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บทคดัย่อ 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาการน าทรัพยท์างการเกษตรของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมมา

เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัการน าทรัพยม์าเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีตลอดถึง
กระบวนการบงัคบัช าระหน้ี การบงัคบัคดี และมาตรการบงัคบัคดีตามกฎหมายของประเทศไทยยงัไม่
ครอบคลุมและเหมาะสมกบัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม  เจตนารมณ์ก็เพื่อตอ้งการใหผู้ป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวนมากและเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศสามารถ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนและมีกระบวนการบงัคบัช าระหน้ี กระบวนการบงัคบัคดี และมาตรการบงัคบัคดีท่ี
เหมาะสม อนัจะท าใหผู้ป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองและครอบครัวได ้ ท า
ใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบว่ากฎหมายประเทศไทยมีปัญหาในการน าทรัพยสิ์นทางการเกษตรมาใช้
เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีโดยไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครอง ท าให้ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดย้าก และขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งกระบวนการบงัคบั
ช าระหน้ีจากทรัพยห์ลกัประกนัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้
พนักงานบังคบัคดียงัเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเน่ืองจากมีขั้นตอน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและจ านวนดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนตาม
ระยะเวลาท่ีล่าชา้และมาตรการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นมาตรการท่ีขาด
ความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมกับผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงมีฐานะยากจนและขาดความรู้ทาง
กฎหมาย 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ผูเ้ขียนจึงเสนอแนวทางแกไ้ขกฎหมาย คือ ควรมีบทบญัญติัของกฎหมายโดยเฉพาะเก่ียวกบั
การน าทรัพยข์องผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมมาใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีและการบงัคบัช าระ
หน้ีโดยกฎหมายเฉพาะนั้นให้มีการก าหนดให้ชัดเจนถึงประเภทของทรัพย์ วิธีการจดทะเบียน เจ้า
พนกังานรับจดทะเบียน และวิธีการบงัคบัช าระหน้ีท่ีเหมาะสมกบัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นตน้
ในส่วนของกระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้พนักงานบังคบัคดีนั้ น ควรก าหนดให้อ านาจเอกชนเป็น
ผูด้  าเนินการในกระบวนการบงัคบัคดีดว้ย โดยก าหนดคุณสมบติั อ านาจหนา้ท่ี และบทก าหนดโทษของ
เอกชน และให้น ามาตรการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทชั้นบงัคบัคดีมาใช้กบัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมและการพฒันาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป 

 
ABSTRACT 

 
The Dissertation is to study the taking of agricultural property of agriculturists to be used as a 

debt guarantee. At present, taking a property to be used as a debt guarantee including forced repayment 
process, executions and execution measures under the Thai laws still has a loophole and does not fits with 
agriculturists. The intention is to give the agriculturist that are many and important career to the economy of 
country access into the fund. Also, forced repayment process, execution and execution measures are placed 
properly so that agriculturists can help themselves and their families. This will finally lead to the economic 
security of Thailand.       

The study reveals that Thai laws have a restriction of taking agricultural property to be used as 
debt guarantee without the delivery of possession. This causes difficulty to agriculturists to access into funds 
and lack of cash flow using in their occupation. Besides, the forced repayment process from guarantee in 
accordance with the Civil Code and execution process by executing officer are still the problems and 
obstacles to agriculturists because the proceeding and time duration of administration increases the costs of 
case defending; the amount of interest increases according to the time delay; and the execution measure in 
accordance with the Civil Procedure Code is not flexible for agriculturists that are poor and lack the legal 
knowledge.   
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The writer therefore proposes to revise the law. There should be a specific law concerning the 
taking of agricultural property to be used as debt guarantee and the forced debt repayment by that specific law 
should clearly specify the type of property, registration method, registrar and the forced repayment methods 
that are suitable for agriculturists and so on. In respect of execution process by executing officer, the law 
should empower the private sector to be an operator of the execution process by specifying the qualifications, 
power and duty and penalty of private sector. Moreover, the conciliation in execution process should be 
employed for agriculturists in order to benefit for their occupation as agriculturists and develop the economy 
of country. 

