  เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เคร่ืองจักร รถยนต์ เรือ เป็นต้น และผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบ
การครอบครอบทรัพย์หลักประกัน และใช้สอยหาประโยชน์จากทรัพย์หลักประกันในทางธุรกิจได้จึงเป็นการ
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เปิดช่องให้เกิดการฉ้อโกงเจ้าหนี้ได้จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ                       
และบทลงโทษผู้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีบทลงโทษจ าคุก และปรับน้อยท าให้ผมกระท า
ความผิดไม่เกรงกลัวต่อการกระท าความ  

ดังนั้นกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต้องมาตรการลงโทษทางกฎหมายบัญญัติให้มีโทษจ าคุก และ
ปรับสูงเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการป้องปราบไม่ให้ผู้ให้หลักประกันกระท าความผิด และเป็นการแก้ข้อจ ากัดที่มี
ออยู่ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยบทก าหนดโทษทางอาญาใช้เฉพาะผู้ที่กระท าโดยมีเจตนา หรือเจตนาพิเศษ
เท่านั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59  หากเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีเจตนาพิเศษ 
บุคคลที่สุจริตย่อมไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามกฎหมายนี้  แต่ด้วยพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ .ศ 
2558 ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ยอมความกันได้อาจท าให้เจ้าหนี้ใช้บทลงโทษดังกล่าวเพื่อบีบ
บังคับให้ลูกหนี้มาช าระหนี้ทางแพ่ง  หากไม่ช าระหนี้จะถูกด าเนินคดีทางอาญา กับลูกหนี้ทันที 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษา จึงเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 นั้น ยังมีปัญหา และ

อุปสรรค ในการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกัน การจดทะเบียน การตรวจหลักประกัน และการบังคับหลักประกัน
ทางธุรกิจ  ท าให้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจยังขาดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนในการบังคับใช้ ดังนั้น 
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของหลักประกันทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(1) ควรน าหลัก Floating Charge ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้กับทรัพย์หลักประกันที่เป็นกิจการ   

เมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้  และมีค าวินิจฉัยบังคับหลักประกันแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทราบแล้ว  เพื่อให้กิจการ
ด าเนินธุรกิจต่อไปควรให้ผู้บังคับหลักประกันเข้ามาบริหารกิจการแทนเจ้าหนี้ทันที รวมถึงเป็นผู้รวบรวมหนี้สิน 
และบัญชีทรัพย์สินต่างๆ ของกิจการด้วย   หากกิจการยังท าธุรกิจอยู่มูลค่าของกิจการ หรือ Cash Flow ยังคงมี
ต่อไป โดยผู้บังคับหลักประกันควรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดให้ต้องเป็น 
ผู้บริหาร นักบัญชีวิชาชีพ ประเมิน หรือทนายความ นอกจากนี้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าใจในการ
ด าเนินกิจการมากก่อน และผู้บังคับหลักประกัน หรือผู้บริหาร จะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในกิจการเพื่อไม่ให้เกิดการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นกลาง หรือไม่สุจริต บริหารงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 
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(2) ควรแก้ไขบัญญัติค านิยาม “นายทะเบียน” ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนให้มีอ านาจรับจดทะเบียนหากผู้ซื้อทรัพย์สินจากการประมูลมายื่นขอ
จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน และให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินการออกหนังสือรับรองความเป็น
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินเพื่อเป็นการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5.2.3  รัฐควรออกนโยบายการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานรัฐ และเอกชน 
ควรน าหลักในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (World Bank) มาปรับใช้ จากรายงานประจ าปี 

2558 ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในศาล กรมบังคับคดี และการพัฒนาการบริหารจัดการคดีในการเข้าถึงข้อมูล 
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถทราบถึง
สถานะของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศใน ASEAN 
การน าระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงาน และการพิจารณาคดีของศาล และ
บังคับคดี เช่น ระบบการขายทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์                 
(E-Filing) เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานสะดวก รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดขั้นตอน และค่าใช่จ่าย
ของประชาชนอีกด้วย    

ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรขอให้รัฐบาลออกนโยบายให้หน่วยง านของรัฐให้มีระบบ
อีเล็กทรอนิกส์(ONLINE) และเอกชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกัน 
และแจ้งการจดทะเบียนหลักประกันให้นายทะเบียนที่ทรัพย์หลักประกันนั้นตั้งอยู่ทราบผ่านทางระบบ
อีเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Mail โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการจดทะเบียน หรือการครอบครองทรัพย์สินของ
ผู้ให้หลักประกันได้จากหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน กรมเจ้าท่า และ
ธนาคาร เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันการโต้แย้งบุริมสิทธิกับสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจได้ 

5.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับหลักประกัน 
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 นั้น  สามารถบังคับหลักประกันได้ทันทีหากมี

