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บทคัดยอ 
  

 ในการศึกษาเรื่องการบังคับคดีหลักประกันที่เปนกิจการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
มาตรการทางกฎหมายในบังคับคดีตอทรัพยสินซึ่งใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อทั้งกิจการ
ตามกฎหมายไทยและตางประเทศ  และวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตอทรัพยสิน
ซ่ึงใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อทั้งกิจการ 
 ทั้งนี้ โดยที่การใชกิจการเปนหลักประกันยอมเปนทรัพยสินที่ทําใหเจาหนี้ มีความ 
มั่นใจในการที่จะไดรับชําระหนี้ จากลูกหนี้ และในสวนของลูกหนี้โดยเฉพาะ ผูประกอบการยอมที่
จะไดรับความเชื่อถือจากเจาหนี้ ในการที่จะรับสินเชื่อ เพื่อนําเงินมาใชในการดําเนินกิจการ อยางไร
ก็ตาม การนํากิจการมาเปนหลักประกันหนี้ไดนั้น ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติไว
โดยเฉพาะ ดังนั้น เจาหนี้และลูกหนี้จึงตองนําเอาทรัพยสินของกิจการในแตละสวนมาใชเปน
หลักประกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํากัดไวแตเพียงการจํานองและจํานํา รวมไป
ถึงกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ไดแก พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เปนตน เทานั้น โดย
หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เจาหนี้ยอมฟองรองและดําเนินการบังคับคดีตามที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงกอใหเกิดอุปสรรคในการ
บังคับคดีที่เปนกิจการ 
 ผูวิจัยเห็นวาควรตรากฎหมายพิเศษขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใหสามารถนําเอากิจการเปนหลัก 
ประกันไดรวมทั้งกําหนดกระบวนการบังคับคดีทรัพยสินที่เปนกิจการ 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of research  of the execution of enterprise collateral is to study the legal 
measures concerning the execution of all property of enterprise as collateral in loan according to 
thai and foreign laws  and  to analyze the problems concerning the execution of enterprise as 
collateral. 
 It is reliable for creditors to give  the enterprise as collateral for creditors while the 
entrepreneur as debtor can receive the credit loan to pay for his business. However, there is no 
legal measures concerning the enterprise as collateral in thai laws. So, the creditor and debtor 
have to apply the provisions in Civil and Commercial Code, such as Pledge and Mortgage, to 
make security agreement including the special laws such as the Act concerning  machinery 
mortgage B.E.2514 ,etc. In case the debtor does not performance his debt, the creditor can sue 
and execute according to Civil Procedural Code and Civil and Commercial Code which hamper 
the execution of enterprise collateral. 
 It is advisable to enact the special law to grant permission the enterprise as collateral 
and execution the enterprise. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การใชทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดผลประโยชนตอบแทน
สูงสุด เปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในวงการธุรกิจในปจจุบัน กลาวคือ การใชทรัพยสินใน
ลักษณะที่สามารถสรางรายได (Income Generation) และความสามารถในการใชทรัพยสินเพื่อเปน
หลักประกันสินเชื่อ (Collateral Security) อันจะทําใหธุรกิจนั้นมีความคลองตัวทางการเงิน 
(Liquidity) และยอมสงผลใหเกิดการขยายตัวในทางธุรกิจนั้นตอไป 1  

แตอยางไรก็ตาม การนําทรัพยสินมาเปนหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อตอสถาบันการเงิน
นั้นจํากัดอยูเพียงภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการจํานองและจํานําเทานั้น เพื่อที่
ธนาคารจะไดมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันในการรับชําระหนี้จากการบังคับ
หลักประกันกอนเจาหนี้รายอื่น ซ่ึงการจํานองเปนกรณีที่ผูจํานองเอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีก
คนหนึ่งเรียกวา“ผูจํานอง”2 แตทรัพยสินที่สามารถจํานองไดถูกจํากัดไวแตเพียง  ตองเปน
อสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยบางประเภท ไดแก เรือที่มีระวางตั้งแต 6 ตัน ขึ้นไป แพ สัตว 
พาหนะ และสังหาริมทรัพย อ่ืนๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ  เชน 
เครื่องจักร ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 สิทธิเชาอสังหาริมทรัพย ตาม
พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 สวนการ
จํานําเปนกรณีที่ผูจํานํา ใชสังหาริมทรัพยเปนประกันการชําระหนี้ โดยสงมอบการครอบครอง
ใหแกผูรับจํานํา3  

การประกันหนี้ ดวยทรัพยในลักษณะของการจํานองและจํานํา ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมีขอความจํากัดหลายประการ กลาวคือ 

 
 
 

                                                           
1  เทพ รุงธนาภิรมย.  (2524).  หลักและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเครดิต.  หนา 7 – 8. 
2  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 702. 
3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 747. 
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1.1.1  ในเรื่องการจํานอง 
 1) ขอจํ ากัดในเรื่องประเภทของทรัพย สิน  ซ่ึงจํ ากัดไว เพียงไมกี่ประเภท  คือ 

อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยบางประเภทเทานั้น 
 2) ในกรณีที่จะตองบังคับจํานองตามกฎหมายกระบวนพิจารณาคดีบังคับจํานอง

คอนขางลาชาทําใหเปนผลเสียตอผูประกอบการและธนาคารพาณิชยรวมทั้งเจาพนักงานบังคับคดีมี
ความชํานาญในการจําหนายทรัพยสินไมเทาเอกชน จึงมีการจําหนายทรัพยสินที่จํานองไดในราคา
ไมมากนัก 

1.1.2  ในเรื่องการจํานํา 
 1) ขอจํากัดในเรื่องประเภทของทรัพยสิน เนื่องจากรูปแบบของการจํานําจะตองมีการ

สงมอบสังหาริมทรัพยใหแกผูรับจํานําเปนเหตุใหสังหาริมทรัพยที่มีคาหลายประเภทไมสามารถ
นํามาจํานําหรือนํามาเปนหลักประกันการชําระหนี้ได เชน ทรัพยสินทางปญญา วัตถุดิบ สินคา 
คงคลัง เปนตน ทําใหผูประกอบการเสียโอกาสในการนําทรัพยสินที่มีคาอื่นๆ เหลานั้น นํามาเปน
หลักประกันตอสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินก็เสียโอกาสในการปลอยสินเชื่อ 

 2) การใชประโยชนจากหลักประกันของผูประกอบการที่เปนเจาของหลักประกันนั้น 
จะเห็นไดวาการประกันการชําระหนี้โดยการจํานํา ทรัพยสินที่นํามาจํานําจะตองสงมอบใหแกผูรับ
จํานําครอบครอง ทําใหผูใหหลักประกัน ไมสามารถใชสอยทรัพยสินนั้นได และเปนการเพิ่มภาระ
แกสถาบันการเงิน ในการที่จะตองดูแลทรัพยสินที่นํามาจํานํา 

  แตโดยที่ในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเปนอยางมาก ซึ่งในแตละ
ประเทศไดพยายามที่จะเรงพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและสงเสริมการลงทุนเพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาที่เกิดขึ้นและไดมีการสนับสนุนใหภาคเอกชนไดเขามาดําเนินการแตในสภาพความเปน
จริงที่เกิดขึ้นการลงทุนดําเนินการทํากิจการใหญๆ เชน การทําบริการสาธารณะหรือการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนนั้นมีความจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก  

  ดวยเหตุนี้ การหาเงินทุนเพื่อจัดทํากิจการใหญ ๆ ในภาคเอกชนไมวาจะเปนกรณีการ
สรางโรงงานปโตรเคมี การสรางทางดวน กิจการกอสรางรถไฟฟา เปนตน มักจะใชวิธีการที่เรียกวา 
การทําสินเชื่อสนับสนุนกิจการ หรือ Project Finance ซึ่งเปนวิธีการที่กลุมผูลงทุนไดจัดทําขึ้นเพื่อ
ระดมทุนในการทํากิจการใดกิจการหนึ่งใหแลวเสร็จ ซ่ึงการทํา Project Finance เปนวิธีการที่กลุม 
ผูรวมลงทุนเขามารวมตัวกันและจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาดําเนินกิจการ ซ่ึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นนั้นมี
วัตถุประสงคในการดําเนินการเพียงวัตถุประสงคเดียว คือ การดําเนินการกิจการใหแลวเสร็จโดย
กลุมผูริเริ่มกิจการดังกลาวจะเปนผูถือหุนในนิติบุคคลนั้นและนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นจะนําความ
เปนไปไดของกิจการเสนอตอสถาบันการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาการใหสินเชื่อของผูใหกู
และหากสถาบันการเงินไดพิจารณาแลวเห็นวา กิจการดังกลาวสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จและ

DPU



 3 

สามารถกอใหเกิดรายไดเพียงพอที่จะชําระหนี้แกสถาบันการเงินไดก็จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อและทํา
สัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการนั้น อยางไรก็ตาม ในการทําสัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการ 
นิติบุคคลที่ทํากิจการไมสามารถทํากิจการใหแลวเสร็จหรือไมสามารถชําระหนี้ได สถาบันการเงิน
ตองสามารถเขาไปครอบงํากิจการหรือดําเนินกิจการใหแลวเสร็จหรือใหนิติบุคคลอื่นเขามาดําเนิน
กิจการแทนหรือสามารถดําเนินการบังคับหลักประกันโดยจําหนายหลักประกันที่เปนกิจการได ซ่ึง
วิธีการดังกลาวนับไดวาเปนที่นิยมอยางมากในกลุมผูลงทุน เนื่องจากนิติบุคคลที่ทํากิจการประสบ
ภาวะขาดทุน กลุมผูเขารวมลงทุนก็จะรับผิดและความเสียหายเพียงเทาที่จํานวนทุนที่ลงไวในนิติ
บุคคลที่ทํากิจการเทานั้น แตหากนิติบุคคลที่ทํากิจการไดผลกําไร กลุมผูรวมลงทุนก็จะไดผลกําไร
ในรูปของเงินปนผล ซ่ึงเปนการลดความเสี่ยงและไมเปนภาวะทางการเงินที่ตองปรากฏในบัญชีงบ
ดุลของกลุมผูรวมลงทุน 

จากที่กลาวมาขางตน แมการใชวิธีการนํากิจการหรือกิจการเปนหลักประกันสินเชื่อใน
ลักษณะของ Project finance จะไดรับการยอมรับเปนอยางดีในวงธุรกิจ แตปญหาวาในระบบ 
Project Finance ที่มีการกําหนดใหมีการนํากิจการทั้งกิจการไปเปนหลักประกันนั้นจะไดรับการ
ยอมรับตามกฎหมายไทยมากนอยเพียงดังเปนเรื่องที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
ถึงรูปแบบและวิธีการของกฎหมายเกี่ยวกับการประกันหนี้ดวยทรัพยตามกฎหมายไทยจะพบวา 
ยังมีรูปแบบและวิธีการที่จํากัด คือ มีเพียงการจํานอง จํานํา เทานั้น การนํากิจการทั้งกิจการมาเปน
หลักประกันจึงยังไมสามารถกระทําไดตามกฎหมาย ในการทํา Project Finance ในประเทศไทยมัก
ใชวิธีการทําเปนสัญญาระหวางสถาบันการเงิน กับนิติบุคคลเจาของกิจการวา เมื่อนิติบุคคลเจาของ
กิจการผิดนัดชําระหนี้หรือไมสามารถดําเนินกิจการดังกลาวจนแลวเสร็จ สถาบันการเงินมีสิทธิที่จะ
เขาดําเนินกิจการแทนหรือใหนิติบุคคลอื่นเขาดําเนินกิจการแทนใหแลวเสร็จและทําเปนสัญญา
ระหวางนิติบุคคลเจาของกิจการ กับรัฐในสัญญาสัมปทานหรือสัญญารวมลงทุนระหวางรัฐกับ
เอกชนวา เมื่อนิติบุคคลเจาของกิจการผิดสัญญาหรือไมสามารถดําเนินกิจการใหแลวเสร็จและ
สถาบันการเงินไดพิจารณาเขาดําเนินกิจการแทนหรือใหนิติบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทน โดยฝายรัฐ
จะพิจารณาใหนิติบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทนนิติบุคคลเจาของกิจการเดิมตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในสัญญา ดังกลาว ซ่ึงในการดําเนินการลักษณะเปนการนํากิจการทั้งกิจการมาเปนหลักประกันนั้น
กฎหมายไทยยังไมไดมีบทบัญญัติใดรับรองและเมื่อเปนเชนนั้น ปญหาวาการทําสัญญาในลักษณะ
ขางตนจะมีผลตามกฎหมายไทยอยางไร การบังคับหลักประกันตามสัญญาจกระทําไดหรือไม
เพียงใด การทําสัญญาโดยการกําหนดใหมีการโอนสิทธิเรียกรองใหแกผูใหกูจะเปนการฉอฉลหรือ
ใหเปรียบแกเจาหนี้หรือไมและสถานะของสถาบันการเงินในคดีลมละลายจะอยูในฐานะของเจาหนี้
มีประกันหรือไมอยางไร โดยเหตุที่รัฐบาลไดตระหนักถึง ขอจํากัดของจํานองและการจํานําตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว อันจะสงผลตอการระดมทุนตอภาคธุรกิจตางๆ ดังนั้น
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กระทรวงพาณิชยและกระทรวงยุติธรรม จึงไดรวมมือกันจัดทํารางพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ… เพื่อเปนชองทางใหแกผูประกอบการสามารถนําเอาทรัพยสินที่มีคาทางธุรกิจมาใชเปน
หลักประกัน ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได 

ทั้งนี้ ในการจัดทํารางกฎหมายดังกลาว ไดอาศัยประมวลแพงเอกรูป (Revised Uniform 
Commercial Code) มาตรา 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Model Law on Secured Transactions 
ของยุโรปเปนหลัก ซ่ึงใหหลักการที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

1)  ตัวบุคคลผูใหหลักประกัน ไมควรที่จะมีขอจํากัดไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคล 

2) ตัวบุคคลผูรับหลักประกัน ไมควรจะมีขอจํากัดเชนเดียวกัน 
3) หนี้ที่จะใชเปนหลักประกัน ครอบคลุมทั้งหนี้ปจจุบันและอนาคต 
4) ทรัพยที่ใชเปนหลักประกันครอบคลุมทุกประเภท ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย สิทธิเรียกรอง หรือทรัพยสินไมมีรูปรางตางๆ ทรัพยสินที่ไดรับมาในภายหลัง 
รวมทั้งทรัพยสินที่มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนได 

5) การใชทรัพยสินที่เปนหลักประกันจะตองมีหลักการที่ยอมรับใหทรัพยอยูในความ
ครอบครองของผูใหหลักประกัน เพื่อใหสามารถใชทรัพยนั้นๆ ได ไมวาจะเปนการใชอยางคงรูป 
หรือใชในการผลิต 

6) การยอมรับการนําเอากิจการเพื่อใชเปนหลักประกัน 
โดยรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ… ไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกฤษฎีกาและไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2547 
และคาดวาคงจะนําเขาสูความเห็นชอบของรัฐสภาในไมชานี้ อยางไรก็ดี หากพิจารณารางพระราช 
บัญญัตินี้ จะเห็นไดวายังมีจุดออนหลายประการที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตอกิจการซึ่งนํามาเปน
หลักประกัน ซ่ึงสงผลกระทบตอสถาบันการเงินโดยตรง กลาวคือ 

(1) ความไมสอดคลองของรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ… กับ
พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ไดแก การถือครองทรัพยสินที่รอการขายของธนาคาร
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2505 กําหนดใหธนาคารตองจําหนายอสังหาริมทรัพย
ภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของสถาบันการเงิน ไมรวมไปถึง
สังหาริมทรัพยหากแตพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. 2505 ไดกําหนดหามมิใหธนาคารหา
กําไรจากการเก็งกําไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเทานั้น รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. …ไดกําหนดใหหลักประกันที่เปนกิจการซึ่งมีทั้งอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยตกเปน
ของสถาบันการเงินซึ่งเปนเจาหนี้ก็อาจทําใหสถาบันการเงินไมอาจแสวงหากําไรจากสังหาริมทรัพย
ไดทําใหขัดตอหลักการตามกฎหมายธนาคารในที่สุด  
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(2) ในกรณีที่ผูใหกูกําหนดในสัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการวาหากนิติบุคคล
เจาของกิจการไมสามารถดําเนินกิจการแลวเสร็จหรือผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูตองสามารถเขาสวม
สิทธิในการดําเนินกิจการแทนไดซ่ึงจะเกิดปญหาวาผูใหกูหรือบุคคลอื่นจะเขาสวมสิทธิในการ
ดําเนินกิจการไดอยางไร มีขอจํากัดในดานความสามารถของผูใหกู นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเขา
สวมสิทธิในบัตรอนุญาตในลักษณะตางๆซึ่งบางเรื่องก็เปนกรณีที่ขึ้นอยูกับคุณสมบิของผูไดรับการ
อนุญาต 

(3) ในกรณีที่ผูบังคับหลักประกันซึ่งเปนผูดูแลและบริหารกิจการอาจทําใหกิจการ
ไดรับความเสียหายปญหาดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการประกาศใชบังคับราง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจในสวนที่เกี่ยวกับการนํากิจการเปนหลักประกันเทานั้น
เทานั้นยังมีประเด็นอ่ืนๆที่นาสนใจที่สมควรนํามาศึกษาวิเคราะหอีกเพื่อแกไขปรับปรุงราง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ… 