 
1. บทน า 

อาชีพเกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพหลักและส่วนใหญ่ของประชากรคนไทย ทั้ งถือเป็น
อาชีพท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปรากฏว่าเกษตรกรไทยกลบัมีฐานะยากจนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัเพราะขาดเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบอาชีพ ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ
สถาบนัการเงิน แมจ้ะมีกฎหมายให้มีการกูย้ืมเงินได ้แต่ก็ตอ้งมีหลกัทรัพยม์าประกนัการช าระหน้ีใน
ลกัษณะการจ านองหรือจ าน า ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคส าหรับผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ส่วนใหญ่
ไม่มีอสังหาริมทรัพยเ์ป็นของตนเองในการน าไปจ านอง ในส่วนของสังหาริมทรัพยท่ี์ใช้จ  าน าไดน้ั้นก็
เป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการเกษตรหรือสัตวท่ี์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง หาก
น าไปจ าน าแลว้ก็จะขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพยน์ั้นประกอบอาชีพ ซ่ึงปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีออกมา
เพื่อแกไ้ขปัญหาการน าหลกัทรัพยม์าเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีหลายฉบบั คือ พระราชบญัญติัจด
ทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ.2514 พระราชบญัญติัรถยนต์ (ฉบบัท่ี 15) พ.ศ. 2551 และมีพระราชบญัญัติ
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 แต่กฎหมายดงักล่าวยงัไม่สามารถครอบคลุมและตอบสนองการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแ้ทจ้ริงจึงหนัไปกูย้ืมเงินนอกระบบซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย
สูง ทั้งกระบวนการบงัคบัช าระหน้ีโดยเจา้หน้ี กระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้พนักงานบงัคบัคดี และ
มาตรการบงัคบัคดี ยงัเป็นกฎหมายท่ีไม่เหมาะสมกบัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกดว้ย ส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพเพราะขาดเงินทุนหมุนเวยีนและต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
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2. ความหมายและหลกัการของหลกัประกนัหนีด้้วยทรัพย์ 
ค าวา่ “หลกัประกนั” (Security) มีการให้ความหมายต่างๆ คือ (1) พจนานุกรมศพัทก์ฎหมาย 

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “หลักประกัน” ไวว้่า “เงินสด หลกัทรัพย ์หรือ
บุคคลท่ีน ามาประกนัตวัผูต้อ้งหา หรือจ าเลย หรือประกนัการช าระหน้ี” (2) Black` s Law Dictionary ได้
ให้ความหมายของค าว่า “หลกัประกนั” (Security) ไวว้่าเป็นพนัธกรณี การจ าน า การจ านอง การวาง
ทรัพย์ สิทธิยึดหน่วง เป็นต้น ซ่ึงให้โดยลูกหน้ีเพื่อให้ความมั่นใจในการช าระหน้ีของตนโดยจัด
ทรัพยสิ์นให้ไวก้บัเจา้หน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีประธานได ้บางคร้ังก็ใช้เรียกบุคคล
ซ่ึงเอาตวัหรือต าแหน่งเป็นหลกัประกนัหรือเป็นผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของบุคคล      ท่ีสาม อาจกล่าว
ไดว้่า “หลกัประกนั” คือ ส่ิงท่ีจะท าให้เจา้หน้ีผูมี้หลกัประกนัมีโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ี
มากกวา่เจา้หน้ีรายอ่ืนๆ ดงันั้น หลกัการท่ีส าคญัท่ีลูกหน้ีตอ้งให้หลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยแ์ก่เจา้หน้ี คือ 
ท าใหเ้จา้หน้ีมีหลกัประกนัการช าระหน้ีและสามารถบงัคบัช าระหน้ีแก่หลกัประกนั1 โดยไดรั้บช าระหน้ี
จากทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัไดก่้อนเจา้หน้ีอ่ืน ก่อให้เกิดความมัน่ใจแก่เจา้หน้ีในการให้ลูกหน้ีกูย้ืมเงิน 
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ดก้  าหนดหลกัประกนัดว้ยทรัพยไ์ว ้2 ลกัษณะ คือ การจ านอง 
และการจ าน า ทั้ง 2 ลกัษณะมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี (1) ประเภทของทรัพย ์คือ ทรัพยท่ี์สามารถน ามา
จ านองไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ทรัพยท่ี์ก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 703 คือ 
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพยพ์ิเศษหรือท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะกาล 2 ส่วนทรัพย์ท่ี
สามารถน ามาจ าน าไดต้ามกฎหมายนั้น ไดแ้ก่สังหาริมทรัพยทุ์กชนิด (2) วิธีการประกนัหน้ี คือ วิธีการ
น าทรัพยม์าใช้ประกนัหน้ีในลกัษณะจ านอง ตามมาตรา 714 ก าหนดให้เอาทรัพยต์ราไวโ้ดยวิธีการท า
เป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี จ  านองจึงจะมีผลสมบรูณ์และบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
ส่วนการจ าน านั้น มาตรา 747 ก าหนดให้ผูจ้  าน าส่งมอบสังหาริมทรัพยท่ี์จ าน าแก่ผูรั้บจ าน าเพื่อเป็น
ประกนัหน้ี จ  าน าจึงจะสมบรูณ์และบงัคบัไดต้ามกฎหมาย3 (3) วิธีบงัคบัช าระหน้ี คือ การบงัคบัจ านอง
สามารถท าไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีมาตรา 728 ก าหนดให้ตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวจ านองจึงจะมี