เหตุบังคับหลักประกัน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนทางศาลแต่ในทางปฏิบัตินั้นยังมีปัญญา และอุปสรรคของวิธีการ
จ าหน่ายทรัพย์โดยเปิดเผยที่ก าหนดไว้เพียงวิธีเดียวและหน่วยงานที่ก ากับดูแลผู้บังคับหลักประกัน  ผู้เขียนจึงขอ
เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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5.2.4.1   ควรบัญญัติหลักเกณฑ์ และวิธีการจ าหน่ายทรัพย์โดยเปิดเผย  
ควรให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกหลักเกณฑ์ และวิธีการจ าหน่ายทรัพย์โดยเปิดเผยเพื่อลด

ปัญหาการตีความทางกฎหมาย โดยให้น าหลัก Secured Transactions  ของสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้โดยน า
หลักการ และวิธีการขายทรัพย์หลักประกันไว้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของทรัพย์หลักประกันนั้นๆ   
น ามาบัญญัติออกเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีการจ าหน่ายทรัพย์โดยเปิดเผย ของกรมพัฒนาธุรกิจเป็นการเฉพาะใน
เร่ืองวิธีการจ าหน่ายโดยเปิดเผย  เพื่อน าใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการขายทรัพย์สินที่เป็น
กิจการ โดยแจ้งมูลค่าทรัพย์สินของกิจการให้ผู้ประมูลทราบและให้ผู้ประมูลยื่นซองเสนอราคาหากผู้ประมูลราย
ใดเสนอราคาสูงสุดก็ได้ทรัพย์นั้นเป็นต้น ซึ่งในประประเทศไทยน ามาใช้กับการประมูลสัญญาเครือค่าย 4G 

5.2.4.2   ก าหนดให้ผู้บังคับหลักประกันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมบังคับคดี                      
ควรน าหลัก Floating Charge ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้โดยให้ผู้บังคับหลักประกันอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของกรมบังคับคดีซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการบังคับคดีทางแพ่ง และเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐอยู่ภายใต้ค าสั่งของศาล  ดังเช่นหน่วยงานที่ก ากับดูแล Receiver ก็จะมีสมาคมวิชาชีพ(สมาคมผู้บังคับ
หลักประกัน) หรือ Insolvency Practitioners Association (สมาคมนักกฎหมายล้มละลาย) เป็นหน่วยงานที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งผู้บังคับหลักประกันที่ถูกแต่งตั้งโดยคู่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจมีอ านาจใน
การบังคับหลักประกันอย่างเต็มที่แต่ไม่เกินกว่าที่ก าหนดในสัญญาหลักประกัน  และต้องไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เช่น สามารถเข้าบังคับหลักประกันได้ทันทีแม้ผู้ให้หลักประกันไม่ให้ความยินยอม         
เป็นต้น 

5.2.5 ควรบัญญัติเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ควรบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 สามารถยอม

ความกันได้  เพื่อให้โอกาสลูกหนี้เข้ามาเจรจาผ่อนช าระหนี้กับเจ้าหนี้ได้ ซึ่งธนาคารไม่ต้องการที่จะบังคับ
หลักประกัน หรือลงโทษกับตัวบุคคลแต่ต้องการให้ลูกหนี้ช าระหนี้คืนแก่ธนาคารเท่านั้น โดยกฎหมายอ่ืนเช่น
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ก็บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้สามารถยอมความกัน
ได้ ซึ่งกฎหมายมิได้มุ่งเอากับทรัพย์สิน หรือตัวบุคคลแต่ที่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อเป็นการป้องปราบไม่ให้
บุคคลกระท าความผิด และลงโทษผู้กระท าความผิดโยเจตนาเท่านั้น 

ด้วยข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นอาจใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนให้
สามารถน ามาบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  แม้กฎหมายจะออกมาเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ผู้
ประกอบธุรกิจมีสภาพคล่องในการลงทุน  แต่หากผู้ประกอบธุรกิจไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ 
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และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ หรือบุคคลอ่ืนก็อาจต้องรับ
โทษปรับที่สูง หรือโทษจ าคุกก็ได้ 

 

บรรณานุกรม 
ก าชัย  จงจักรพันธ์(2557).หนังสือ เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร : คณะ

กรรมการปฎิรูปกฎหมาย) 
ถาวร  โพธิ์ทอง(2525).ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลและทรัพย์ พิมพ์ครั้ง ที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
นิรมล  นพสิทธิ์(2557). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการท าสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ,(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
บงกช  ชาญศิลป์(2552). วิทยานิพนธ์การท ากิจกรรมมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ : ศึกษาเฉพาะกรณี

บังคับเอากับกิจการ,(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธุรกิ 
ปิติกุล  วีระมงคลพาณิย์(2544).งานวิจัยเสริมหลักสูตรวิชากฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
พรชัย  วิวัฒน์ภัทรกุล(2541).“ข้อจ ากัดว่าด้วยการสร้างหลักประกันแห่งหนี้ในกฎหมายไทย” (กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ คร้ังที่ 

5/2557 
วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 19 ฉบับที่ 98 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 
อานนท์  ศรีบุญโรจน์(2552) กฎหมายประกันด้วยบุคคล และทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า,            

(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน) 
รชต  จ าปาทอง(2554) .ปัญหาหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ.  . . .  , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).  
 

527