เมื่อพิจารณาถึงจุดออนของรางพระราชบัญญัติหลักประกันของไทยแลว หากไป
พิจารณาดูประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดมีการจัดทําประมวลแพงเอกรูป (Revised Uniform 
Commercial Code) เพื่อเปนแบบอยางไดแตละมลรัฐ นําไปบัญญัติเปนกฎหมายใชภายในแตละมล
รัฐ โดยในสวนการนําเอาทรัพยสินเปนหลักประกัน (Secured Transaction) บัญญัติไวในมาตรา 9 
ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา การประกันหนี้ดวยทรัพยสินของสหรัฐอเมริกา ไดรับการพัฒนามาเปนอยางดี
โดยไดรับอิทธิพลจากหลักกฎหมาย Floating Charge ของอังกฤษ สวนในยุโรปก็ไดมีการจัดทํา 
Model Law on Secured Transaction เพื่อเปนกฎหมายตัวอยางใหประเทศในยุโรปนําไปเปนแมบท
สําหรับในแตละประเทศจะนําไปปรับใช ซ่ึงจะมีลักษณะคลายคลึงกับประเทศไทยที่ใช Model Law 
เปนตนแบบในการจัดทํารางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจอีกดวย  

ดวยเหตุนี้  การศึกษาวิ เคราะหการบังคับคดีกิจการที่ เปนหลักประกันตามราง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ…รวมทั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา
จํานองและจํานําโดยเปรียบเทียบกับการประกันหนี้ดวยทรัพยสินของมาตรา 9 ประมวลกฎหมาย
แพงเอกรูปของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Model Law on Secured Transactions ของยุโรป จึงยอม
ทําใหนํามาเปนขอพิจารณาในการแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
แกกิจการที่เปนหลักประกันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความหมาย แนวความคิดเกี่ยวกับการนําเอาทรัพยสินรวมถึงกิจการเปน
หลักประกันและทฤษฎีการบังคับชําระหนี้ในทรัพยสินซึ่งหลักประกัน 
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 1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในบังคับคดีตอทรัพยสินซึ่งใชเปนหลักประกันในการ
ขอสินเชื่อทั้งกิจการตามกฎหมายไทยและตางประเทศ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาวิ เคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตอทรัพยสินซ่ึงใช เปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อทั้งกิจการ 
 1.2.4 เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการบังคับคดีตอทรัพยสินซึ่งใชเปน
หลักประกันทั้งกิจการ 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

โดยที่ในการขอสินเชื่อตอสถาบันการเงิน ผูประกอบการซึ่งตองใชเงินทุนเปนจํานวน
มากเพื่อใชดําเนินการธุรกิจนั้น ผูประกอบการจําเปนตองเอาทรัพยสินทั้งกิจการใชเปนหลักประกัน
ตอสถาบันการเงิน ซ่ึงหากพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการนําเอาทรัพยสินเปนหลักประกัน
ของไทยจะเห็นไดวาจํากัดเฉพาะการจํานองและจํานําตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
รวมทั้งกฎหมายพิเศษบางฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เปนตน 
ทั้งนี้ผูประกอบการจําเปนที่จะตองนําเอาทรัพยสินทั้งหมดที่เปนของกิจการไปดําเนินการตาม
กฎหมายประกันดวยทรัพยในแตรายการ แตหากผูประกอบการผิดนัดชําระหนี้และสถาบันการเงิน
ฟองรองรวมทั้งบังคับคดีตอทรัพยสินที่เปนหลักประกัน สถาบันการเงินยอมที่จะบังคับคดีตอ
ทรัพยสินที่เปนหลักประกันในแตละรายการ แตหากทรัพยสินซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยซ่ึงจด
ทะเบียนจํานองซอนกันหลายราย การบังคับคดีก็ยอมมีความยุงยาก ทั้งนี้ หากพิจารณาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในภาคบังคับคดียอมจะเห็นไดวายังไมมีมาตรการทางกฎหมายใดที่
ใหสิทธิแกเจาหนี้ในการบังคับคดีในทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันทั้งกิจการได ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนตองศึกษาและหามาตรการทางกฎหมายในการบังคับคดีทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันทั้ง
กิจการที่เหมาะสม 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ในวิทยานิพนธฉบับนี้มีขอบเขตการศึกษาในการนํากิจการเปนหลักประกันตามราง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ…รวมทั้งประมวลกฎหมายแพงเอกรูป มาตรา 9 ของ
สหรัฐอเมริกา (Revised Uniform Commercial Code Section 9) และ Model Law on Secured 
Transactions ของยุโรป และกฎหมายหลักประกันของอังกฤษ 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจาก

หนังสือ บทความ งานวิจัย และคําพิพากษาของศาลทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยนํามา
วิเคราะหตามระเบียบ 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงความหมาย แนวความคิดเกี่ยวกับการนําเอาทรัพยสินรวมถึงกิจการเปน
หลักประกันและทฤษฎีการบังคับชําระหนี้ในทรัพยสินซึ่งหลักประกัน 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในบังคับคดีตอทรัพยสินซ่ึงใชเปนหลักประกันใน
การขอสินเชื่อทั้งกิจการตามกฎหมายไทยและตางประเทศ 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตอทรัพยสินซึ่งใชเปนหลักประกัน
ในการขอสินเชื่อทั้งกิจการ 
 1.6.4 ทําใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการบังคับคดี 
ตอทรัพยสินซึ่งใชเปนหลักประกันทั้งกิจการ 
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บทที่  2 

ความหมายและแนวความคิดของ 
การบังคับคดีทรัพยสินหลักประกนัการชําระหนี้ 

  
 สําหรับในบทที่ 2 จะไดศึกษาถึงความหมายของหลักประกันทางกฎหมาย การแบง
ประเภทของหลักประกัน ตลอดจนความสําคัญของการนํากิจการเปนหลักประกันในลักษณะ 
Project Finance เพื่อเปนความคิดพื้นฐานในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการนําเอากิจการเปน
หลักประกันทางธุรกิจ. 
 
2.1 การนําเอากิจการเปนหลักประกัน 

 2.1.1 ความหมายของการนํากิจการเปนหลักประกัน (enterprise charge) 
  เปนกรณีที่ผูใหหลักประกันนําเอากิจการซึ่งประกอบดวยทรัพยสินทั้งหมดของกิจการ
มาเปนหลักประกันแกเจาหนี้หรือสถาบันทางการเงิน 
  ทั้งนี้  ในการนําเอากิจการเปนหลักประกันจะครอบคลุมทรัพยสินทั้งหมดของกิจการ 
ไมวาจะเปน 
  1) อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดิน สวนควบของที่ดิน รวมทั้งสิทธิเรียกรองที่เกี่ยวกับ
ที่ดิน 
  2) สังหาริมทรัพย ไดแก ทรัพยที่สามารถจับตองและยึดถือไดทางกายภาพ 
  3) ทรัพยสินทางปญญา ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ความลับทางการ
คา เปนตน 
  4)  สิทธิเรียกรองที่มีตอลูกหนี้ของกิจการ 
  5)  ทรัพยสินที่จะไดมาในอนาคต ฯลฯ  
 2.1.2 รูปแบบของการนํากิจการเปนหลักประกัน 
 โดยมากจะมักมีการทําสัญญาหลักประกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี้และมีการ 
จดทะเบียนทรัพย สินที่นํ ามาใช เปนหลักประกันเพื่อ เปนหลักฐานในการเปดเผยใหแก
บุคคลภายนอกที่อาจเขามาเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เปนหลักประกันไดรับรู 
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 2.1.3 กําหนดสิทธิและหนาท่ีระหวางผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกัน 
 โดยจะตองมีการกําหนดสิทธิหนาที่ของผูใหหลักประกันและรับหลักประกัน ไดแก 
การใชสอยทรัพยสินที่เปนหลักประกันของผูใหหลักประกัน รวมไปถึงหนาที่ในการรักษาทรัพย 
ที่ใหเปนหลักประกันของผูใหหลักประกัน เปนตน5 

 2.1.4  การผิดนัดชําระหนี้ของลุกหนี้ 
 ในกรณีที่ ลูกหนี้ ผิดนัดชําระหนี้  เจ าหนี้จะตองดํา เนินการตอทรัพย สินที่ เปน
หลักประกันอยางใด 

 2.1.5 การบังคับคดี 
 โดยที่ทรัพยสินที่ เปนกิจการที่นํามาใชหลักประกันมีลักษณะพิเศษแตกตางจาก
หลักประกันอื่นๆ จึงตองมีการบังคับคดีที่แตกตางจากการบังคับคดีในทรัพยสินอื่นๆ 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับหนี้ 
 2.2.1 ทฤษฎีหนี้โดยทั่วไป  
 1) ทฤษฎีเจตนา หรือทฤษฎีอัตตวิสัย (The Will Theory of The Subjective Theory) 
ทฤษฎีเจตนาหรือทฤษฎีอัตตวิสัยเปนทฤษฎีดั้งเดิม ซ่ึงเนนความสําคัญของเจตนาวาเปนปจจัย
สําหรับหนี้ทุกประเภท ความผูกพันทางกฎหมาย (legal bond) ซ่ึงกอใหเกิดหนี้ เปนความสัมพันธ
ระหวาง “หนาที่” กับ “สิทธิเรียกรอง” อันเกิดจากเจตนาของบุคคล 2 ฝาย สิทธิเรียกรองใหชําระหนี้
เปนสิทธิประเภทบุคคลสิทธิ ซ่ึงผูทรงสิทธิมีเจตนาจะควบคุมการปฏิบัติของอีฝายหนึ่งซึ่งถูกผูกมัด
ไว ทฤษฎีนี้อธิบายหนี้ในแงของสิทธิที่จะไดรับการชดใช (credit-right) หรืออํานาจของเจาหนี้ที่จะ
บังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ และลูกหนี้มีเจตนายอมจํานนตอเจาหนาที่ อันเปนการสมยอมในแง
ของอัตตวิสัย 
 2) ทฤษฎีภาวะวิสัย (The Objective Theory) ทฤษฎีนี้เกิดจากแนวความคิดของ 
นักกฎหมายเยอรมันซึ่งไมยอมรับทฤษฎีดั้งเดิมโดยถือวาหนี้เปนความสัมพันธทางดานภาวะวิสัย
ระหวางกองทรัพยสิน 2 กอง มิใชเปนเรื่องสิทธิสวนตัวของเจาหนี้ที่จะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ 
ทฤษฎีนี้วิเคราะหหนี้ดวยการเอาสภาพบังคับของกฎหมายเปนจุดเริ่มตน ส่ิงที่สําคัญของหนี้คือการ
ที่ลูกหนี้ตองจํานนตอการถูกเจาหนี้ฟองคดี โดยถือวาการที่สามารถบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้

                                                           
5  ถาวร โพธิ์ทอง.  (2528).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันดวยบุคคลและ

ทรัพย  พิมพครั้งที่ 3.  หนา 121. 
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ตางหากที่เปนสาระสําคัญของหนี้ หาใชหนาที่ที่จะตองชําระหนี้ของลูกหนี้ไม หนาที่ที่จะตองชําระ
หนี้เปนเพียงเหตุจูงใจหรือเหตุผลของหนี้เทานั้น  
  แนวความคิดนี้สอดคลองกับกฎหมายโรมัน เร่ืองหนี้เหนือบุคคล (personal obligate) 
ซ่ึงเจาหนี้มีอํานาจเหนือเนื้อตัวรางกายของลูกหนี้และหนี้เหนือทรัพย (res obligate) ซ่ึงเจาหนี้มี
อํานาจเหนือตัวทรัพยที่จํานํา จํานอง ทั้งสองกรณีนี้เจาหนี้หาไดเขาไปควบคุมเจตนาของลูกหนี้ 
ไมแตตัวลูกหนี้หรือตัวทรัพยเขาไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ ตามทฤษฎีเจตนาเมื่อไมมีการ
ชําระหนี้ ก็จะเริ่มตนพิจารณาจากจุดที่วา ลูกหนี้มีหนาที่ตองชําระหนี้อยางไร แตตามทฤษฎีภาวะ
วิสัยจะเริ่มตนจาก “ส่ิง” ที่ตองตอบสนองตอสิทธิของเจาหนี้ คือตัวลูกหนี้เอง แมในปจจุบันไมอาจ
บังคับชําระหนี้เอากับเนื้อตัวรางกายของลูกหนี้ได การฟองบังคับชําระหนี้จะตองฟองบังคับเอาจาก
กองทรัพยสินของลูกนี้ก็ตาม แตการฟองคดีก็ตองฟองบังคับเอากับลูกหนี้ กองทรัพยสินเปนเพียง
สวนอุปกรณของตัวลูกหนี้เทานั้น และไมอาจถูกบังคับแยกจากตัวลูกหนี้ได กลาวอีกนัยหนึ่ง 
ตัวลูกหนี้นั้นเองเปนผูตกอยูภายใตความรับผิดในเรื่องหนี้  
 3)  ทฤษฎีระบบคู (The Dualist Theory)  ทฤษฎีนี้เปนแนวความคิดใหมที่พัฒนามาจาก
กฎหมายเยอรมันโบราณและกฎหมายโรมัน โดยถือวาหนี้ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน 
เกี่ยวโยงกันคือหนาที่และความรับผิด แตก็มีหนี้บางอยางไมเกี่ยวโยงกับความรับผิด และความรับ
ผิดบางอยางไมเกี่ยวโยงกับหนี้ เชน ตัวประกันหนี้ในสมัยโบราณมีความรับผิดชอบโดยไมมีหนี้ 
และลูกหนี้ในกรณีนี้มีแตหนี้โดยไมตองรับผิด เพราะตัวประกันชําระหนี้แทน ในสมัยดั้งเดิมผูทํา
ละเมิดก็ตองรับผิดชอบโดยไมมีหนี้ เพราะสมัยนั้นใหมีการแกแคนกันได ยังไมมีการชดใช
คาเสียหายกัน แมวาในปจจุบันหนาที่กับความรับผิดผสมผสานกัน แตในบางกรณีก็ยังอาจแยกกัน
ได เชน กรณีของสัญญาหมั้น และคํามั่นจะเขาทําสัญญา เปนตน  
  ทฤษฎีนี้ถือวาหนี้มิใชมีแตเพียง “หนาที่” อยางเดียว ดังแนวความคิดของทฤษฎีเจตนา 
และมิใชวาจะมีแต “ความรับผิด” อยางเดียว ดังแนวความคิดของทฤษฎีภาวะวิสัย แตเปนการ
ผสมผสานขององคประกอบ 2 ประการนั้น ทฤษฎีนี้มักถูกอางไปสนับสนุนวา “หนี้ธรรมดา” นั้น 
ลูกหนี้ไมมีหนาที่ตองชําระ แตมีความรับผิด ฉะนั้นเมื่อลูกหนี้ชําระหนี้ธรรมดาจึงเรียกคืนไมได  
  แนวความคิดของทฤษฎีนี้สอดคลองกับแนวความคิดในคอมมอนลอร ที่วา สัญญา
กอใหเกิดหนาที่ และหนาที่เทานั้นที่จะกลายเปนพนวิสัย หาใชความรับผิดไม สวนละเมิดกอใหเกิด
ความรับผิดเทานั้น หาไดกอใหเกิดหนี้ไม นอกจากนั้นในเรื่องโอนสิทธิหนาที่อาจกลาวไดวาแม
หนาที่อาจมอบหมายกันได ถาไมมีลักษณะเปนการสวนตัว แตความรับผิดหาอาจโอนกันไดไม  

จะเห็นไดวาทฤษฎีเจตนาถือวาหนี้เปนความสัมพันธของสิทธิ-หนาที่ มีวัตถุแหงหนี้
เปนการชําระหนี้ การฟองคดีเปนเรื่องของสภาพบังคับซ่ึงอยูนอกความสัมพันธของหนี้ สวนทฤษฎี
ภาวะวิสัยไมถือวาหนี้เปนหนาที่ แตเปนการตกอยูภายใตสภาพถูกบังคับ ลูกหนี้ไมไดตกอยูภายใต
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หนาที่ แตตองรับผิดตอเจาหนาที่ โดยเปนวัตถุที่จะตองสนองตอบตอสิทธิของเจาหนี้ เรื่องหนาที่
ชําระหนี้นั้นถือวาเปนเรื่องของศีลธรรมอยูนอกเหนือความสัมพันธทางหนี้  

ในทางทฤษฎี หนาที่และความรับผิดอาจแยกกันได หนาที่เปนเรื่องที่ลูกหนี้จะตอง
ปฏิบัติ สวนความรับผิดเปนเรื่องเกี่ยวกับการบังคับเอากับทรัพยสินของลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไมชําระ
หนี้ การที่ลูกหนี้มีหนี้ตองชําระเงินจํานวนหนึ่ง เพราะลูกหนี้มีทรัพยสินไมเพียงพอ หนาที่มอยู
อยางไรก็มีอยูอยางนั้น แตความรับผิดอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขอตกลง 
การแยกหนาที่และความรับผิดออกจากกันอาจทําใหเขาใจเรื่องหนี้ไดชัดเจนขึ้น แตประโยชน
ในทางปฏิบัติมีนอย หนาที่และความรับผิดเปนเรื่องหนี้ที่มองกันคนละแงมุม และเปนคนละ
ขั้นตอนของกฎหมายยิ่งกวาเปนความสัมพันธทางกฎหมาย 2 เรื่องที่แยกจากกันหนาที่ไมอาจมีอยู
ไดโดยไมมีความรับผิด และไมอาจมีความรับผิดโดยปราศจากหนาที่ ทั้ง 2 เรื่องเกี่ยวโยงกัน และ
เปนสวนหนึ่งของกันและกัน  
 2.2.2  คําจํากัดความของหนี้  