                                                           
1
 ฐิตกิร รอดวิจิตร, “มาตรการในการบงัคบัช าระหนี้ ในสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกนัโดยเอกชน,”  

(วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2556), น. 11-16. 
2
 อานนท ์ศรีบุญโรจน์, กฎหมายประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์ ค า้ประกนั จ านอง จ าน า, พิมพ์คร้ังที่ 3  

(กรงุเทพมหานคร : วิญญูชน, 2559), น. 105. 
3
 ปิตกุิล จีระมงคลพาณชิย์, กฎหมายประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์ ค า้ประกนั จ านอง จ าน า, พิมพ์คร้ังที่ 5  

(กรงุเทพมหานคร : วิญญูชน, 2555), น. 201. 
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อ านาจฟ้องบงัคบัจ านองได ้ส่วนการบงัคบัจ าน านั้น จะตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวก่อนบงัคบัจ าน าเช่นกนั 
แต่การบงัคบัจ าน าไม่ตอ้งฟ้องคดีต่อศาล สามารถน าทรัพยจ์  าน าขายทอดตลาดตามมาตรา 509-517 ได้
เลย ซ่ึงอ านวยการขายโดยเจา้หน้ีผูจ้  าน า 
 
3. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัประกนัการช าระหนี้ด้วยทรัพย์ 

3.1 กฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกันการช าระหน้ีของผู ้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ี
ท าการศึกษาไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ. 2514 
พระราชบญัญติัรถยนต์ (ฉบบัท่ี 15) พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
ซ่ึงกฎหมายทั้ง 4 ฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดทรัพยท่ี์สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีแตกต่าง
กนัภายใตบ้งัคบัท่ีกฎหมายแต่ละฉบบัก าหนด เช่น พระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ. 2514 
เคร่ืองจกัรท่ีน ามาจดทะเบียนได้ ต้องเป็นเคร่ืองจกัรท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมหรือกิจการอุตสาหกรรม เป็นตน้ ส่วนในประเทศองักฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายของทั้ งสองประเทศดังกล่าวได้ก าหนดให้ทรัพย์ท่ีสามารถน ามาใช้เป็น
หลักประกันโดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองไวอ้ย่างยืดหยุ่น4 และยงัรวมถึงทรัพย์ท่ี เก่ียวกับ
การเกษตรอีกดว้ย โดยกฎหมายของทั้งสองประเทศดงักล่าวยงัคงยอมรับระบบการจดทะเบียนเหมือน
เช่นกฎหมายประเทศไทย และเม่ือลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีภายในเวลาท่ีก าหนด เจา้หน้ีมีสิทธิท่ีจะบงัคบัให้
ลูกหน้ีช าระหน้ีประธานหรือบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยห์ลกัประกนัก็ได ้หากเจา้หน้ีประสงค์จะบงัคบั
ช าระหน้ีจากทรัพยห์ลกัประกนั เจา้หน้ีจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดจึงจะสามารถ
บงัคบัหลกัประกนัไดโ้ดยชอบ ซ่ึงการบงัคบัช าระหน้ีตามกฎหมายไทยได้ก าหนดวิธีการไว ้2 วิธี คือ 
การฟ้องคดีต่อศาลและไม่ฟ้องคดีต่อศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 728 มาตรา 729 
มาตรา 729/1 และมาตาม 764  โดยทั้งสองวธีิการดงักล่าวต่างมีขั้นตอนและวธีิการท่ีกฎหมายก าหนดให้
ตอ้งด าเนินการ จึงจะเกิดอ านาจฟ้องคดีต่อศาลหรือน าทรัพยอ์อกขายโดยตลาดโดยไม่ตอ้งฟ้องคดีต่อ
ศาล  แตกต่างจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้ก าหนดวิธีการบงัคบัช าระหน้ีไวค้่อนขา้ง 
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ทั้งเจา้หน้ีและลูกหน้ี 

                                                           
4
 อสิรัตน์ ธ ารงมาศ, “แนวทางการบังคับสิทธใินการน าทรัพย์สนิทางปัญญามาเป็นหลักประกนัทางธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรงุเทพ, 2558), น. 85-87. 
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3.2 เม่ือมีค าพิพากษาของศาลให้ลูกหน้ีช าระหน้ี และลูกหน้ีตามค าพิพากษาไม่ช าระหน้ี
ตามท่ีก าหนดไวใ้นค าบงัคบั เจา้หน้ีตามค าพิพากษาจกัตอ้งขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดีเพื่อตั้งเจา้พนงั
งานบงัคบัคดีด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหมายบงัคบัคดีนั้น ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ไดก้ าหนดกระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีไวห้ลายขั้นตอน เช่น การยึดทรัพยสิ์น
ของลูกหน้ีตามค าพิพากษา การแจง้ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบถึงการขายทอดตลาด และการขายทอดตลาด 
เป็นตน้ นอกจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแลว้เจา้พนกังานบงัคบัคดียงัจะตอ้งด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 และ
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี
กฎหมายก าหนดให้ตอ้งกระท าตามล าดบัขั้นตอน เม่ือท าตามล าดบัขั้นตอนแลว้เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึง
จะน าทรัพยอ์อกขายทอดตลาดได้ ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีบุคลากรในการ
บงัคบัคดีเป็นเอกชน ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และไดป้ระสิทธิผลเป็นอยา่งมาก การบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคือ การบงัคบัยึดทรัพยเ์พื่อน าออกขายทอดตลาดและน าเงินมา
ช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา เป็นมาตรการท่ีท าให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรมต้องสูญเสียท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย จึงเป็นมาตรการท่ีขาดความยืดหยุ่น ซ่ึงใน
ต่างประเทศได้มีการน าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้เพื่อระงับข้อพิพาท โดยไม่จ  ากัดว่าจะ
ด าเนินคดีอยูใ่นชั้นไหนก็สามารถน าระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมาใชไ้ด ้
 
4. ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินทางการเกษตรมาใช้เป็นหลกัประกัน
ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

4.1 ปัญหาการน าทรัพยม์าใช้เป็นหลักประกนัของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม การน า
ทรัพยสิ์นทางการเกษตรมาใช้เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีในลกัษณะจ านองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 703 จ ากดัเฉพาะอสังหาริมทรัพย ์และการประกนัหน้ีในลกัษณะจ าน าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 747 บญัญติัใหส่้งมอบสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัแก่
ผูรั้บจ าน า เป็นเหตุให้เกษตรกรขาดประโยชน์ในการใชส้อยทรัพยท่ี์จ าน า จึงไม่มีบทบญัญติักฎหมายให้
สิทธิแก่ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมน าอุปกรณ์ทางการเกษตร เคร่ืองมือทางเกษตรท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีโดยไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครองได ้ทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 703(3) ท่ีบัญญัติให้สัตวพ์าหนะสามารถจ านองได้นั้ น เห็นได้ว่า
ปัจจุบนัเกษตรกรเล้ียงสัตวพ์าหนะน้อยลงจนแทบจะไม่มีเลย แต่เกษตรกรมีสัตวเ์ล้ียงประเภทปศุสัตว ์
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เช่น โค กระบือ ซ่ึงถือว่าเป็นสัตวท่ี์มีความส าคญัทางเศรษฐกิจกลบัไม่มีกฎหมายให้สิทธิในการน ามา
เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งส่งมอบได ้อีกทั้งเคร่ืองจกัรท่ีสามารถน ามาจด
ทะเบียนตามพระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ. 2514 อนัจะเกิดสิทธิจ านองไดต้ามกฎหมาย ให้
สิทธิเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือกิจการอุตสาหกรรมเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมถึง
เคร่ืองจกัรทางการเกษตร และพระราชบญัญติัรถยนต์ (ฉบบัท่ี 15) พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญติัให้รถยนต์จด
ทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีเก่ียวกบัการเกษตรสามารถจ านองเป็นประกนัการช าระหน้ีได ้คือ รถ
แทรกเตอร์ไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านั้น และกฎหมายไทยยงัคงยอมรับทรัพยท่ี์น ามาใชเ้ป็นหลกัประกนั
โดยไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครองได้เฉพาะทรัพยท่ี์มีทะเบียนเท่านั้น จึงเป็นเป็นขอ้จ ากดัส าหรับผู ้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะทรัพยห์ลายประเภทไม่มีกฎหมายรองรับให้จดทะเบียนไดจึ้งไม่อาจ
น าทรัพยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนัในการประกนัการช าระหน้ีได ้เป็นผลให้ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของสถาบนัทางการเงินได ้

4.2 สภาพปัญหาการบังคับช าระหน้ีจากหลักประกันโดยเจ้าหน้ีต่อผูป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดนการบงัคบัช าระหน้ีโดยเจา้หน้ีแก่ทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มีดว้ยกนั 2 วธีิ คือ  

วิธีท่ี 1 การบังคับช าระหน้ีโดยวิธีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์จ  านองออกขาย
ทอดตลาด และบงัคบัทรัพยจ์  านองหลุดเป็นสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 728 
และมาตรา 729 กล่าวคือ ก่อนฟ้องคดีเจา้หน้ีตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวใหลู้กหน้ีซ่ึงเป็นเกษตรกรช าระหน้ี
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 728 มิเช่นนั้นเจา้หน้ีไม่มีอ านาจฟ้อง 
หากบอกกล่าวไม่ชอบก็ไม่มีอ านาจฟ้องคดีท าให้ระยะเวลาในการบงัคบัลา้ช้าและการบงัคบัช าระหน้ี
จากทรัพยห์ลกัประกนัโดยวิธีการฟ้องคดีต่อศาลลูกหน้ีท่ีเป็นเกษตรกรตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีเพื่อต่อสู้คดีทางศาล เช่น ค่าทนายความ ค่าเดินทาง เม่ือแพค้ดีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใช้แทน
เจา้หน้ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 และลูกหน้ีท่ีเป็นเกษตรกรมีความเส่ียง
สูงท่ีจะขาดนดัยืน่ค าใหก้ารและพิจารณา ดว้ยเหตุท่ีมีฐานะยากจนและขาดความรู้ทางกฎหมาย 

วิธีท่ี 2 การบงัคบัช าระหน้ีทรัพยห์ลกัประกนัโดยไม่ตอ้งฟ้องคดีต่อศาล กล่าวคือ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 729/1 ให้สิทธิแก่ลูกหน้ีผูจ้  านองแจง้ให้เจา้หน้ีขายทรัพยจ์  านองเม่ือ
หน้ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับหนงัสือแจง้จากลูกหน้ีผูจ้  านอง หากเจา้หน้ีไม่ขายทรัพย์
ภายในก าหนด 1 ปี ลูกหน้ีเป็นอนัหลุดพน้จากภาระในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนหลังจากพน้
ก าหนด 1 ปีดงักล่าว แต่กฎหมายดงักล่าวก็ไม่ตดัสิทธิเจา้หน้ีท่ีจะด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย ์มาตรา 728 และมาตรา 729 ในการฟ้องคดีต่อศาลภายในก าหนด 1 ปี ดงักล่าว ส่วนการ
บงัคบัจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 764 นั้น กฎหมายก าหนดให้เจา้หน้ีตอ้งบอก
กล่าวบงัคบัช าระหน้ีเป็นหนงัสือแก่ลูกหน้ีผูจ้  าน าก่อนการน าทรัพยจ์  าน าออกขายทอดตลาด ซ่ึงการขาย
ทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 729/1 และมาตรา 764 เป็นการขายทอดตลาด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 509-517 ซ่ึงอ านวยการขายโดยเจา้หน้ี ราคาทรัพยท่ี์ขาย
ทอดตลาดอาจไม่เป็นราคาท่ีแทจ้ริง ซ่ึงลูกหน้ีท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความเส่ียงสูงท่ีจะถูก
เอารัดเอาเปรียบโดยวธีิการขายทอดตลาดท่ีอ านวยการขายโดยเจา้หน้ีดงักล่าว 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้พนักงานบงัคบัคดีต่อผูป้ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรม กล่าวคือ บุคคลท่ีมีอ านาจในกระบวนการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความแพง่ คือ เจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเขา้มามีบทบาทในการบงัคบัคดีต่อเม่ือ
ศาลไดอ้อกหมายบงัคบัคดีเพื่อตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีด าเนินการตามท่ีศาลก าหนดไวใ้นหมายบงัคบั
คดี กระบวนการบงัคบัคดีของเจา้พนักงานบงัคบัคดีมีมากมายหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใน
ระบบงานราชการท่ีตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ ขั้นตอนของงานเอกสารแมก้ฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ข้อ 5 จะได้เปิดช่องทางให้
ด าเนินการทางขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ได ้แต่ก็ยงัไม่มีขอ้ปฏิบติัชดัเจนว่าตอ้งด าเนินการอย่างไร และใน
ระหว่างท่ีด าเนินการบงัคบัคดีอยู่นั้นอาจมีกรณีท่ีท าให้กระบวนการบงัคบัคดีหยุดหรือยกเลิกไป เช่น 
ร้องขดัทรัพย ์จึงท าให้กระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีล่าชา้ ดงันั้น กระบวนการบงัคบั
คดีต่อทรัพย์ของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเจ้าพนักงานบังคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งท่ีมีระยะเวลาและขั้นตอนด าเนินการท าให้เป็นกระบวนการท่ีล่าช้าอนัเป็นการเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายและจ านวนดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีล่าช้านั้นแก่ลูกหน้ีท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  