คําวา “หนี้” คํานี้แมจะเปนคําไทย แตความหมายและแนวความคิดในเรื่องหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหาใชของไทยเราเองไม เราเอาแนวความคิดเรื่องหนี้มาจากระบบ
กฎหมายซีวิลลอว ซ่ึงมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมันอีกตอหนึ่ง หนี้คํานี้จึงเปนคําแปลของสิทธิ
ชนิดหนึ่งซ่ึงเรียกกันในกฎหมายโรมันวา obligation ถาจะแปลสั้นๆ ตามถอยคําก็คงแปลไดวาเปน 
“ภาระ” หรือ “หนาที่” คําวาหนี้มีความหมายเปน 2 ทาง ทํานองเดียวกับเหรียญซึ่งมี 2 ดาน 
ความหมายทางหนึ่งหมายถึง “สิทธิ” ซ่ึงเรียกวาสิทธิเรียกรอง เปนความหมายซึ่งมองทางดานเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ แตความหมายของคําวาหนี้อีกทางหนึ่งหมายถึง “ภาระ 
หนาที่” หรือความเปนหนี้ ซ่ึงเปนการมองจากทางดานลูกหนี้ผูมีความผูกพันจะตองชําระหนี้ มอง
ทางดานเจาหนี้ “หนี้” ถือวาเปน “สินทรัพย” (assets) อันเปนสวนหนึ่งของกองทรัพยสินของเจาหนี้ 
แตเมื่อมองทางดานลูกหนี้ “หนี้” ก็เปนความรับผิดทางดานการเงินของลูกหนี้ อยางไรก็ดี ตามความ
เปนจริงหนี้ที่เกิดจากสัญญามักจะไมไดมีหนี้อยางเดียว มักจะมีหลายอยางและคูสัญญาอาจมิไดเปน
เฉพาะเจาหนี้หรือลูกหนี้ แตมักจะเปนทั้งเจาหนี้และลูกหนี้ดวย ตัวอยางเชน ในสัญญาซื้อขาย ผูขาย
เปนเจาหนี้ที่จะไดรับชําระราคาของที่ขาย แตขณะเดียวกันก็เปนลูกหนี้ที่จะตองสงมอบทรัพยที่ขาย 
สวนผูซ้ือก็เปนเจาหนี้ที่จะเรียกใหผูขายสงมอบทรัพย และเปนลูกหนี้ที่จะตองชําระราคาทรัพย
ใหแกผูขายดวย  

พระยาเทพวิทูร กลาววา คําวาหนี้ที่ใชในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตรงกับคํา
วา obligation ซ่ึงเคยมีผูแปลใชตางๆ กัน เดิมที่เดียวมีผูแปลวา ความจําตองทํา ตอมาแปลกันวา 
หนาที่ทางแพง ตอมาอีกสมัยหนึ่งแปลวา ณี่ หรือความเปนณี่ และตอมามีผูแปลวาพันธธรรม ใน
ที่สุดจึงกลับมาใชคําวาหนี้  
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คําวาหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองไมน้ําไปปะปนกับคําวา “หนี้” 
หรือ “นี้” ซ่ึงเราเคยใชมาแตเดิม ตั้งแตในสมัยอยุธยา ซ่ึงหมายถึงการเอาเงินเอาทองของเขามาแลว
ยอมตัวลงเปนทาส หรือความหมายตอ ๆ มาซึ่งขยายไปถึงการกูหนี้ยืมสิน 

ตามกฎหมายเกาไมมีบทกฎหมายที่ใชคําวา “หนี้” หรือ “เจาหนี้” ผูที่มีความผูกพันกัน
ตามสัญญาอื่นนอกจากสัญญากูยืม ไมวาจะเปนผูรับฝาก ผูยืม ผูขาย หรือผูซ้ือ หาเรียกวาเปน 
“ลูกหนี้” ไม คนเหลานี้เปนเพียงผูถือสินทาน และความผูกพันตามสัญญาเหลานี้ก็ไมเรียกวาหนี้  

หนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เอามาจาก obligation ตามกฎหมายโรมันนี้
มีความหมายกวางกวากูหนี้ยืมสินตามกฎหมายเกาของเรา ในการกูหนี้ยืมสินนั้นก็มีผูที่เปนหนี้หรือ
ลูกหนี้ ลูกหนี้มี “ภาระ” หรือ “หนาที่” จะตองชําระหนี้เหมือนกัน การกูหนี้ยืมสินจึงรวมอยู ในเรื่อง
หนี้ที่เอามาจาก obligation ดวย หนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีความหมายรวมถึง 
“ภาระ” หรือ “หนาที่” ในกรณีอ่ืนๆ อีกมากมาย แตก็คงไมรวมไปถึง “ภาระ” หรือ “หนาที่” 
ทุกชนิด มิฉะนั้นหนาที่หรือภาระอะไร ๆ ก็จะกลายเปนหนี้ไปทั้งหมด  

หนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็มิไดใหคําจํากัดความ แตไดบัญญัติถึง
อํานาจของเจาหนี้ไวดังนี้ 

1) กระทําการ 
2) งดเวนกระทําการ หรือ 
3) สงมอบทรัพยสิน 
ฎีกาท่ี 3090/2538 ต. ทําสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทจากจําเลยรวมที่ 1 ซ่ึงเปนผูมีช่ือใน

โฉนดที่ดินพิพาท และทําสัญญาจะขายที่ดินพิพาทใหจําเลยที่ 2 แตตอมา ต.ใหจําเลยรวมที่ 1 โอน
ที่ดินพิพาทใหจําเลยรวมที่ 2 และจําเลยรวมที่ 2 โอนที่ดินพิพาทใหโจทก โดยรูอยูแลววา ต. ไดทํา
สัญญาจะขายที่ดินพิพาทใหจําเลยที่ 2 ก็ตาม แตจําเลยรวมที่ 1 ไมใชลูกหนี้ของจําเลยที่ 2 เพราะ
จําเลยรวมที่ 1 ไมมีนิติสัมพันธใด ๆ กับจําเลยที่ 2 ฉะนั้นการที่จําเลยรวมที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให
จําเลยรวมที่ 2 จําเลยที่ 2 จึงไมมีสิทธิที่จะฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรมการโอนตาม ป.พ.พ.มาตรา 
237 วรรคแรกได ต. ซ่ึงทําสัญญาจะขายที่ดินพิพาทใหจําเลยที่ 2 โดยไมมีช่ือเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ในโฉนดที่ดินพิพาท ต.เพียงแตทําสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทจากจําเลยรวมที่ 1 ซ่ึงเปนผูมีช่ือเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทเทานั้นจําเลยที่ 2 จึงไมมีนิติสัมพันธใด ๆ กับจําเลยรวมที่ 1 
จําเลยที่ 2 จึงไมใชเจาหนี้ของจําเลยรวมที่ 1 ทั้งมิใชบุคคลผูอยูในฐานะอันจะใหจําเลยรวมที่ 1จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหจําเลยที่ 2 ไดกอน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300จําเลยที่ 2 จึงไมมีสิทธิฟอง
ขอใหเพิกถอนนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ระหวางจําเลยรวมที่ 1 กับจําเลยรวมที่ 2 ได 
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ฎีกาท่ี 642/2518 การรับสภาพหนี้อันจะทําใหอายุความสะดุดหยุดลงตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 172 นั้นตองเปนการรับสภาพหนี้ภายในกําหนดอายุความ 
การที่จําเลยเพียงแตมีหนังสือแจงใหโจทกทราบวาจําเลยเปนหนี้โจทกอยูเทาใด และขอใหโจทก
ชวยจัดการให ป. ชําระหนี้ที่คางใหแกจําเลย แลวจําเลยจะชําระหนี้สวนที่เหลือใหโจทก โดยโจทกก็
มิไดกระทําการอยางใดอันเปนการสนองรับ ขอเสนอของจําเลยดังกลาวหาใชเปนเรื่องการรับสภาพ
ความรับผิดโดยสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 188 วรรคทายไม  
หนี้การพนันขันตอ ไมวาจะเปนการพนันที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม หนี้ที่เกิดขึ้นจากการพนันไม
กอใหเกิดมูลหนี้ที่จะฟองรองได สิทธิเรียกรองยอมมีอายุความ เพราะฉะนั้นการใชสิทธิติดตามเอา
คืนในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1336 ไมใชการสิทธิ
เรียกรอง เพราะไมมีหนี้ตอกัน จึงไมมีอายุความ 

ฎีกาท่ี 3129/2536 โจทกโอนที่ดินพรอมตึกแถวพิพาทใหจําเลย เพื่อเปนหลักประกัน
การที่โจทกรับวิทยุจากหางหุนสวนจํากัด ป. ไปจําหนาย และคูกรณีไมมีหนี้ตอกันแลว จาํเลยจงึตอง
โอนที่ดินและตึกแถวคืนใหโจทก เชนนี้เปนการที่โจทกฟองติดตามเอาทรัพยพิพาทคืน ซ่ึงไมมี
กําหนดเวลา เวนแตจะถูกจํากัดเรื่องอายุความไดสิทธิ  

ฎีกาท่ี 7275/2537 ใบสําคัญรับเงินคากระบือมิใชสัญญาซื้อขายหรือจะซื้อขายใบสําคัญ
รับเงินดังกลาวไมมีกฎหมายบังคับใหตองมีเอกสารมาแสดง การที่โจทกนําสืบพยานบุคคล
เปลี่ยนแปลงแกไขขอความในเอกสารดังกลาวจึงไมตองหามมิใหรับฟงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 
อายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 ใชบังคับเฉพาะกรณีฟอง�เรียกคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิด แต
คดีนี้โจทกฟองจําเลยที่ 1 พนักงานของ�โจทกในตําแหนงปศุสัตวจังหวัดซ่ึงเบิกเงินทดรองไปจาก
โจทกเพื่อจัดซื้อกระบือตาม�กิจการพระราชดําริ และเมื่อจายคากระบือที่ซ้ือแลวมีเงินเหลือใหคืน
เงินสวนที่เหลือแกโจทก อันเปนการขอใหบังคับจําเลยที่ 1 คืนหรือใชเงินของโจทกที่อยูในความ
รับผิดชอบของจําเลยที่ 1 แกโจทก จึงเปนเรื่องที่เจาของทรัพยฟองเรียกทรัพยคืนจากจําเลยที่ 1 ซ่ึง
ไมมีสิทธิจะยึดถือไวตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336ไมมีกําหนดอายุความ 

ฎีกาท่ี 4033/2530 แมโจทกผูรับโอนสิทธิการเชาจากเจาของเดิมยังไมเคยเขาครอบครอง
ตึกแถวพิพาทซึ่งเปนทรัพยสินที่เชาเลย แตจําเลยผูครอบครองตึกแถวพิพาทไดทําสัญญากับโจทกวา
จะยอมออกจากตึกแถวพิพาทภายในเวลาที่กําหนด เมื่อครบกําหนดแลวจําเลยไมยอมออก จึงเปน
ฝายผิดนัด โจทกมีอํานาจฟองขับไลจําเลยไดโดยอาศัยสิทธิตามสัญญานั้น 

ฎีกาท่ี 2510/2516 ในขณะที่เกิดเหตุละเมิดขึ้นนั้น หางหุนสวนจํากัด สหมิตรหลอยางยัง
มิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามกฎหมายถือวาเปนหางหุนสวนสามัญโจทกในฐานะผูเปน
หุนสวนของหางหุนสวนดังกลาว ยอมมีอํานาจฟองรองจําเลยที่ 2 และที่ 3 ใหรวมรับผิดในผลแหง
การละเมิดซ่ึงลูกจางของจําเลยที่ 2 ที่ 3 ไดกระทําตอทรัพยสินของหางหุนสวนนั้นได และอํานาจ
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ฟองหรือสิทธิเรียกรองของโจทกที่มีตอผูกระทําละเมิดตอทรัพยนั้นเปนบุคคลสิทธิ มิใชทรัพยสิทธิ
ที่ติดตามไปกับตัวทรัพย เมื่อสิทธิดังกลาวไดเกิดมีขึ้นแลว แมตอมาหางหุนสวนจํากัด สหมิตรหลอ
ยางไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวนทั้งหลายซึ่งรวมเขากันเปนหางหุนสวน
นั้นก็ตาม อํานาจฟองหรือสิทธิเรียกรองดังกลาวก็หาโอนไปยังหางหุนสวนจํากัด สหมิตรหลอยาง
ดวยไม โจทกจึงมีอํานาจฟองคดีนี้ได รถยนตของจําเลยที่ชนรถโจทกไดประกันไวกับบริษัท
ประกันภัย เมื่อเกิดเหตุแลวตัวแทนบริษัทประกันภัยไปตรวจ เห็นวารถฝายจําเลยผิดจึงไดรับรถ
โจทกไปซอมให ไดมีการไปทําบันทึกกันที่สถานีตํารวจมีขอความตอนหนึ่งวา สวนคาเสียหาย
นอกจากการซอมซึ่งบริษัทประกันภัยรับผิดชอบ ตัวแทนของโจทกจะไปเจรจาตกลงกันเองกับ
จําเลยที่ 2 ผูเปนเจาของรถคันที่เปนฝายชนตอไป บันทึกนี้เปนเพียงบันทึกระหวางตัวแทนโจทกกับ
ตัวแทนบริษัทประกันภัยเทานั้น โจทกหามีหนาที่แจงใหจําเลยทราบไม 

ฎีกาท่ี 2303/2533 โจทกซ้ือทาวนเฮาส พิพาทไวเพื่อจะขายตอเอากําไร และไดชําระเงิน
คาทาวนเฮาส ใหแกผูขายครบถวนแลว แตยังมิไดจดทะเบียนโอนกัน ดังนั้นการที่โจทกใหบริษัท
ผูขายโอนทาวนเฮาสใหแกบริษัท ย. โดยตรงโดยโจทกไดรับคาตอบแทนจาก อ. แมมิไดทําสัญญา
ซ้ือขายก็มีความหมายเชนเดียวกับการขายทาวนเฮาส มิใชเปนการขายสิทธิในการซื้อทาวนเฮาส
ตามที่โจทกอาง และถือไดวาเปนการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางการคาหรือหากําไร โจทกจึงเปน
ผูประกอบการคา ตองเสียภาษีการคาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77, 78 ประกอบดวยบัญชีอัตรา
ภาษีการคาประเภทการคา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 161 บัญญัติไวเปนหลัก
ทั่วไปวา ความรับผิดชั้นที่สุดสําหรับคาฤชาธรรมเนียมของคูความในคดียอมตกอยูแกคูความฝายที่
แพคดี ดังนั้น ศาลยอมมีหนาที่ตองวินิจฉัยส่ังเรื่องคาฤชาธรรมเนียมตามกฎหมายอยูแลว แมจําเลย
จะมิไดมีคําขอเกี่ยวกับคาฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณศาลอุทธรณก็มีหนาที่ตองสั่งเกี่ยวกับเรื่องคา
ฤชาธรรมเนียมดวย 

ฎีกาท่ี 515/2525 จําเลยขายฝากเรือนเลขที่ 126 แกโจทก ตอมาระหวางอายุสัญญาจําเลย
ร้ือเรือน แลวสรางเปนเรือนหลังใหมในที่เดิม โดยใชไมของเรือนหลังเดิมบางสวนและใชบานเลขที่ 
126 ตามเดิม ดังนี้ ถือไดวาเรือนหลังเดิมซ่ึงตกเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกตามสัญญาขายฝากและเปน
วัตถุแหงหนี้นั้นไดส้ินสภาพไปแลว เรือนหลังใหมคือเรือนพิพาทยอมไมตกอยูในบังคับของสัญญา
ขายฝาก โจทกไมมีกรรมสิทธิ์ในเรือนพิพาท ไมมีอํานาจฟองขับไลจําเลยออกจากเรือนพิพาท คงมี
อํานาจที่จะวากลาวแกจําเลยในกรณีที่จําเลยรื้อเรือนหลังเดิม อันเปนวัตถุแหงหนี้ตามสัญญาขายฝาก
เทานั้น 

ฎีกาท่ี 803/2539 กรมสรรพากรผูรองไดแจงการประเมินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและ
ภาษีการคาไปยังผูจัดการมรดกของจําเลยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2535 ผูจัดการมรดกของจําเลยไดรับ
หนังสือแจงการประเมินดังกลาวแลวไมนําเงินภาษีอากรชําระใหผูรอง ผูรองยอมสามารถใชอํานาจ
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ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 12 ไดภายในกําหนดเวลาสิบปนับแตวันที่จะใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาว 
เมื่อผูรองยื่นคํารองขอเฉลี่ยทรัพยสินของจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้ภาษีอากรคางเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2535 อันเปนเวลาภายในกําหนดสิบปที่ผูรองไดใชอํานาจตามมาตรา 12 แหง ป.รัษฎากร วิธีการ
ดังกลาวเปนกรณีของการบังคับชําระหนี้ซ่ึงผูรองอาจบังคับไดภายในสิบปตามที่บัญญัติไวใน ป.
รัษฎากร มาตรา 12 วรรคส่ี ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 271 มิใชการใชสิทธิเรียกรองโดยการฟองคดี 
จึงไมอาจอางอายุความ 1 ป นับแตเมื่อเจาหนี้ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดกตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1754 วรรคสาม มาใชได คดีของผูรองจึงไมขาดอายุความ  