4.4 ปัญหาและอุปสรรคของมาตรการบงัคบัคดีต่อผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม กล่าวคือ 
หลกัการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ การยึดทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค า
พิพากษาออกขายทอดตลาด เพื่อน าเงินมาช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษา หลกัการบงัคบัคดีตาม
กฎหมายจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคแก่ลูกหน้ีท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ หลกัประกนัท่ีผู ้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน ามาเป็นประกนัการช าระหน้ีในลกัษณะจ านองก็จะเป็นท่ีดินท ากินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยซ่ึงมีอยู่อย่างจ ากัด เม่ือถูกบังคบัคดียึดทรัพย์อนัเป็นหลักประกัน
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ดงักล่าวออกขายทอดตลาดเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมขาดท่ีดินท ากินและท่ีอยูอ่าศยั เป็น
การซ ้ าเติมและฆ่าผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมทางออ้ม  
 
5. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการน าทรัพยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี
ของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม การบงัคบัช าระหน้ีจากหลกัประกัน กระบวนการบงัคบัคดี และ
มาตรการบงัคบัคดีดงักล่าวแลว้ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 ปัญหาการน าทรัพยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนัของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ทรัพย์ของผู ้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลายชนิดมีข้อจ ากัดทางกฎหมายในการน ามาใช้เป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีโดยไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยต์ามกฎหมายได ้เช่น เคร่ืองจกัรทางเกษตร เคร่ืองมือ
ทางเกษตร ผลผลิตทางเกษตร และสัตวป์ศุสัตว ์เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ควรมีบทบญัญติัของกฎหมาย
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการน าทรัพยท์างการเกษตรมาใชเ้ป็นหลกัประกนัของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครอง โดยพิจารณาเทียบเคียงกบัหลกัประกนัแบบลอย (Floating Charge) 
ของกฎหมายประเทศอังกฤษ  The Companies Act 2006  มาตรา 859D, 859K และมาตรา 754 และ
หลกัประกนัตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาภายใต ้Uniform Commercial Code หรือ U.C.C มาตรา 9 ใน
เร่ืองประเภทของทรัพยท่ี์สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัได ้ซ่ึงกฎหมายของทั้งสองประเทศดงักล่าว
ค่อนขา้งเปิดกวา้งในการน าทรัพยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนั อาจจะกล่าวไดว้า่ทรัพยเ์กือบทุกชนิดสามารถ
น ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัได ้อีกทั้งหลกัประกนัแบบลอย (Floating Charge) ของประเทศองักฤษยงัเปิด
กวา้งถึงขอ้ตกลงในการน าทรัพยม์าใช้เป็นหลกัประกนั โดยในขอ้ตกลงระบุเพียงประเภทของทรัพย์
เท่ านั้ น  ย ังไม่ต้องระบุ ถึงตัวทรัพย์ และเทียบเคียงวิธีการจดทะเบียน การประเมินราคาตาม
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยกฎหมายน้ันมีการ
ก าหนดให้ชัดเจนถึง (1) ประเภทของทรัพย์ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สามารถน ามาใช้เป็น
หลกัประกนัการช าระหนีไ้ด้ (2)  แบบของสัญญา (3) วธีิการจดทะเบียนฯลฯ 