ฎีกาท่ี 5337/2540 จําเลยที่ 1 ตกลงซื้อที่ดินและอาคารพิพาทจากโจทกที่ 1รวม 4 คูหา 
และเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารพิพาทจําเลยที่ 1 ขอใหโอนใสช่ือจําเลยที่ 2 ถึงที่ 8 
รวมกับจําเลยที่ 1 ดวย โจทกที่ 1 จึงโอนกรรมสิทธิ์ใหจําเลยทั้งแปดถือกรรมสิทธิ์รวมกัน และใน
การตกลงซื้อที่ดินและอาคารพิพาทดังกลาวจําเลยที่ 1 ไดทําบันทึกขอตกลงไวทายสัญญาจะซื้อจะ
ขายยินยอมใหโจทกที่ 1 หรือตัวแทนติดตั้งปายโฆษณาบนพื้นที่ดาดฟาอาคารพิพาทมีกําหนด 30 ป 
โดยไมมีคาตอบแทน ตอมาจําเลยทั้งแปดไดทําสัญญาใหโจทกที่ 2 เชาพื้นที่ดาดฟาอาคารพิพาทเพื่อ
ติดตั้งปายโฆษณามีกําหนด 30 ป ตามสัญญาเชาทรัพยสินเอกสารหมาย จ.10 ซ่ึงเปนสัญญาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย การที่โจทกที่ 2 และจําเลยทั้งแปดมีเจตนาที่จะจดทะเบียนการเชาและไดยื่นเรื่องราว
ขอจดทะเบียนการเชาตอเจาพนักงานแลวแตไมสามารถจดทะเบียนการเชาใหเสร็จในวันเดียวกันได 
เพราะตองประกาศใหผูมีสวนไดเสียคัดคานกอนมีกําหนดเวลา 30 วัน แตในระหวางนั้นจําเลยทั้ง
แปดไดขอยกเลิกหนังสือมอบอํานาจที่มอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจจากโจทกที่ 2 ดําเนินการจด
ทะเบียนการเชาดังกลาวแทนจําเลยทั้งแปด เปนเหตุใหโจทกที่ 2 ไมสามารถจดทะเบียนการเชาได 
จึงเปนการไมชอบ การที่โจทกที่ 2 ฟองรองขอใหบังคับจําเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเชา จึงเปนการ
ขอใหจําเลยทั้งแปดปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหการเชาไดมีการจดทะเบียนซ่ึงจะทําใหมีผลบังคับเต็ม
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา กรณีมิใชการฟองรองขอใหบังคับตามสัญญาเชาหรือโดย
อาศัยสิทธิแหงสัญญาเชาซ่ึงฟองรองใหบังคับคดีไดเพียง 3 ป โจทกที่ 2 จึงฟองบังคับใหจําเลยทั้ง
แปดจดทะเบียนการเชาได ไมขัดตอ ป.พ.พ. มาตรา 538 และโจทกที่ 2 มีสิทธิไดรับคาเสียหายไป
จนกวาจําเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเชาใหโจทกที่ 2 ที่จําเลยทั้งแปดแกฎีกาวา โจทกที่ 2 ไมไดรับ
ความเสียหายขอใหยกฟองโจทกที่ 2 ในสวนคาเสียหายนั้น เปนการขอนอกเหนือไปจากคาํพพิากษา
ศาลอุทธรณ ตองกระทําโดยยื่นคําฟองฎีกา จะขอมาในคําแกฎีกาหาไดไม ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย 

ฎีกาท่ี 3185/2537 หลังจากโจทกและจําเลยทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเพียง7 วัน 
จําเลย สามีจําเลย และบุตรรวมกันตั้งบริษัทจําเลยรวม โดยจําเลยสามีจําเลย และบุตรเปนกรรมการ
บริษัท ถือไมไดวาจําเลยเปนตัวแทนเชิดของจําเลยรวมในการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทตาม 
ป.พ.พ. มาตรา 821เพราะขณะนั้นจําเลยรวมยังไมมีสภาพเปนนิติบุคคล ไมอาจเชิดผูใดเปนตัวแทน
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ได สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท และสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาททั้งสองฉบับ จําเลย สามีจําเลยและ
บุตรรูเห็นการทําสัญญาทั้งสองฉบับ วัตถุแหงหนี้กับวัตถุประสงคแหงหนี้เปนอยางเดียวกัน คือการ
โอนที่ดินพิพาทในราคาและกําหนดเวลาเดียวกัน ทั้งเมื่อทําสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันแลว ไดมี
การเปดทางใหตามที่มีขอตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทนานถึง 2 ปเศษ แมตามสัญญาซื้อ
ขายที่ดินพิพาทจําเลยรวมเปนผูซ้ือมิใชจําเลย และไมมีขอตกลงเปดทางก็ตาม โดยพฤติการณยอม
แสดงวาจําเลยทําสัญญาเพื่อประโยชนของจําเลยรวม และเทากับเปนการตกลงโดยปริยายของจําเลย
รวมยอมรับและถือเอาขอตกลงเรื่องเปดทางตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเปนขอตกลง
ระหวางโจทกกับจําเลยรวมดวย ขอตกลงเปดทางตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท มีลักษณะ
คลายภาระจํายอมอันเปนทรัพยสิทธิ ถาไมจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่ไมบริบูรณ
เปนทรัพยสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 แตก็เปนอันใชไดระหวางคูสัญญาซึ่งรวมทั้งโจทกกับ
จําเลยรวมดวยในฐานะบุคคลสิทธิ 

ฎีกาท่ี 446/2541 เดิม ค.สามีโจทกที่ 1 และโจทกทั้งสองไดใชทางเดินบนที่ดินของ พ.
ทางดานทิศตะวันออกออกสูทางสาธารณะโดยสงบและเปดเผยติดตอกันเกินกวา10 ป ที่ดินของ พ.
ดังกลาวจึงตกเปนภาระจํายอมแกที่ดินของ ค.ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1401 ประกอบกับมาตรา 1382 
ตอมา พ.ขอให ค.ยายทางภาระจํายอมเดิมมายังทางพิพาทเพื่อประโยชนของ พ. ซ่ึงประสงคจัดสรร
ที่ดินขาย ทางพิพาทจึงตกเปนภาระจํายอมแทนทางเดิม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1392 เมื่อโจทกไดรับ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสามยทรัพยมาจาก ค. และโจทกที่ 2 ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสามยทรัพย
มาจากโจทกที่ 1 โจทกทั้งสองจึงมีสิทธิฟองบังคับใหจําเลยทั้งสองซึ่งเปนผูรับโอนที่ดินจาก พ.ซ่ึงมี
ทางพิพาทอันเปนภารยทรัพยใหเปดทางพิพาทและจดทะเบียนภาระจํายอมใหแกที่ดินของโจทกทั้ง
สองได เพราะการจดทะเบียนภาระจํายอมนั้นถือวาเปนการอันจําเปนเพื่อรักษาและใชภาระจํายอม
ประการหนึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1391วรรคแรก โจทกทั้งสองใชทางเดินในที่ดินของ พ.โดยความ
สงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาใหเปนทางภาระจํายอมมิใชถือวิสาสะ จนไดภาระจํายอมโดยอายุ
ความแลว แมโจทกที่ 1 จะทราบหรือไมทราบระหวางโจทกที่ 1 หรือ ค.เจาของที่ดินเดิมที่โจทกที่ 1 
รับโอนที่ดินมา ผูใดเปนผูไดสิทธิภาระจํายอมตามกฎหมาย ก็ไมใชสาระสําคัญ เหตุที่ พ.ขอให ค.
ยายทางภาระจํายอมนั้นเนื่องจาก พ.จะนําที่ดินแปลงที่เปนภารยทรัพยมาจัดสรรขาย ดังนั้นการยาย
ทางภาระจํายอมไปใชทางพิพาทจึงเปนไปเพื่อประโยชนแก พ. การยายทางภาระจํายอมดังกลาวไม
มีกฎหมายบังคับใหตองทําเปนหนังสือ หรือมีหลักฐานเปนหนังสือ และการที่ ค.เจาของที่ดินแปลง
ที่เปนสามยทรัพยตกลงจายเงินจํานวนหนึ่งใหแก พ.ก็เปนคาตอบแทนในสวนที่ ค.จะไดใชทาง
พิพาทกวางขึ้นจากเดิมนั้น คูกรณียอมสามารถตกลงกันดวยความสมัครใจได ตาม ป.พ.พ.มาตรา 
1392 โจทกทั้งสองจึงสามารถสืบพยานบุคคลถึงขอตกลงดังกลาวเพื่ออธิบายประกอบใหเห็นถึง
เจตนารมณของคูกรณีได โจทกทั้งสองไดใชทางพิพาทจนไดสิทธิภาระจํายอมในที่ดินของจําเลย

DPU



 17 

โดยอายุความ และโจทกฟองโดยอาศัยสิทธิที่ไดภาระจํายอมในทางพิพาทโดยอายุความ มิใชฟอง
โดยอาศัยสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวาง ค.กับโจทก แมวา ค.จะผิดสัญญาการ
ชําระเงินหรือไมก็ตาม ก็หาทําใหสิทธิภาระจํายอมในทางพิพาทของโจทกทั้งสองที่มีอยูส้ินไปไม 
การที่ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา ทางพิพาทตกเปนภาระจํายอมแกที่ดินของโจทกทั้งสองทุกแปลง ตาม
รายละเอียดในแผนที่เอกสารหมาย จ.1 ที่โจทกอางสง แตในคําพิพากษาศาลอุทธรณระบุเลขโฉนด
ที่ดินของโจทกที่ 1 ไมครบทุกแปลงโดยไมระบุที่ดินตามฟองของโจทกที่ 1 ดวย ยอมทําใหคํา
วินิจฉัยของศาลอุทธรณในสวนที่ดินของโจทกที่ 1 แปลงดังกลาวนั้นไรผล เปนปญหาอันเกี่ยวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลฎีกามีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยและแกไขเสียใหถูกตองไดตาม 
ป.วิ.พ.มาตรา 142 (5) การหยาคูสมรสไมจําตองไปแสดงเจตนาตอนายทะเบียน ดังนั้นคําขอของ
โจทกที่ใหศาลพิพากษาใหจําเลยไปจดทะเบียนหยากับโจทก หากจําเลยไมไปใหถือเอาคําพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจําเลยนั้น ศาลบังคับใหไมได  

ฎีกาท่ี 2754/2540 ฟองโจทกไดบรรยายแลววา ส.ลูกจางโจทกปลอยปละละเลยไม
กระทําการตามหนาที่อยางไร ผิดขอบังคับอยางไร และจงใจหรือประมาทเลินเลออยางไร ซ่ึงเปน
เหตุใหสินคาของโจทกขาดหรือสูญหายไป ซ่ึงจําเลยผูค้ําประกันการทํางานของ ส.ตองรับผิด ดังนี้ 
ฟองของโจทกไดแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาและขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาแลว 
ฟองโจทกจึงไมเคลือบคลุม โจทกฟอง ส.กับพวกในคดีของศาลแรงงานกลาง โดยบรรยายฟองวา 
ส.กับพวกเปนลูกจางของโจทกตําแหนงผูจัดการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการจัดการกิจการและ
ดําเนินงานของโจทก ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและคําส่ังของโจทก ไดจงใจ
หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหาย กลาวคือ มีหนาที่เก็บรักษาตรวจสอบ 
จัดทําทะเบียนคุมสินคาและวัสดุของโจทกตามระเบียบขอบังคับ แตหาไดปฏิบัติเชนนั้นไม เปนเหตุ
ใหสินคาและวัสดุของโจทกขาดหรือสูญหายไป นับวาเปนมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจาง
เกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน หาใชเปนมูลละเมิดอยางเดียวไม แตมีมูลเปนการผิด
สัญญาจางแรงงานรวมอยูดวย เมื่อสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตการผิด
สัญญาจางแรงงาน ไมมีกฎหมายกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะ จึงตองใชอายุความทั่วไป คือ 
อายุความ 10 ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการของโจทกประชุมมีมติให 
ส.ใชบุคคลค้ําประกันเปนการชั่วคราวจนกวาจะจัดหาที่ดินมาจํานองเปนประกันแทน ตอมา ส.ได
จัดหาที่ดินมาจํานองแลวโดยจําเลยที่ 2 เปนผูนําที่ดินมาจํานอง ดังนั้น สัญญาค้ําประกันที่จําเลยที่ 1 
ทําไวกับโจทกยอมส้ินความผูกพันนับแตจําเลยที่ 2 นําที่ดินมาจํานองจําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใน
ฐานะผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันตอโจทก 
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ฎีกาที่ 5398/2538 ตามคําฟองของโจทกมิไดบรรยายใหจําเลยรับผิดตามสัญญาฝาก
ทรัพย ฟองโจทกมีแตเร่ืองละเมิด เรื่องฝากทรัพยจึงไมเปนประเด็นแหงคดี ศาลจะพิพากษาให
บังคับชําระหนี้ตามสัญญาฝากทรัพยไมได และเรื่องฝากทรัพยมิใชเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลว
ในศาลชั้นตน ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 การที่ศาลอุทธรณหยิบยกเรื่องสัญญาฝากทรัพยขึ้นวินิจฉัย
นั้นจึงเปนการไมชอบ แตพยานหลักฐานในสํานวนเพียงพอแกการวินิจฉัยคดี ศาลฎีกาจึงเห็นควร
พิจารณาพิพากษาคดีไปโดยไมตองยอนสํานวนไปใหศาลอุทธรณพิจารณาพิพากษาคดีใหม จําเลย 
ที่ 1 เปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จําเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เปนเจาหนาที่แตงกายเชนเดียวกับ
จําเลยที่ 1 ยืนเก็บบัตรจอดรถและปลอยรถยนตออกจากอาคารจอดรถ จําเลยที่ 5 เปนเจาของอาคาร
จอดรถ อาคารจอดรถของจําเลยที่ 5 มีทางเขา 1 ทาง ทางออก 1 ทาง ปากทางมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยยืนอยูที่คอกกั้นคอยเก็บเงิน 5 บาท พรอมกับออกบัตรคาเชาที่จอดรถราคา5 บาท โดย 
จดทะเบียนรถไวในบัตรดวย ซ่ึงที่ดานหนาบัตรตอนลางมีขอความวาบริการรักษาความสะอาดและ
รักษาความปลอดภัย ดานหลังของบัตรมีขอความวา 1. ผูขับขี่ตองเก็บบัตรไวกับตัว เพื่อปองกันรถ
หาย 2. กรุณาคืนบัตรทุกครั้ง กอนออกจากบริเวณที่จอดรถ ฯลฯ 6. บัตรสูญหายหรือไมนํามาแสดง 
บริษัทจะไมอนุญาตใหนํารถออกจนกวาจะหาหลักฐานมาแสดงจนเปนที่พอใจ และในที่จอดรถมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยยืนเดินตรวจตรา ที่กําแพงบริเวณลานจอดรถก็มีคําเตือนวา กรุณาอยา
ลืมบัตรจอดรถเพราะรถยนตอาจสูญหาย สําหรับทางขาออกมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยยืนอยูที่
คอกกั้นคอยตรวจรับบัตรและปลอยรถออก พฤติการณดังกลาวแมจะปรากฏวาผูมาใชบริการที่จอด
รถจะเปนผูเลือกที่จอดรถเอง ดูแลปดประตูรถและเก็บกุญแจรถไวเอง และที่บัตรคาเชาจอดรถ
ดานหลังจะมีขอความวา หากมีการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นทุกกรณี ผูครอบครองตอง
รับผิดชอบเองทุกประการก็ตาม แตก็ยอมจะทําใหผูใชบริการจอดรถโดยทั่วไปเขาใจไดวาที่อาคาร
จอดรถของจําเลยที่ 5 นี้ มีบริการรักษาความเรียบรอย ความปลอดภัยสําหรับรถยนตที่จะนํารถเขามา
จอดขณะมาติดตอธุรกิจหรือซ้ือสินคาที่หางสรรพสินคาของจําเลยที่ 5 โดยรับดูแลความเรียบรอย
ความปลอดภัยทั้งขณะที่รถจอดอยูในอาคารและขณะที่รถจะออกจากอาคาร ซ่ึงผูที่มิใชเจาของรถ
และถือบัตรคาเชาที่จอดรถจะลักลอบนํารถออกไปไมได เพราะจะมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบกอน
ทั้งนี้โดยที่ผูใชบริการที่จอดรถจะตองเสียเงิน 5 บาทเปนคาตอบแทน การกระทําดังกลาวถือเปนการ
กระทํากอน ๆ ของจําเลยทั้งหา กอใหเกิดหนาที่แกจําเลยทั้งหาตองดูแลรักษาความเรียบรอย ความ
ปลอดภัยแกรถยนตที่นําเขามาจอดจําเลยที่ 1 มีหนาที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ตลอดจนรถยนตที่เขามาจอดและความเรียบรอยโดยท่ัวไป ไมปรากฏวามีหนาที่โดยเฉพาะในการ
ปองกันการโจรกรรมรถยนต และไมปรากฏวาเหตุโจรกรรมรถยนตของโจทกไดเกิดตอหนาจําเลย
ที่ 1 แลว จําเลยที่ 1 งดเวนปองกันการโจรกรรมรถยนตนั้น การที่รถยนตของโจทกถูกลักไปจะถือวา
เกิดจากการที่จําเลยที่ 1งดเวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันผลการโจรกรรมรถยนตนั้นไมได จําเลย
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ที่ 1จึงไมตองรับผิดตอโจทกฐานละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ยืนเก็บเงิน ออก
บัตร จดทะเบียนรถลงในบัตร และตรวจบัตรขณะที่รถยนตออกจากลานจอดรถอยูที่คอกกั้นตรง
ทางเขาออกลานจอดรถ หนาที่ในการรักษาความปลอดภัยของจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4จึงเกี่ยวกับการ
ปองกันไมใหผูที่ไมใชเจาของรถนํารถออกไปจากลานจอดรถหรือปองกันการโจรกรรมรถยนต
โดยตรง ซ่ึงที่ลานจอดรถและที่ดานหลังบัตรจอดรถ มีขอความวา ผูใชบริการลานจอดรถจะตองเก็บ
รักษาบัตรไวเพื่อตรวจขณะจะนํารถออกจากลานจอดรถ มิฉะนั้น บริษัทจะไมยอมใหนํารถออกไป
จนกวาจะหาหลักฐานอื่นมาแสดงยืนยัน เมื่อทางเขาออกลานจอดรถมีอยูทางเดียว หากจําเลยที่ 2 ถึง
ที่ 4 ซ่ึงอยูที่คอกกั้นตรวจบัตรอยางเครงครัดก็ยากที่รถยนตของโจทกจะถูกลักไปได การที่จําเลยที่ 2 
ถึงที่ 4 ไมระมัดระวังตรวจบัตรจอดรถโดยเครงครัด อันเปนการงดเวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกัน
การโจรกรรมรถยนตเปนผลโดยตรงทําใหรถยนตของโจทกถูกลักไป และเปนการประมาทเลินเลอ
จึงเปนการกระทําละเมิดตอโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4ตองรับผิดตอโจทก เมื่อ
จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เปนลูกจางของจําเลยที่ 5 กระทําละเมิดในทางการที่จางของจําเลยที่ 5 จําเลยที่ 5 
นายจางยอมตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตอโจทกดวย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 425 