5.2 สภาพปัญหาการบังคับช าระหน้ีจากหลักประกันโดยเจ้าหน้ีต่อผูป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยปัญหาการบงัคบัช าระหน้ีทรัพยห์ลกัประกนัของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะจ านองและจ าน า มาตรา 728 มาตรา 729 มาตรา 729/1 และ
มาตรา 764 ก าหนดใหเ้จา้หน้ีเป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบัช าระหน้ี โดยเจา้หน้ีซ่ึงมีขั้นตอนและระยะเวลา
ท่ีตอ้งด าเนินการ เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมลูกหน้ีตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
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และจ านวนดอกเบ้ียท่ี เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีล่าช้านั้ น ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา Unifrom Commercical Code มาตรา 9 ไดก้ าหนดวิธีการท่ีเจา้หน้ีจะบงัคบัช าระหน้ีโดย
ให้เจา้หน้ีสามารถเขา้ครอบครองทรัพยท่ี์เป็นวตัถุแห่งสิทธิเรียกร้องในหลกัประกนัและครอบครอง
ทรัพย์นั้ นแทนการช าระหน้ี แต่การเข้าครอบครองทรัพย์นั้ นต้องไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อย ซ่ึง 
Unifrom Commercical Code มาตรา 9-504 ยงัไดก้ าหนดให้เจา้หน้ีขาย ใหเ้ช่าช้ือ ให้เช่า หรือกระท าใดๆ 
ในหลกัประกนัภายใตเ้ง่ือนไขตามกระบวนพาณิชยท่ี์เหมาะสม โดยกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่ไดจ้  ากดัให้เจา้หน้ีขายหลกัประกนัแต่เพียงอย่างเดียว ผูเ้ขียนจึงเห็นควรน าการบงัคบัช าระหน้ีตาม
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา Unifrom Commercical Code มาตรา 9 มาใชใ้นกรณีการบงัคบัช าระ
หน้ีโดยเจา้หน้ีสามารถเขา้ครอบครองทรัพยท่ี์เป็นวตัถุแห่งสิทธิเรียกร้องในหลกัประกนัและครอบครอง
ทรัพย์นั้ นได้ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ซ่ึงจะท าให้มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก และประหยดั
ค่าใช้จ่ายส าหรับผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมลูกหน้ี  เห็นควรน า Unifrom Commercical Code มาตรา 
9-504 ของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียง ดังนั้ น ควรก าหนดวิธีการบังคับช าระหน้ี
หลกัประกนัของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมในกฎหมายเฉพาะ โดยให้เจา้หน้ีสามารถเขา้ครอบครอง
ทรัพยห์ลกัประกนัไดท้นัทีเม่ือลูกหน้ีผดินดั โดยไม่จ  าตอ้งฟ้องคดีต่อศาล แต่การเขา้ครอบครองนั้นตอ้ง
ไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยอนัดีของประชาชน เม่ือเจา้หน้ีเข้าครอบครองทรัพยห์ลักประกันแล้ว 
เจ้าหน้ีจะน าทรัพย์หลักประกันนั้ นออกขาย หรือให้เช่า หรือให้เช่าซ้ือ ให้สิทธิผูป้ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรมลูกหน้ีมีสิทธิร้องขอให้มีการไกล่เกล่ียต่อเจา้หน้ีได ้หากตอ้งขายทรัพยห์ลกัประกนัให้ขาย
ทอดตลาดอ านวยการขายโดยหน่วยงานเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ เพื่อความสะดวกและ
ป้องกนัมิให้เจา้หน้ีเอาเปรียบผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมลูกหน้ีจนเกินไป โดยให้มีการประเมินราคา
ตามทอ้งตลาดเทียบกบัราคาประเมินของหน่วยงานของรัฐ และก าหนดโทษทางอาญาแก่หน่วยงาน
เอกชนท่ีอ านวยการขายโดยทุจริตใหช้ดัเจนดว้ย 

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้พนักงานบงัคบัคดีต่อผูป้ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากกระบวนการบงัคบัคดีโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมีระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการท าให้เป็นกระบวนการท่ีล่าชา้อนัเป็นการ
เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ลูกหน้ีท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยตามกฎหมายไทยผูท่ี้มีอ านาจใน
กระบวนการบงัคบัคดีคือ เจา้พนกังานบงัคบัคดี ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายประเทศองักฤษและกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงกฎหมายของต่างประเทศดงักล่าวไดใ้ห้เอกชนเขา้มามีบทบาทในการบงัคบั
หลกัประกนั โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุถึงการจดัตั้ง ความหมาย คุณสมบติั หน้าท่ี 
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ความรับผิด ตลอดจนองค์กรท่ีเข้าควบคุม ตัวแทนท่ีเข้าครอบครองทรัพย์ไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 มาตรา 278 
วรรคห้า บญัญติัว่า “ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนก็ได้ ทั้ งน้ี ตามคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง”  ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวได้เปิดช่องทางให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีมีอ านาจมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนได้ แต่ต้องตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดงักล่าว 
ผูเ้ขียนเห็นว่าควรให้มีกฎกระทรวงเก่ียวกับการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการบังคับคดีแทนเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี โดยก าหนดสาระส าคญั ดงัน้ี 