 2.2.3 ทฤษฎีการบังคับชําระหนี้ 
เจาหนี้มีสิทธิที่จะเลือกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได ซ่ึงถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ของตน 

เจาหนี้ชอบท่ีจะรองขอตอศาล ใหส่ังบังคับชําระหนี้ โดยมีกองทุนทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้เปน
หลักประกันในการชําระหนี้นั้น ใหแกเจาหนี้ตาม ปพพ. มาตรา 194, 213 และ 214 

ทั้งนี้ หลักทั่วไปมีอยูวา " ทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ ตกเปนประกันในการชําระหนี้ " 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา214 บัญญัติวา"ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 
733 เจาหนี้มีสิทธิที่จะใหชําระหนี้ของตนจากทรัพยสินของลูกหนี้จนสิ้นเชิงรวมทั้งเงินและ
ทรัพยสินอื่นๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกคางชําระแกลูกหนี้ดวย " มาตรานี้เปนเพียงรับรองสิทธิของเจาหนี้
ใหมีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้จากกองทรัพยสินของลูกหนี้เทานั้น หาไดใหอํานาจแกเจาหนี้ในการ
ดําเนินการเหนือกองทรัพยสินลูกหนี้ไม ทั้งนี้เปนเพราะสิทธิทางหนี้ (OBLIGATORY RIGHT) 
เปนสิทธิเรียกรอง ซ่ึงในการใชสิทธินั้นเจาหนี้จะตองดําเนินการโดยการเรียกรองใหลูกหนี้
ปฏิบัติการชําระหนี้ จะไปบังคับการใหเปนไปตามสิทธิโดยพลการไมได จึงทําใหลูกหนี้มีอิสระท่ี
จะจําหนายจายโอนทรัพยสินของตนได ดังนั้น ทรัพยสินอันเปนประกันในการชําระหนี้ตามมาตรา
นี้จึงเปนหลักประกันอันเลื่อนลอย ซ่ึงในบางกรณีเจาหนี้อาจจะไมสามารถบังคับเอากับทรัพยสิน
ของลูกหนี้ไดเลย กฎหมายจึงกําหนดมาตรการบางประการขึ้นเพื่อควบคุมกองทรัพยสินของลูกหนี้ 
เชน การใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้หรือการเพิกถอน การฉอฉล ตาม ประมวลกฎหมายแพงและ 
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พาณิชย มาตรา 233, 237 ฯลฯ เพื่อคุมครองสิทธิของเจาหนี้ในอันที่จะไดรับการ ชําระหนี้จากกอง
ทรัพยสินของลูกหนี้  

การบังคับชําระหนี้เปนกระบวนการอันเนื่องมาจากการไมชําระหนี้ของลูกหนี้ทําให
เจาหนี้ตองใชสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ เจาหนี้ จะไดรับการชําระหนี้ ก็ไดอาศัย
หลักการบังคับชําระหนี้ 3 กลาวคือ บุคคลเมื่อตกลงกันอันเกิดเปนสัญญา หรือในกรณีที่มีการละเมดิ
เกิดขึ้น จําเปนตองมีกระบวนการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเจาหนี้ไดรับการปฏิบัติใหเปนไปตาม 
ขอสัญญานั้น หรือ เยียวยาความเสียหายอันเกิดแตการผิดสัญญาหรือการละเมิดนั้น เจาหนี้มิอาจ
กระทําขึ้นเองได ตองอาศัยอํานาจรัฐเปนผูเขามาดําเนินการแทน ดังนั้น ศาลจึงเปนองคกรของรัฐที่มี
อํานาจหนาที่ที่จะบังคับใหเปนไปตามขอตกลงหรือขอสัญญา หรือการเยียวยาความเสียหายดังกลาว 
เพื่อมิใหบุคคลใชกําลังกันเอง หลักการบังคับชําระหนี้ เปนหลักการซึ่งมีอยูในระบบกฎหมายทุก
ระบบหลักการบังคับชําระหนี้ อาจมีความแตกตางกันบาง เพราะความเปนมาของระบบกฎหมาย
และนิติวิธี (Juristic method) ที่แตกตางกัน แตมีวัตถุประสงคอยางเดียวกันคือเปนกระบวนการ 
ที่บังคับใหลูกหนี้ ตองปฏิบัติการชําระหนี้ใหถูกตองครบถวนตรงตามวัตถุแหงหนี้ และความ
ประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้ (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 208,215) 

การบังคับชําระหนี้โดยทั่วไป อาจแบงได 2 ประการ คือการบังคับชําระหนี้โดย
เฉพาะเจาะจง (SPECIFIC PERFORMANCE) และการบังคับชําระหนี้โดยคาสินไหมทดแทน 
กลาวคือ การบังคับชําระหนี้ที่มีวิธีการใหลูกหนี้กระทําการที่เปนไปตามวัตถุประสงคที่เจาหนี้
ตองการ หรือการบังคับชําระหนี้กันอยูอยางไร ก็ขอใหบังคับชําระหนี้อยางนั้น ซ่ึงเปนผลธรรมดา
แหงหนี้ (Normal Execution) เรียกวา การบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ลูกหนี้ไมชําระ
หนี้ใหตองตามวัตถุประสงคอันแทจริงแหงหนี้ เปนเหตุใหเจาหนี้เสียหายอยางไรเปนเรื่องของการ
บังคับชําระหนี้ โดยคาสินไหมทดแทนเปนผลผิดธรรมดาของหนี้ (Abnormal Execution)1 
 1) แนวความคิดในระบบกฎหมาย Civil Law  มีแนวความคิดการบังคับชําระหนี้ซ่ึง
ยึดถือตามกฎหมายโรมัน ถือวาเมื่อบุคคลหนึ่งทําสัญญากับอีกบุคคลหนึ่ง ยอมหวังวาอีกฝายหนึ่งจะ
ปฏิบัติตามสัญญา กลาวคือ เมื่อมีสัญญาเกิดขึ้น ก็มีหนี้ที่จะตองปฏิบัติตามสัญญา 2 เจาหนี้มีสิทธิ
ฟองบังคับใหลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาได อันเปนการบังคับใหชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง อาทิ ผูซ้ือ
ก็หวังจะใหผูขายโอนทรัพยที่ขายให นายจางก็หวังที่จะใหลูกจางทํางานใหตามที่ตกลงกัน โดยหลัก
ทั่วไปแลวคูสัญญายอมมีสิทธิบังคับใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญา ยกเวนในกรณีที่ไมอยู
ในวิสัยที่จะบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาไดโดยตรง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จึงจะมีการชําระ
คาเสียหายทดแทนหรือเปนการเพิ่มเติม  
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  ดังนั้นจึงเห็นไดวา ในระบบกฎหมาย Civil Law มีแนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับ
ชําระหนี้ โดยมุงบังคับคูสัญญาที่จะใหมีการปฏิบัติการชําระหนี้กันตามขอสัญญาอยางจริงจัง และ
ปองกันมิใหมีการผิดสัญญา อันเปนการคํานึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญา (sanctity of contract) 
และหนาที่ในทางศีลธรรม (moral obligation) ที่จะตองเคารพและรักษาคํามั่นสัญญาที่ไดใหตอกัน
ไวถือหลักสัญญาตองเปนสัญญา (pacta sunt servanda) 
 2) แนวความคิดในระบบกฎหมาย Common Law ตามหลักกฎหมายลักษณะสัญญาของ
ระบบ Common Law นั้น เดิมถือวาเพียงแตมีสัญญาเกิดขึ้น ยังหาอาจฟองรองตามสัญญาไดไม 
จะตองมีการผิดสัญญากันเสียกอนจึงจะสามารถฟองรองกันไดและฟองรองกันไดก็แตเฉพาะการ
เรียกรองคาเสียหายเปนเงิน ศาล Common Law จะไมมีการบังคับชําระบังคับหนี้เฉพาะเจาะจง 
จะบังคับไดแตเพียงใหใชคาเสียหายเทานั้น ตอมาเกิดหลักกฎหมายที่เรียกกันวา equity ขึ้นโดยศาล
เอควิตี้ ยินยอมใหมีการบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาโดยเฉพาะเจาะจง 2 เพื่อเปนการเยียวยาหรือ 
อุดชองวางของกฎหมาย Common Law ที่มีอยูแตเดิมซ่ึงไมเพียงพอ โดยในระยะแรกหากจําเลยไม
ปฏิบัติตามคําพิพากษาซึ่งบังคับใหจําเลยปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง จําเลยก็จะ
ถูกลงโทษจําคุกฐานละเมิดอํานาจศาล แตในศตวรรษที่ 17 
  ศาลจะออกหมายยึดอายัดทรัพยสินตาง ๆ ของจําเลยเพื่อนํามาจําหนายและชําระหนี้
ใหแกโจทกตามที่โจทกเรียกรอง ซ่ึงในบางกรณีโจทกอาจประสงคจะใหจําเลยปฏิบัติตามสัญญา
มากกวาตองการคาเสียหาย และโดยเหตุนี้ศาลจึงไดใชอํานาจออกหมายบังคับจําเลยปฏิบัติตาม
สัญญา เรียกวา "specific performance" หรือหมายใหจําเลยงดเวนการปฏิบัติการอันไมชอบดวย
กฎหมาย เรียกวา "injunction" แตอยางไรก็ดี ในการออกหมายดังกลาวนั้น ศาลหาไดออกหมายให
ทุกกรณีไม แตจะอยูในอํานาจดุลยพินิจของศาลเมื่อศาลเห็นสมควร และเห็นวาจะเปนธรรมแกทั้ง
สองฝายมิใชสิทธิของ คูสัญญาโดยแท ถาศาลเห็นวา การบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงทําให
ลูกหนี้เสียหายจนเกินไป และมิไดทําใหเจาหนี้ไดรับประโยชนมาก ศาลก็จะไมส่ังบังคับชําระหนี้
โดยเฉพาะเจาะจง คงใหแตคาเสียหายฐานผิดสัญญาเทานั้น หรือหากการชําระคาเสียหายก็เปนการ
เพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายใหโจทยไดแลว หรือในกรณีสัญญาที่มีลักษณะเปนการเฉพาะตัว 
ซ่ึงลูกหนี้จะตองปฏิบัติดวยตัวเอง (contract for personal service) เชน สัญญารับจางรองเพลง ซ่ึง
การบังคับใหจําเลยปฏิบัติตามสัญญานั้น ไมอยูในวิสัยที่ศาลจะบังคับได ศาลก็จะไมออกหมาย 
specific performance ให ตอมาไดมีการรวมเอาศาล Common Law กับศาลเอควิตี้เขาดวยกัน เพื่อ
ผอนคลายการครอบงําและการซ้ําซอนแหงอํานาจศาล ทําใหศาลอังกฤษมีอํานาจสั่งบังคับชําระหนี้
ตามสัญญาโดยเฉพาะเจาะจงและสั่งใหใชคาเสียหายเปนเงินก็ได ตามแตดุลยพินิจของศาลเปนเงินก็
ได ตามแตดุลยพินิจของศาลเปนกรณี ๆ ไป 
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2.3  การนําเอากิจการเปนหลักประกันในลักษณะ Project Finance 
การดําเนินธุรกรรมแบบ Project Finance เร่ิมจากกลุมผูลงทุนและผูสนับสนุนกิจการซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันการเงินหลายแหงไดริเริ่มจะทํากิจการที่ตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงผูรวมลงทุนและผูสนับสนุนไมมีเงินลงทุนที่เพียงพอและตองการลดความเสี่ยงของการลงทุน 
โดยไมตองการใหเงินลงทุนที่ไดลงทุนไปมีผลกระทบกับบริษัทของผูลงทุนและผูสนับสนุน 
ทางกลุมผูลงทุนและผูสนับสนุนจึงตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจขึ้นมา โดยใหนิติบุคคลเฉพาะกิจดังกลาว
เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบการเปนวัตถุประสงคประการเดียวและใหนิติบุคคล
เฉพาะกิจนั้นดําเนินการรางกิจการ โดยเสนอรายละเอียดวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ ความ
เปนไปไดและขั้นตอนในการชําระหนี้คืนตอสถาบันการเงินรายเดียว หรือหลายรายเพื่อขออนุมัติ
สินเชื่อในการดําเนินการกิจการและเนื่องจากการกูยืมเงินในการทํากิจการแบบ Project Finance 
มักเปนการขอสินเชื่อในวงเงินที่สูง ผูใหสินเชื่อจึงมักจะตองลดความเสี่ยงของการใหสินเชื่อดวย
การกระจายความเสี่ยงไปใหสถาบันการเงินรายอื่น ดังนั้นในกลุมผูใหสินเชื่อจึงมักจะทําสัญญากัน
ในลักษณะเปนสัญญารวมกันใหกู (Syndicate Loan) 

อยางไรก็ดี ในการประกอบกิจการนั้นในระยะเริ่มตน ผูกูซ่ึงก็คือนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ยังอาจไมมีทรัพยสินอะไรใหจับตองไดมากนัก เพื่อใหผูใหสินเชื่อไวเปนหลักประกัน เชน ที่ดิน 
ก็ยังตองเปนที่ดินเปลา ยังไมมีส่ิงปลูกสราง ฯลฯ ส่ิงที่กลุมผูใหสินเชื่อจะใชพิจารณาใหสินเชื่อก็คือ
รายงานความเปนไปไดของกิจการ ความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนหากกิจการ
สามารถดําเนินการตามแบบที่วางไว ดังนั้น การใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการจึงตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา
กิจการจะกอใหเกิดรายไดเพียงพอที่จะชําระหนี้คืน ซ่ึงปจจัยสําคัญที่จะทําใหเจาหนี้ซ่ึงเปนผูให
สินเชื่อไดรับชําระหนี้คืน คือ กิจการนั้นตองสําเร็จ ซ่ึงหากนิติบุคคลเจาของกิจการไมสามารถ
ดําเนินกิจการใหแลวเสร็จ เจาหนี้ตองสามารถเขาควบคุมการกอสรางหรือดําเนินกิจการใหแลวเสรจ็
ตามวัตถุประสงคแทนนิติบุคคลเจาของกิจการได หรือจะใหนิติบุคคลอื่นเขามาสวมสิทธิในการ
ดําเนินกิจการนิติบุคคลเจาของกิจการเดิมได และหากเปนกรณีที่นิติบุคคลเจาของกิจการสามารถ
ดําเนินกิจการไดสําเร็จ นิติบุคคลเจาของกิจการก็ยังมีหนาที่ตองดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายไดเพื่อ
นํามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามสัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการ หากนิติบุคคลเจาของกิจการ 
ผิดนัดชําระหนี้ เจาหนี้ตองสามารถเขาควบคุมกิจการหรือใหนิติบุคคลอื่นเขาสวมสิทธิในการ
ดําเนินกิจการแทนได 
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การนําเอากิจการเปนหลักประกันในลักษณะ Project  Finance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดําเนินธุรกรรมแบบ Project Finance โดยทั่วไปมักจะเปนการทําบริการสาธารณะ

หรือเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน ซ่ึงรัฐตองเขามามีสวนรวมในการทํากิจการดวย 
ดังเชน สัญญากิจการระบบทางดวนขั้นที่ 2 เปนตน ซ่ึงนิติบุคคลเจาของกิจการจะตองทําสัญญา
อยางนอยสองฉบับในการทํากิจการดังกลาว คือ สัญญากูยืมเงินจากกลุมผูใหกูเพื่อทํากิจการหรือ
สัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการและสัญญาสัมปทานจากรัฐเพื่อใหนิติบุคคลเจาของกิจการได
สิทธิในการหาประโยชนกิจการดังกลาวในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวจะมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันในลักษณะที่เปนสัญญาที่ตองดําเนินการไปพรอมกันและในสัญญาทั้ง
สองฉบับตางก็มีผลกระทบซึ่งกันและกัน กลาวคือในสัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการนั้นมักจะ
กําหนดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ใหกู การเบิกวงเงินกูในแตละงวดการชําระคืนเงินกู ซ่ึงโดยมากกลุม

นิติบุคคลที่เขามาดําเนินการแทน 

ธนาคาร 

Finance 

ผูใหกูอ่ืนๆ 

สัญญาจางเหมากอสราง 

สัญญาประกันภัย 

สัญญาสัมปทาน 

สัญญาอื่นๆ 

นิติบุคคลเฉพาะกิจที ่
ตั้งขึ้นมาเพื่อดาํเนิน

กิจการ 

ตัวแทนหลัก 
ประกัน 

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
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ผูใหกูมักจะใหนิติบุคคลเจาของกิจการชําระคืนเงินกู เมื่อกิจการแลวเสร็จ และนิติบุคคลเจาของ
กิจการไดเขาทําประโยชนในกิจการแลวตลอดจนเหตุแหงการผิดนักและเลิกสัญญา ซ่ึงหาก 
นิติบุคคลเจาของกิจการซึ่งเปนผูกูไมสามารถทํากิจการใหแลวเสร็จหรือไมชําระหนี้ตามสัญญา 
กลุมผูใหกูตองสามารถเขาดําเนินกิจการแทนหรือใหบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทนได ซ่ึงในกรณีนี้ 
ขอสัญญาดังกลาวตองสอดคลองกับสัญญาสัมปทานที่นิติบุคคลเจาของกิจการโดยมีระยะเวลา
เร่ิมตนกิจการและกําหนดการแลวเสร็จของกิจการไวและกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่รัฐอนุญาตให
สัมปทานรวมทั้งเหตุแหงการผิดนัดและผิดสัญญาและหากนิติบุคคลเจาของกิจการไมสามารถ
ดําเนินการกิจการใหแลวเสร็จ หรือผิดสัญญาใด ๆ รัฐมีสิทธิเลิกสัญญาสัมปทานได และในกรณีที่
นิติบุคคลเจาของกิจการผิดสัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการตอกลุมผูใหกูและกลุมผูใหกูได
ดําเนินการแทนหรือใหบุคคลที่เขาดําเนินการแทนดังกลาวมีสิทธิและหนาที่ที่นิติบุคคลเจาของ
กิจการเดิมมีอยูแตเดิม ดังนั้น จะเห็นไดวาสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีความสัมพันธและมี
ผลกระทบตอกัน โดยหากนิติบุคคลเจาของกิจการผิดสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งก็จะมีผลทําใหกิจการ
ไมแลวเสร็จได 

ดังนั้น การทํากิจการจึงมีลักษณะคลายกับมีคูสัญญาสามฝายเขามาเกี่ยวของ คือ กลุม
ผูใหกู นิติบุคคลเจาของกิจการ และภาครัฐ 

การทํา Project Finance โดยทั่วไปแลวมักจะทําขึ้นมาในลักษณะของ B.O.T., B.T.O. 
และ B.O.O. โดยแตละประเภทมีลักษณะดังนี้ 1 

 1) B.O.T. (Build Operate Transfer) คือ เปนลักษณะของการดําเนินกิจการที่กลุม 
ที่ผูรวมลงทุนสรางทรัพยสินขึ้นมา จะตองเปนผูจัดหาแหลงเงินทุน ทรัพยสิน และดําเนินการ
กอสราง ซ่ึงเมื่อกอสรางหรือดําเนินการเสร็จแลว ผูลงทุนจะมีสิทธิใชสอยหาประโยชนจาก
ทรัพยสินดังกลาวได ในชวงระยะเวลาที่ไดรับสัมปทาน เมื่อหมดระยะเวลาที่ไดรับสัมปทานก็จะ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวใหแกรัฐ 

 2) B.T.O. (Build Transfer Operate) คือ เปนลักษณะของการดําเนินกิจการที่กลุมผูรวม
ลงทุนสรางทรัพยสินขึ้นมา จะตองเปนผูจัดหาแหลงเงินทุน ทรัพยสิน และดําเนินการกอสราง ซ่ึง
เมื่อกอสรางหรือดําเนินการเสร็จแลว ผูลงทุนจะตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวใหแกรัฐ
เสียกอนและผูลงทุนจะมีสิทธิใชสอยหาประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวไดในชวงระยะเวลาทีไ่ดรับ
สัมปทาน 

                                                           
1  ตุลย  ศิริกุลพิพัฒน.  (2540).  สัญญาสัมปทานที่ไมเปนธรรม : ศึกษากรณีการขึ้นคาทางดวนระหวาง

รัฐกับเอกชน”.  หนา 25. 
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3)  B.O.O. (Build Own Operate) คือ เปนลักษณะของการดําเนินกิจการที่กลุมผูรวม
ลงทุนสรางทรัพยสินขึ้นมาก จะตองเปนผูจัดหาแหลงเงินทุน ทรัพยสิน และดําเนินการกอสรางซึ่ง
เมื่อสรางหรือดําเนินการเสร็จแลว ผูลงทุนจะมีสิทธิใชสอยหาประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวได
ในชวงระยะเวลาที่ไดรับสัมปทาน โดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวใหแกรัฐ 

นอกจากนี้ กรณีของ Project Finance ยังใชในกรณีของบุคคลธรรมดาอีกดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีกิจการผูประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังจะเห็นไดใน
กรณีของสถาบันการเงินหลายแหงไดมีการใหสินเชื่อแกบุคคลธรรมดาที่ดําเนินการในลักษณะของ
กิจการธุรกิจไมวาจะเปนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงมีดารใหสินเชื่อกวา 
100 ลานบาท  

2.4 การนํากิจการเปนหลักประกันตามกฎหมายไทย 

โดยที่การนําเอากิจการทั้งกิจการเปนหลักประกันไมสามารถทําไดตามกฎหมายที่มีอยู
ในปจจุบันจึงตองนําทรัพยสินแตละประเภทมาดําเนินการตามกฎหมายการประกันหนี้ ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยสามารถทําไดโดยการจํานองและจํานําซึ่งเปนสัญญาอยางหนึ่งที่
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนประกันการชําระหนี้  

โดยปกติแลวตามกฎหมายเจาหนี้มีสิทธิบังคับทรัพยสินของลูกหนี้จนสิ้นเชิงรวมถึง
สิทธิเรียกรองที่ลูกหนี้มีตอบุคคลภายนอก เรื่องหนี้สินทรัพยของลูกหนี้ถือเปนหลักประกันการ
ชําระหนี้ของเจาหนี้ แตในทางความเปนจริงเมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้ ลูกหนี้อาจหลบหนีไมยอม
ชําระหนี้อันมีผลทําใหเจาหนี้เสียหาย เพื่อความมั่นใจในการที่เจาหนี้จะไดรับการชําระหนี้อยาง
แนนอน เจาหนี้อาจใหลูกหนี้หาหลักประกันไววาเมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้แลวเจาหนี้สามารถใช
สิทธิบังคับเอาจากหลักประกันนั้นเปนการทดแทนได ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงไดวาง
หลักเกณฑในการที่เจาหนี้จะไดรับความมั่นใจในการที่จะไดรับชําระหนี้ไว 2 ประเภทคือ การ
ประกันหนี้ดวยบุคคลหรือที่เรียกวาการค้ําประกัน และการประกันหนี้ดวยทรัพยในลักษณะของการ
จํานองและการจํานํา 

เจาหนี้สามัญซึ่งไมมีประกันหรือไมมีบุริมสิทธิ คือ ไมมีสิทธิพิเศษอันเกิดจากสัญญา
หรือจากกฎหมายแลว เจาหนี้ทุกคนยอมมีสิทธิเสมอกันที่จะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินทั้งหมด
ของลูกหนี้ที่มีอยู ดังที่บัญญัติใน ป.พ.พ. มาตรา 214 วา “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 733 
เจาหนี้มีสิทธิที่จะใหชําระหนี้ของตนจากทรัพยสินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพยสิน
อ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกคางชําระแกลูกหนี้ดวย” การที่จะใหลูกหนี้ชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ละเสียไม
ชําระมีทางเดียวเทานั้นที่เจาหนี้จะตองฟองตอศาลขอใหพิพากษาใหลูกหนี้ชําระหนี้ เวนแตจะเปน
หนี้บางชนิด ซ่ึงกฎหมายกําหนดทางแกใหเอาทรัพยสินของลูกหนี้ที่ยึดเอาไว หรือท่ีลูกหนี้มอบให
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ไวตามวิธีการของกฎหมาย ออกจําหนายเอาเงินชําระหนี้เสียเอง แทนที่จะฟองรองตอศาล แตก็ได
เพียงเทาที่ขายทรัพยนั้นได ขาดเทาใดยังตองมาฟองศาล การที่เจาหนี้ตองมาฟองศาล ศาลพิพากษา
ใหแลว การที่จะไดรับใชหนี้มีวิธีบังคับคดี ตาม ป.วิ.พ. คือขอบังคับยึดเอาทรัพยของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษามาขายทอดตลาดเอาเงินชําระหนี้ 2 

คําวา “ประกัน” ตาม ป.พ.พ. มีอยูเพียง 3 ชนิด คือค้ําประกันดวยบุคคล จํานองและ
จํานํา สิทธิพิเศษของเจาหนี้โดยประการอื่น เชน สิทธิยึดหนวงและบุริมสิทธิ หาใชประกันใน
ความหมายดังกลาวมาไม สําหรับสิทธิยึดหนวงตามมาตรา 241 กฎหมายใหสิทธิแกเจาหนี้เพียงแต
จะยึดทรัพยสินไวจนกวาจะมีการใชหนี้ ตางกับจํานอง จํานํา ซ่ึงถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ เจาหนี้มีสิทธิ
ที่จะเอาทรัพยสินที่เปนประกันออกขายทอดตลาดชําระหนี้ได บุริมสิทธิก็เหมือนกัน กลาวคือไมให
สิทธิแกเจาหนี้ผูทรงบุริมสิทธิที่จะเอาทรัพยสันในบังคับบุริมสิทธิของลูกหนี้ไปขายทอดตลาดชําระ
หนี้ตามมาตรา 251 บุริมสิทธิเปนเรื่องเจาหนี้หลายคนแยงกันเอาชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้
ซ่ึงมีอยูไมพอใชหนี้เจาหนี้ไดทุกคน ใครมีบุริมสิทธิดีกวา คนนั้นไดรับชําระหนี้ไปกอนตามสวน
จํานวนที่กฎหมายบัญญัติไว ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย จึงตางกับประกันดวยบุคคลและ
ทรัพย ซ่ึงเกิดขึ้นโดยสัญญา มิใชอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย3 

ปญหาวาอะไรเปนประกัน มีความสําคัญเกี่ยวของกับตัวบทบาทมาตรา เชน มาตรา 690 
ที่บัญญัติวา ถาเจาหนี้มีทรัพยที่ลูกหนี้ใหยึดถือไวเปนประกัน ผูค้ําประกันจะรองขอใหเจาหนี้เอา
ชําระหนี้จากทรัพยนั้นกอนได ปญหาเกี่ยวโยงจึงอาจมีขึ้นไดวาในกรณีสิทธิยึดหนวงที่เจาหนี้ยึด
หนวงทรัพยสินของลูกหนี้ไว หรือเปนเจาหนี้บุริมสิทธิดวยประการใดๆ ผูค้ําประกันจะรองขอ
เชนนั้นไดหรือไม คําตอบคือไมได4 สิทธิยึดหนวงไดแกสิทธิของเจาหนี้ผูครองทรัพยสินของผูอ่ืนที่
จะยึดหนวงทรัพยสินนั้นไว จนกวาจะไดรับชําระหนี้อันเกี่ยวดวยทรัพยสินนั้นจนสิ้นเชิง เมื่อใด
เจาหนี้ครองทรัพยสินและมีหนี้อันเปนคุณเกี่ยวดวยทรัพยสินแลว ก็อยูในเกณฑที่จะเกิดสิทธิยึด
หนวงขึ้นได ป.พ.พ. วางหลักทั่วไปในมาตรา 241 มูลหนี้จะเกิดขึ้นอยางไรก็ตาม ถามาเขาอยูใน
ขอบเขตของมาตรา 241 เจาหนี้ยอมเปนผูมีสิทธิยึดหนวง โดยไมตองมีบทกฎหมายอื่นระบุไว
โดยเฉพาะ ซ่ึงในบทมาตราอื่นใหสิทธิยึดหนวงแกเจาหนี้บางจําพวกไวโดยเฉพาะเหมือนกัน เชน 
ตามมาตรา 452, 468, 630, 670, 697, 772, 819, 835 บางทีถึงแกใหผูทรงสิทธิไดรับผลพิเศษยิ่งกวา

                                                           
2  พจน  บุษปาคม.  (2540).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย  คํ้าประกัน  จํานอง  

จํานํา  สิทธิยึดหนวงและบุริมสิทธิ  พิมพครั้งที่ 4.  หนา 1. 
3  เสนีย ปราโมช.  (2519).   คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 วาดวย คํ้าประกัน 

จํานอง จํานํา.  หนา1-2. 
4  แหลงเดิม 
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หลักทั่วไปดวยซํ้า เชน ตามมาตรา 470 ถาผูซ้ือไวผิดนัดผูขายซึ่งไดยึดหนวงทรัพยสินของผูซ้ือไว  
เมื่อปฏิบัติตามวรรคแรกแลว ผูขายก็อาจนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดได ถามีกฎหมายบัญญัติไว
ใหไดรับผลพิเศษแลว ก็อาจบังคับไปตามบทบัญญัติพิเศษนั้นๆ ได เร่ืองใดไมมีผลพิเศษบัญญัติไว 
ก็ดี หรือไมมีกฎหมายวาไวเลยก็ดี ยอมบังคับตามหลักทั่วไป5 

ปญหายังมีเกี่ยวกับมัดจําวาเปนประกันตามที่วามานี้หรือไม ตามมาตรา 377 เมื่อมีการ
ใหมัดจําไวแกกัน นอกจากจะเปนหลักฐานแหงการทําสัญญาแลว ยังเปนประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาดวย เชน ในการทําสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ถาไดใหแหวนกันไว 1 วงเปนมัดจํา ตามมาตรา 
456 วรรค 2 แหวนนั้นยอมใชเปนหลักฐานใหฟองบังคับคดีกันโดยไมตองมีหนังสือ มัดจําที่ใหแก
กันนี้ ตามมาตรา 378 (2) ทานใหริบ ถาฝายที่วางมัดจําละเลยไมชําระหนี้ เชนเดียวกันสําหรับของ
หมั้น (มาตรา 1436, 1442) เฉพาะในขอนี้มัดจําจึงเปนประกันดวยทรัพยอยางหนึ่งเหมือนกัน แตตาง
กับจํานําในขอที่วา การบังคับจํานํา ตามมาตรา 746 ตองเอาทรัพยจํานําออกขายทอดตลาด สวนการ
บังคับมัดจํา มาตรา 378 (2) ใหริบเปนของเจาหนี้โดยไมตองมีการขายทอดตลาด ขอนี้คลายกับเอา
ทรัพยจํานําหลุดเปนสิทธิแกเจาหนี้ตามมาตรา 729 แตเพราะมีเงื่อนไขตางๆ บัญญัติไวในมาตรา 
729 การเอาทรัพยจํานําหลุดเปนสิทธิจึงทําไมไดงาย ไมเหมือนการริบมัดจํา ซ่ึงไมมีเงื่อนไขเหมือน
ที่บัญญัติไวในมาตรา 729 จึงคลายกับขายฝาก6 

นอกจากนั้นยังเปนการขัดกับมาตรา 711 ในเรื่องจํานองที่หามไมใหคูสัญญาไปทํา
สัญญากันวาถาไมชําระหนี้ ใหผูรับจํานองเปนเจาของทรัพยสินที่จํานองหรือใหจัดการทรัพยสินที่
จํานองเปนประการอื่นนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว ถาไปทําขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง
สองอยาง ขอตกลงนั้นไมสมบูรณ การตกลงดังกลาวนั้นตองเปนการตดลงกอนเวลาหนี้ถึงกําหนด
ชําระหมายความวาตกลงในขณะทําสัญญาจํานองหรือหลังจากทําสัญญาจํานองแตกอนหนี้ถึง
กําหนดชําระ ถาผูจํานองกับผูรับจํานองไปทําสัญญากันไวเปนอยางอื่นหลังจากหนี้ถึงกําหนดชําระ
แลว ขอตกลงนั้นก็สมบูรณใชบังคับได บทบัญญัติมาตรา 711 เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน คูกรณีจะทําสัญญาตกลงกันไวเปนอยางอื่นไมได 