(1) คุณสมบติัของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสามารถท าการบงัคบัคดีแทนเจา้พนกังาน
บงัคบัคดีได้ (2) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบหมาย (3) หน้าท่ีและความรับผิดของผูรั้บ
มอบหมายให้บงัคบัคดีแทน (4) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประเมินราคา (5) ผูมี้อ  านาจใน
การควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินงานของผูไ้ดรั้บมอบหมาย (6) บทก าหนดโทษ 

5.4 ปัญหาและอุปสรรคของมาตรการการบงัคบัคดีต่อผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มาตรการบงัคบัคดีแก่ทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัประกนัตามประมวลกฎวิธีพิจารณาความ

แพ่งเป็นการบงัคบัเพื่อเอาทรัพยห์ลกัประกนัออกขายทอดตลาด เป็นมาตรการท่ีไม่มีความยืดหยุ่น มี
ลกัษณะเป็นการฆ่าผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมทางออ้ม ซ่ึงปัจจุบนักรมบงัคบัคดี กระทรวงยุติธรรม 
ไดน้ าระบบการไกล่เกล่ียมาใช้โดยมีการตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทในหน่วยงานของกรมบงัคบัคดีทุก
แห่ง โดยกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพากษาจะเร่ิมจากผูป้ระสงค์ให้มีการไกล่เกล่ีย ตามระเบียบกรม
บงัคบัคดีว่าดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2558 ขอ้ 14 ซ่ึงระเบียบดงักล่าวเปิดกวา้งให้สามารถไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทไดทุ้กกรณีเม่ือมีผูร้้องขอใหท้ าการไกล่เกล่ีย แต่ปัญหาของลูกหน้ีตามค าพิพากษาท่ีเป็นผู ้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ขาดความรู้ทางดา้นกฎหมาย ยอ่มไม่ทราบวา่ตนมีสิทธิท่ีจะร้องขอใหน้ า
ระบบไกล่เกล่ียมาใชก้บัการบงัคบัคดีในคดีของตน ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า ควรน าระบบไกล่เกล่ียใน
ชั้นบงัคบัมาใชก้บัผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกบัระบบ
ไกล่เกล่ียในชั้นบงัคบัคดี วธีิการด าเนินงานของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทกรมบงัคบัคดีหรือศูนยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทส านกังานบงัคบัคดีทุกจงัหวดัทัว่ประเทศเพื่อให้ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมไดท้ราบถึงสิทธิ
ของตนในการเขา้สู่ระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบงัคบัคดี ส่วนขอ้เสนอแนะดา้นกฎหมาย ผูเ้ขียน
เห็นว่า นอกจากผูป้ระสงค์ให้มีการไกล่เกล่ียร้องขอแลว้ ควรก าหนดให้กรมบงัคบัคดีหรือส านักงาน
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บงัคบัคดีทุกจงัหวดัทัว่ประเทศเร่ิมกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบงัคบัคดีโดยเฉพาะการบงัคบั
คดีลูกหน้ีท่ีมีความเปราะบางอย่างผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมไดโ้ดยไม่ตอ้งมีผูร้้องขอ และเม่ือมีค า
พิพากษาของศาลบงัคบัให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมตอ้งรับผิดช าระ
หน้ีตามค าพิพากษา เม่ือเจา้หน้ีตามค าพิพากษาร้องขอให้บงัคบัคดี ควรก าหนดให้เจา้พนกังานบงัคบัคดี
แจง้ให้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมทราบถึงสิทธิการเขา้สู่ระบบการไกล่เกล่ียทราบดว้ย
ในระเบียบกรมบงัคบัคดีวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2558  

 

บรรณานุกรม 
ปิติกุล  จีระมงคลพาณิชย.์ กฎหมายประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์ ค า้ประกนั จ านอง จ าน า. 

กรุงเทพมหานคร : บริษทั ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั, 2555. 
สภาพร  พิทกัษเ์ผา่สกุล. ค าอธิบาย ค า้ประกนั จ านอง จ าน า. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ส านกัพิมพ ์  

วญิญูชน จ ากดั , 2559. 
อานนท ์ ศรีบุญโรจน์. กฎหมายประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์ ค า้ประกนั จ านอง จ าน า. 

กรุงเทพมหานคร : บริษทั ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั, 2559. 
ฐิติกร  รอดวิจิตร. “มาตรการในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นหลักประกันโดยเอกชน .”

วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556. 
อิสรัตน์  ธ ารงมาศ. “แนวทางการบังคับสิทธิในการน าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558.” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2558. 

60