สวนในเรื่องจํานํา มาตรา 756 บัญญัติเหมือนกับมาตรา 711 ในลักษณะจํานองหามมิให
ตกลงลวงหนากันระหวางผูรับจํานํากับผูจํานํา กอนเวลาที่หนี้ถึงกําหนดชําระ เพราะบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับจํานํานั้นมุงที่จะคุมครองมิใหผูรับจํานําซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาเอารัดเอา
เปรียบโดยไมเปนธรรม โดยหามมิใหตกลงวาถาผูจํานําไมชําระหนี้ (1) ใหผูรับจํานําเปนเจาของ

                                                           
5  เสนีย  ปราโมช.  (2527).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรมและหนี้ เลม 2.  หนา 1028-

1029. 
6  เสนีย  ปราโมช.  เลมเดิม.  หนา 3. 
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ทรัพยสินที่จํานํา หรือ (2) ใหจัดการทรัพยสินที่จํานําเปนประการอื่น นอกเหนือจากบทบัญญัติวา
ดวยการบังคับจํานํา ขอตกลงเชนนี้ไมสมบูรณเปนโมฆะ เชน ในกรณีที่มีการจํานําทอง มีการตกลง
ใหผูรับจํานําทองไปขายที่รานทองเอาเงินมาใชดีกวาการขายทอดตลาดซึ่งเสียคาใชจายมากกวา และ
ยังยุงยากมากกวา การตกลงเชนนี้หากตกลงกอนที่หนี้ถึงกําหนดชําระไมสามารถกระทําได ถึงแมวา
วิธีการเชนนี้จะเปนวิธีการที่ดีกวาหรือกอใหเกิดประโยชนมากกวาวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยลักษณะจํานํากําหนดไวก็ตาม เพราะกฎหมายตองการปดชองไมใหผูรับจํานําเอารัดเอา
เปรียบผูจํานํา 

การตกลงกันที่เสมือนเปนการใหทรัพยสินตกเปนของคูความฝายตรงขามทันทีเมื่อผิด
สัญญามิใชเปนการประกันหนี้ เพราะเสมือนเปนการบังคับทรัพยสินหลุด อันเปนการขัดตอ
หลักการพื้นฐานของการประกันหนี้ แตอาจจะเปนเรื่องเบี้ยปรับตามมาตรา 379 แตศาลมีดุลพินิจ
ลดลงไดตามสวน โดยนําเรื่องการเรียกคาเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญามาใชบังคับ 

ดังนี้ เจาหนี้ที่ไมมีประกันดวยสัญญา หรือดวยอํานาจกฎหมายยอมขาดความมั่นคง ไม
อาจจะวางใจไดวาตนจะไดรับชําระหนี้นั้นหรือไม เพราะการที่ไมมีประกันดวยบุคคลหรือทรัพย 
ลูกหนี้อาจจําหนายจายโอนหรือถูกยึดเอาไปชําระหนี้ตามบังคับของศาลโดยเจาหนี้ถึงกําหนดชําระ
กอน เจาหนี้ที่หนี้ยังไมถึงกําหนดชําระ ก็ยังไมอาจบังคับชําระหนี้ได เวนแตจะเขาหลักเกณฑที่
ลูกหนี้ไมอาจจะถือเอาประโยชนจากเงื่อนเวลาได จึงจะขอเขาไปเฉลี่ยหนี้โดยวิธีฟองรองแลวขอ
เฉล่ียหนี้โดยวิธีฟองรองแลวขอเฉลี่ย หรือรองขอชําระหนี้ในคดีลมละลาย ซ่ึงเปนการยากลําบาก
และไดมาเพียงบางสวน เหตุนี้เจาหนี้จึงตองขวนขวายหาวิธีใหมีประกันหรือหลักทรัพยเปนประกัน 
เพื่อคุมครองประโยชนของเจาหนี้ มิฉะนั้นเจาหนี้ไมยอมใหกูยืมหรือทําสัญญากับลูกหนี้ การคาขาย
การลงทุนผลิตสินคา ตองอาศัยเงินหรือวัตถุจากบุคคลอื่นมาชวย จึงจะสามารถดําเนินงานหรือขยาย
งานซึ่งเปนผลดีแกเศรษฐกิจของรัฐ และรัฐเองก็ตองใชวิธีใหมีประกันในการดําเนินงานบาง
ประการ กับใหมีสิทธิเอาชําระหนี้กอนเจาหนี้อ่ืนบางกรณีสําหรับเอาชําระหนี้ภาษีอากร เหตุนี้รัฐจึง
ตองบัญญัติกฎหมายใหมีประกันดวยบุคคลและทรัพย เพื่อเจาหนี้จะไดใหกูยืมใหสินเชื่อ โดยมีการ
ประกันดวยบุคคลหรือหลักทรัพยอันควรไววางใจที่จะเอาชําระหนี้ได7 

สิทธิยึดหนวงและสิทธิจํานําจะเกิดมีขึ้นไดก็ตองอาศัยสิทธิครอบครองอันเปนอุปกรณ
แหงสิทธิ ถาไมมีการครอบครองทรัพยสินหรือที่เรียกวาสิทธิครอบครอง จะมีสิทธิยึดหนวงหรือ
สิทธิจํานําไมได ตางกับสิทธิรับจํานอง ผูทรงสิทธิไมจําเปนตองครอบครองทรัพยสินทั้งหมดที่ยึด

                                                           
7  พจน บุษปาคม.  เลมเดิม.  หนา 2. 
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หนวงไวจนกวาจะชําระหนี้ส้ินเชิง (มาตรา 244) และผูทรงสิทธิรับจํานองชอบที่จะยึดทรัพยสินที่
จํานําจนกวาจะไดรับชําระหนี้ครบถวน (มาตรา 758)8 

โดยเหตุที่ผูทรงสิทธิยึดหนวงหรือรับจํานําสิทธิที่จะยึดหนวงหรือครอบครองทรัพยสิน
ตามสิทธิจนกวาจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถวน ดังนั้นถาหากไดรับชําระหนี้แลว ไมวาลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาตลอดจนเจาพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลภายนอก 
อื่นใดเปนผูชําระในนามของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหาประกัน 
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามสมควร หรือผูรับจํานํายอมใหทรัพยสินที่จํานํากลับคืนสูความ
ครอบครองของผูจํานํา สิทธิยึดหนวงหรือสิทธิจํานํายอมระงับส้ินสุดลง แมผูทรงสิทธิจะยัง 
ไมสงคืนทรัพยสินนั้นตอลูกหนี้ตามคําพิพากษา ยังคงครอบครองทรัพยสินอยูก็ตาม เจาหนี้ตาม 
คําพิพากษายอมนํายึดและเจาพนักงานบังคับคดีก็ยอมทําการยึดทรัพยสินนั้นตอไป9 

ทั้งนี้ จะไดพิจารณาโดยลําดับดังนี้ 
2.4.1  การจํานอง (Mortgage) 

การจํานองนับเปนวิธีการที่สถาบันการเงินมักจะพิจารณาใหทรัพยสินเปนหลักประกัน
ในการใหสินเชื่อแกลูกหนี้มากที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากความมีสิทธิพิเศษเหนือกวาเจาหนี้สามัญ
โดยมีทรัพยจํานองเปนหลักประกันวาจะไดรับชําระหนี้แนนอนหากลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้กอน 
ถามีเงินเหลือจากการใชหนี้จํานองจึงจะเอาไปใชหนี้แกเจาหนี้สามัญ การจํานองตาม ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

1) จํานองมีสัญญาประธานและสัญญาอุปกรณในการจํานอง ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 702 วรรคแรก บัญญัติวา “อันวาจํานองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกวาผูจํานอง เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา ผูรับจํานอง เปนประกันการชําระ
หนี้ โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง” 

  จากบทบัญญัติเกี่ยวกับคําจํากัดความของการจํานองที่กลาวในประมวลกฎหมาย
แพงพาณิชยมาตรา 702 สามารถพิจารณาไดวาการจํานองเปนสัญญา (นิติกรรมสองฝาย) ระหวาง 
ผูจํานองกับผูรับจํานอง สัญญานี้เปนเพียงสัญญาอุปกรณจะตองมีสัญญาประธานระหวางเจาหนีแ้ละ
ลูกหนี้แหงสัญญาประธานหรือหนี้ประธานกอน10 อันเปนหนี้ที่มีจํานวนเงินระบุไวเปนจํานวน
แนนอนตายตัว หรือจํานวนสูงสุดที่จะเปนหนี้ในอนาคตและเมื่อเจาหนี้ประสงคจะใหเกิดความ

                                                           
8   ไพจิตร ปุญญพันธ.  (2531).  จะยึดหนวงหรือจํานําไวไดหรือไม.  หนา 7. 
9   แหลงเดิม.  หนา 12. 
10  สุรพล วิเศษโกสิน.  (2530).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย คํ้าประกันจํานอง  

จํานํา สิทธิยึดหนวง และบุริมทรัพย.  หนา 71. 
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มั่นใจวาหนี้หลักของตนจะไดรับการชําระคืนจนสิ้นเชิง 11 เจาหนี้ก็จะเรียกใหมีการประกันหนี้หลัก
นั้นดวยคือ หนี้อุปกรณหรือสัญญาอุปกรณ เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ประธานนั้น12 

  สัญญาอุปกรณอันเกิดจากการจํานองนี้จะเปนการเอาทรัพยสินตราไว เปน
หลักประกันการชําระหนี้ประธานนั้นอันเปนการประกันดวยทรัพย โดยท่ีไมตองสงมอบทรัพยสิน
นั้นใหแกผูรับจํานองหรือเจาหนี้ครอบครอง ลูกหนี้ประธานหมายถึงผูเปนลูกหนี้ช้ันตน ลูกหนี้
อุปกรณหมายถึงลูกหนี้ผูจํานอง และหนี้อุปกรณยอมจะระงับสิ้นไปพรอมกับการระงับไปแหงหนี้
ประธาน ตัวอยางคําพิพากษาที่ 2044/2526 

  เมื่อหนี้ตามสัญญากูเปนหนี้ประธานและหนี้ตามสัญญาจํานองเปนหนี้อุปกรณ หนี้
ทั้งสองประเภทจึงอาจแยกเปนสวนออกตางหากจากกันได โดยอํานาจแหงมูลหนี้โจทกยอมมีสิทธิ
ที่จะเลือกฟองบังคับชําระหนี้ตามสัญญากูหรือสัญญาจํานองก็ได ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 733 มิไดบังคับวาโจทกมีสิทธิฟองบังคับจํานองไดแตทางเดียว 

2)  ผูจํานองตองเปนเจาของในขณะที่จํานองดวย ไมวาผูจํานองจะเปนลูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอก ผูจํานองตองเปนเจาของหรือมีกรรมสิทธิ์อยูในขณะที่ทําสัญญาจํานอง13 ในขณะที่
จํานอง14 และไมวาทรัพยสินนั้นจะมีเจาของรวมหลายคนก็ตาม ความเปนเจาของทรัพยสินที่จํานอง
นั้นมีความสําคัญมากเนื่องจาก การจํานองทําใหเจาหนี้มีสิทธิเหนือทรัพยสินที่จํานอง เมื่อลูกหนี้ไม
ชําระหนี้เจาหนี้ชอบที่จะบังคับจํานองโดยการขายทอดตลาดตามมาตรา 728 หรือดวยการเอาทรัพย
จํานองหลุดตามมาตรา 729 ผลคือทําใหกรรมสิทธิ์ในทรัพย ที่จํานองนั้นตองเปลี่ยนมือไป 15 

3)  สัญญาจํานองเปนสัญญาที่กอใหเกิดทรัพยสิทธิ สัญญาจํานองกอใหเกิดทรัพยสิทธิ
ติดเหนือตัวทรัพยที่จํานองเสมอ16 สิทธิจํานองอันเกิดจากสัญญาจํานองนั้นมิใชเปนสิทธิเรียกรอง
หรือบุคคลสิทธิ17 ผูรับจํานองจึงมีสิทธิเหนือทรัพยสินในอันที่จะบังคับเอาแกตัวทรัพยสินโดยตรง
ผลก็คือ 

                                                           
11  แหลงเดิม. 
12  แหลงเดิม. 
13  ชุมพล  จันทราทิพย.  (2539).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะค้ําประกัน 

จํานอง จํานํา  พิมพครั้งที่ 6  แกไขเพิ่มเติม.  หนา 69. 
14  วรวิทย  ฤทธิทิศ.  (2540).  สรุปวิชากฎหมาย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา  พิมพครั้งที่ 3. หนา 108. 
15  แหลงเดิม 
16  คําพิพากษาฎีกา ที่ 3332/27. 
17  ชุมพล จันทราทิพย.  เลมเดิม.  หนา 137. 
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  (1) ทําใหเจาหนี้ผูรับจํานองสามารถใชสิทธินั้นยกขึ้นอางแกคนทั้งหลายไดทั่วไป18 

แมทรัพยสินซ่ึงจํานองจะถูกโอนไปหรือถูกขายตอไปใหกับบุคคลภายนอก หรือไมวาทรัพยจะตก
ไปอยูในมือใคร การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จํานองก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงการจํานอง
เจาหนี้ผูรับจํานองก็ยังมีสิทธิที่จะติดตามบังคับจํานองไดและชอบที่จะไดรับชําระหนี้กอนใครอื่น 

  (2) ทําใหสิทธิจํานองเปนสิทธิที่ไมมีเวลาสิ้นสุด ไมมีอายุความ19 และไมสูญไป
ดวยกาลเวลา20 ทําใหผูรับจํานองมีสิทธิเรียกรองเหนือทรัพยสินที่ยึดถือไวในการที่จะใชสิทธิบังคับ 

   จากทรัพยสินที่จํานองไวนั้นไดแมสิทธิเรียกรองนั้นจะขาดอายุความไปแลว 
ก็ตาม แตทั้งนี้ผูรับจํานองจะบังคับจํานองเอาดอกเบี้ยที่คางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมได21 

4) การบังคับจํานอง  การบังคับจํานองมีหลักเกณฑตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยดังนี้ การดําเนินการของเจาหนี้ผูรับจํานองเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระเมื่อหนี้
ถึงกําหนดชําระ เจาหนี้ผูรับจํานองมีสิทธิตามกฎหมายกลาวคือ 22 

  (1)  การบังคับจํานองดวยวิธีการเอาทรัพยสินที่จํานองออกขายทอดตลาด 
  (2)  การบังคับจํานองดวยวิธีการเอาทรัพยสินที่จํานองหลุดเปนสิทธิของ

เจาหนี้ผูรับจํานอง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 728 และมาตรา 729 

2.4.2  การจํานํา  (Plede) 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย บัญญัติเร่ือง “จํานํา” ไวตั้งแตมาตรา 747 – 

769 โดยแบงออกเปนการจํานําทรัพยสินซึ่งตองมีการสงมอบ และการจํานําสิทธิที่มีตราสาร 
 1)  การจํานําทรัพยสินซึ่งตองมีการสงมอบ ลักษณะของสัญญาจํานํา บัญญัติไวใน

มาตรา 747 “อันวาจํานํานั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูจํานํา สงมอบสังหาริมทรัพยส่ิง
หนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับจํานํา เพื่อเปนประกันการชําระหนี้” การจํานําจึง
ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ผูจํานําตองสงมอบทรัพยสินที่จํานําใหแกผูรับ 
จํานํา เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ ถาไมมีการสงมอบทรัพยสินก็ไมเปนการจํานํา การสงมอบจึง
เปนสาระสําคัญ และถือเปนแบบแหงสัญญาจํานํา เพราะสิทธิจํานํานั้นเปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดย 
 

                                                           
18  เสนีย ปราโมช.  (2527).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรมและหนี้.  เลม 1  

(ภาค 1-2).  หนา 71. 
19  พจน  บุษปาคม.  เลมเดิม.  หนา 188. 
20  ชุมพล  จันทราทิพย.  เลมเดิม.  หนา 137. 
21  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 745. 
22  สุรพล วิเศษโกสิน.  เลมเดิม.  หนา 137. 
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บทบัญญัติของกฎหมาย จึงเปนทรัพยสิทธิ มิไดกอตั้งขึ้นโดยสัญญาหรือขอตกลง ดังจะเห็นไดวาแม
คูสัญญาจะตกลงกันทําหลักฐานเปนหนังสือหรือทําสัญญาหรือขอตกลง แตถามิไดมีการสงมอบ
ทรัพยสินที่จํานําแลว แตก็ไมถือวาเปนการจํานําตามกฎหมาย เพราะกฎหมายมุงถึงผลแหงการใช
ทรัพยสินเพื่อเปนหลักประกัน คือใหเจาหนี้มีอํานาจที่จะบังคับเหนือทรัพยสินนั้นได เมื่อลูกหนี้ไม
ชําระหนี้ โดยการนําทรัพยสินไปขายเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ ซ่ึงการที่จะบังคับตามทรัพยสิทธิที่มีอยู
เหนือทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพยเชนนั้นได จะตองมีตัวทรัพยรองรับการใชสิทธิดังกลาว ดังนั้น 
หากไมมีการสงมอบทรัพยสินใหอยูในความครอบครองของเจาหนี้ เจาหนี้ก็ยอมไมสามารถใชสิทธิ
บังคับเหนือทรัพยสินนั้นได ทําใหขาดสภาพของการเปนหลักประกันตามกฎหมาย เพราะไม
กอใหเกิดทรัพยสิทธิใดๆ เหนือทรัพยสินที่จํานํา ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติที่วาดวยการระงับสิ้น
ไปแหงการจํานําในมาตรา 769 (2) วา จํานํายอมระงับสิ้นไปเมื่อผูรับจํานํายอมใหทรัพยสินจํานํา
กลับคืนไปสูครอบครองของผูจํานํา แตในสวนของการครอบครองทรัพยสินที่จํานํา คูสัญญาอาจจะ
ตกลงกันใหบุคคลภายนอกเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินจํานําได ตามมาตรา 749 

  การสงมอบ สามารถกระทําไดโดยการโอนการครอบครอง จึงนําหลักเรื่องการโอน
การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1378 และ 1379 มาใชสําหรับเรื่อง
การสงมอบดวย โดยเทียบเคียงกับความหมายของการสงมอบตามมาตรา 2 แหง Bill of Exchange 
Act, 1882 ของอังกฤษ ซ่ึงบัญญัติวา “Delivery means transfer of possession, actual or constructive 
from one person to another” ซ่ึงแปลความไดวา “สงมอบ หมายความถึง การโอนการครอบครอง
โดยตรง หรือโดยปริยาย จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง” และ “การครอบครอง” นั้น คือ การ
แสดงกิริยาอาการยึดถือหรือหวงกันไวเพื่อตน  

  นอกจากนั้น การสงมอบทรัพยสินดังกลาว ยังตองประกอบดวยเจตนาเพื่อเปน
หลักประกันในการชําระหนี้ดวย มิฉะนั้นมิใชการจํานํา เชน ก. กูเงิน ข. ตอมา มีกิจธุระจึงฝาก
รถยนตไวกับ ข. ดังนี้มิใชจํานํา ดังนั้น ตองมีหนี้ประธานกอน แลวจึงมีการตกลงสงมอบทรัพยสิน
เพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้นั้น สัญญาจํานําจึงเปนสัญญาอุปกรณ ซ่ึงหากหนี้ประธาน
เสื่อมเสียหรือระงับไปไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม การจํานําซึ่งเปนสัญญาอุปกรณก็จะตองระงับไป
ดวย แมวาผูรับจํานําจะยังมิไดสงมอบทรัพยสินที่จํานําคืนใหแกผูจํานําก็ตาม สิทธิที่ผูรับจํานํามีอยู
เหนือทรัพยสินนั้นก็ส้ินสุดลง ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 769 (1) วา จํานํายอมระงับส้ินไป เมื่อหนี้ซ่ึง
จํานําเปนประกันอยูนั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใชเพราะอายุความ 

  ลักษณะสําคัญของสัญญาจํานําประการตอมา  คือ ทรัพยสินที่จํานําตองเปน
สังหาริมทรัพย ซ่ึงคําวา “สังหาริมทรัพย” ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
140 วา “ สังหาริมทรัพย หมายความวา ทรัพยสินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย และหมายความ
รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นดวย” จึงมีนักกฎหมายบางทานมีความเห็นวา เมื่อ
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สังหาริมทรัพยนั้น หมายถึงสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวดวยสังหาริมทรัพยดวย ฉะนั้น สิทธิอันเกี่ยวดวย
สังหาริมทรัพยจึงยอมจํานํากันได หากกฎหมายไมไดยกเวนหรือหามไว และทําไดโดยอาศัย มาตรา 
747 นี้เอง เพราะสิทธิดังกลาวเปนสังหาริมทรัพย และนักกฎหมายอีกทานหนึ่ง มีความเห็นวา เมื่อ
สิทธินี้เปนสังหาริมทรัพยแลว การจํานําก็ยอมทําไดตามมาตรา 747 อันเปนหลักทั่วไปแหงสัญญา
จํานํา และเมื่อสิทธินั้นเปนทรัพยที่ไมมีรูปรางแลว การสงมอบยอมทําไดดวยการแสดงเจตนาตอกัน
เทานั้นก็เปนการเพียงพอแลวแตผูวิจัยมีความเห็นวา หากพิจารณาประกอบกับลักษณะสําคัญของ
สัญญาจํานําในประการแรกดังที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา การจํานําตองมีการสงมอบทรัพยสินให
อยูในความครอบครองของเจาหนี้ ตามความหมายของคําวา “สงมอบ” และ “ครอบครอง” ดังที่ได
กลาวมาแลว จึงจะกอใหเกิดสิทธิจํานําขึ้นตามกฎหมาย ดังนั้น สังหาริมทรัพยที่จะนํามาจํานําตาม
มาตรา 747 จะตองสามารถสงมอบใหอยูในความครอบครองของเจาหนี้ไดดวย คือ เจาหนี้ สามารถ
แสดงกิริยายึดถือไวได การสงมอบจึงไมสามารถกระทําไดเพียงการแสดงเจตนาตอกัน ดังนั้น วัตถุ
ไมมีรูปราง จึงเปนทรัพยสินที่โดยสภาพไมอาจสงมอบใหแกกันได แมจะรวมอยูในความหมายของ
สังหาริมทรัพย ผูวิจัยก็มีความเห็นวา ไมสามารถนํามาจํานําไดตามมาตรา 747 เพราะการจํานํา ตาม
มาตรา 747 จะตองมีการสงมอบทรัพยสินที่จํานําใหแกผูรับจํานําดวย การจํานําจึงจะสมบูรณ 

   อยางไรก็ตาม สิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินอาจนํามาจํานําไดหากเขาลักษณะของ
สิทธิที่มีตราสารซึ่งมีกฎหมายในเรื่องจํานําไดกําหนดวิธีการไว เพราะมีตราสารที่จะนํามาสงมอบ
ใหเจาหนี้ยึดถือไวแทนตัวทรัพยหรือสิทธินั้น สวนสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินอื่น ๆ ที่มิใชสิทธิซ่ึงมี
ตราสารยอมไมสามารถนํามาจํานําได เพราะไมมีตราสารที่จะนํามาสงมอบแทนตัวทรัพยหรือสิทธิ
ใหแกผูรับจํานํา 

 2) ผลแหงการจํานําและวิธีการบังคับจํานํา  สัญญาจํานําเปนอุปกรณแหงหนี้ ซ่ึงทําให
เกิดภาระผูกพันเหนือทรัพยที่เปนหลักประกัน โดยเจาหนี้มีสิทธิยึดถือครอบครองทรัพยสินที่จํานํา
ไวไดจนกวาจะไดรับชําระหนี้ ตามมาตรา 758 และมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานํานั้น
กอนเจาหนี้อ่ืน แมวาในบทบัญญัติเร่ืองการจํานําตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะมิได
บัญญัติวาเจาหนี้จํานํามีสิทธิจะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้สามัญ เหมือนเจาหนี้จํานองก็ตาม ทานวา
ผูรับจํานํายอมมีสิทธิเปนอยางเดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิในลําดับที่หนึ่ง ดังที่เรียงไวในมาตรา 278 
นั้น” ซ่ึงตามมาตรา 251 ไดใหความหมายของคําวา “ผูทรงบุริมสิทธิ” ไววา “ผูทรงบุริมสิทธิยอม
ทรงไวซ่ึงสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้ ในการที่จะไดรับชําระหนี้อันคางชําระแกตน จาก
ทรัพยสินนั้น กอนเจาหนี้อ่ืนๆ โดยนัยดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ หรือบทกฎหมายอื่น” 
ดังนั้น จึงทําใหเจาหนี้ผูรับจํานํามีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานํานั้น กอนเจาหนี้อ่ืน
เชนเดียวกับเจาหนี้ผูรับจํานอง แตโดยที่การยึดถือครอบครองทรัพยสินของผูรับจํานํานั้น มิใชการ
ยึดถือในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ เจาหนี้ผูรับจํานําจึงมีหนาที่ที่จะตองสงวนรักษาทรัพยสินที่จํานํา 

DPU



 34 

ตามมาตรา 759 แตถาหากเกิดคาใชจายใด ๆ ในการสงวนรักษาทรัพยสินนั้น ผูรับจํานําเรียกจาก 
ผูจํานําได ตามมาตรา 762 และนอกจากสิทธิในการยึดถือครอบครองทรัพยสินที่จํานําไวจนกวาจะ
ไดรับชําระหนี้แลว ในกรณีที่มีดอกผลนิตินัยเกิดจากทรัพยสินที่จํานํา เจาหนี้จํานํายังมีสิทธิที่จะ
จัดสรรดอกผลนั้นเพื่อชําระดอกเบี้ยหรือตนเงินไดดวย ตามมาตรา 761 

  นอกจากสิทธิในการไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานํากอนเจาหนี้ อ่ืน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว เจาหนี้ผูรับจํานํายังเปน “เจาหนี้มีประกัน” ตามความหมาย
ของกฎหมายลมละลายอีกดวย ซ่ึงกฎหมายลมละลายมีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของเจาหนี้มีประกัน 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 95 กลาวคือ “เจาหนี้มีประกันยอมมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปน
หลักประกันซึ่งลูกหนี้ไดใหไวกอนถูกพิทักษทรัพย โดยไมตองขอรับชําระหนี้ แตตองยอมใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยตรวจดูทรัพยสินนั้น” 

  เนื่องจากการประกันนั้น เปนประกันแหงหนี้ ดังนั้น หากลูกหนี้ไมชําระหนี้ 
กฎหมายจึงใหสิทธิเจาหนี้ผูรับจํานําที่จะบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่เปนหลักประกัน แทนการ
ชําระหนี้ นอกเหนือไปจากการบังคับชําระหนี้อยางเจาหนี้สามัญ ซ่ึงการบังคับจํานํานั้น กําหนด
วิธีการไวในมาตรา 764 กลาวคือ เจาหนี้ผูรับจํานําจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหลูกหนี้ชําระหนี้
ภายในเวลาที่กําหนดกอน หากลูกหนี้ไมชําระหนี้ ผูรับจํานําจึงจะเอาทรัพยสินที่จํานํานั้นออกขาย
ทอดตลาดได โดยเมื่อขายทอดตลาดแลว ใหนําเงินมาชําระหนี้หากมีเงินเหลือก็ใหสงคืนผูจํานํา แต
ถาขายไดเงินนอยกวาจํานวนหนี้ ลูกหนี้ยังตองรับผิดในสวนที่ขาดตอไป ตามมาตรา 767 ซ่ึงการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานํานี้เปนการขายทอดตลาดโดยผูรับจํานําเอง โดยไมตองฟองคดีตอศาล 
ตางกับการขายทอดตลาดในการบังคับจํานอง ซ่ึงตองฟองศาลขอใหส่ังขายทอดตลาด สวนวิธีการ
ขายทอดตลาดนั้น ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในเรื่องขายทอดตลาด ตามมาตรา 509-517 แต
เนื่องจากมิใชการขายทอดตลาดตามคําส่ังศาล ผูซ้ือโดยสุจริตจึงไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 
1330 แตอาจไดรับความคุมครองตามมาตรา 1332 ถาเขาเกณฑตามาตรานั้น 

2.4.3  การนําเคร่ืองจักรมาเปนหลักประกัน 
โดยท่ีเครื่องจักรถือเปนสังหาริมทรัพยประเภทหนึ่ง ดังนั้น เจาของเครื่องจักรอาจนํา

เครื่องจักรมาใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ ไดดังตอไปนี้ 
 1) การจํานําเคร่ืองจักรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การนําเครื่องจักรมา

เปนหลักประกันการชําระหนี้ โดยการจํานํา ตามนัยแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
747 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาจํานํานั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูจํานํา สงมอบ
สังหาริมทรัพย ส่ิงหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูรับจํานํา เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ 
ดังนั้น การนําเอาเครื่องจักรมาจํานําตามกฎหมายไดจะตอง ผูจํานํา 
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  (1) เครื่องจักร จะตองมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรนั้น 
  (2) ผูจํานําจะตองสงมอบเครื่องจักรใหอยูในความครอบครองของผูรับจํานํา ซ่ึงถือ

เปนสาระสําคัญแหงการจํานํา หากไมสงมอบใหอยูในความครอบครองของผูรับจํานําแลว แมวา จะ
ไดทําสัญญาจํานําไวตอกัน ยอมไมถือวามีการจํานําตามกฎหมาย ดังที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวในฎีกา
ที่ 665/2472 

  แตอยางไรก็ตาม การที่ผูประกอบการตองจํานําเครื่องจักรของตนไวแกผูรับจํานํา 
ยอมสงผลใหผูประกอบการไมสามารถใชสอยเครื่องจักรดังกลาวเพื่อผลิตสินคาแตอยางใด 

2)  การจํานองเครื่องจักรตามพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 การ
จํานองเครื่องจักร ซ่ึงสังหาริมทรัพยเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 703 วรรค 
2 ซ่ึงบัญญัติวา “สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้ ก็อาจจํานองไดดุจเดียวกัน หากวาไดจดทะเบียน
ไวแลวตามกฎหมาย คือ 

  (1) เรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแตหกตนขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตร มีระวาง
ตั้งแตหาตันขึ้นไป 

  (2)  แพ 
  (3)  สัตวพาหนะ 
  (4)  สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ 
  ฉะนั้น เคร่ืองจักรซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยประเภทหนึ่งซ่ึงมีกฎหมายกําหนดไว

โดยเฉพาะ ใหสามารถจดทะเบียนจํานองก็ยอมที่จะจํานองไดดุลกันโดยการที่จะจดทะเบียน
เครื่องจักรไดนั้น จะตองเปนเครื่องจักรตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง กลาวคือ 

  (1) จะตองเปนเครื่องจักร ที่กําหนดไวในบัญชี 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 ซ่ึง 
ก็คือ เครื่องจักรที่ใชในกรรมวิธีโดยตรงของกิจการอุตสาหกรรม ไดแก เครื่องจักรจายพลังงาน ซ่ึง
ไมใชพลังงานไฟฟา เครื่องจักรชั่ว เครื่องจักรขับดัน หรือยกระดับของเหลว เครื่องจักรขับดันกาซ 
เครื่องจักรทําความเย็น เปนตน และ 

  (2) เปนเครื่องจักรสําหรับใชในกิจการอุตสาหกรรมตามบัญชี 2 ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 ไดแก กิจการอุตสาหกรรม จํานวน 99 กิจการ 

  (3) เปนเครื่องจักรที่ยังมิไดติดตั้งหรือติดตั้งแลวแตยังมิไดใชงานก็ได 
  ในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เจาของเครื่องจักรตองยื่นคําขอตอนาย

ทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือสํานักงานทะเบียน เครื่องจักรประจําจังหวัด ที่
เครื่องจักรนั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานตาง ๆ เชน หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เครื่องจักร ไดแก 
ใบเสร็จรับเงิน Invoice หรือ Bill of lading แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคาร สถานที่ติดตั้งเครื่องจักร 
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รายการจํานวนเครื่องจักร แบบแสดงรายการแสดงธาตุเครื่องจักร คูมือการใชเครื่องจักร ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งเอกสารตอไปนี้ ไดแก สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท เปนตน 

เมื่อยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ อยางครบถวนแลว และเจาหนาที่เห็นวา
เอกสารหลักฐานที่ยื่นนั้นครบถวนถูกตอง เจาหนาที่ก็จะรับเรื่องไวพรอมกับนัดหมายวันที่จะไปทํา
การตรวจเครื่องจักรหลังจากตรวจเครื่องจักรเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะจัดทําประกาศการขอจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์โดยจะปดประกาศไว 2 แหง คือ ที่สํานักงานทะเบียนเครื่องจักรที่รับจดทะเบียน
และที่ทําการเขต อําเภอ หรือกิ่งอําเภอทองถ่ินที่มีเครื่องจักรนั้นตั้งอยู โดยจะปดประกาศเปนเวลา 
30 วัน นับแตวันที่ลงนามในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลใด ๆ สามารถทําการคัดคานการ
จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเครื่องจักรนั้น ถาเห็นวาการจดทะเบียนนั้นกระทบกระเทือนสิทธิของ 
ผูคัดคาน โดยตองแสดงเหตุผลและหลักฐานวา ผูขอจดทะเบียนไมใชเจาของเครื่องจักร แต
เครื่องจักรนั้นเปนของผูคัดคานเมื่อประกาศครบกําหนด 30 วัน แลว ไมมีผูใดคัดคาน เจาหนาที่ 
ก็จะแจงใหผูขอจดทะเบียนไปชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียน เมื่อชําระคาธรรมเนียมครบถวน
แลว เจาหนาที่จะนัดหมายวันที่ไปติดปายหมายเลขทะเบียนเครื่องจักรตอไป ซ่ึงหมายเลขทะเบียน
เครื่องจักรแตละหมายเลข จะออกใหสําหรับเครื่องจักรแตละเครื่องเปนการเฉพาะของแตละเครื่อง
ไป จะนําไปสับเปลี่ยนกันไมได เพราะเวลาจํานองหรือโอนกรรมสิทธิ์กันจะตองระบุหมายเลข
ทะเบียนประจําเครื่องจักรแตละเครื่องหลังจากเจาหนาที่ไดติดปายทะเบียนเครื่องจักรเรียบรอยแลว 
ก็จะออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ใหแกผูขอจดทะเบียนโดยจะออกเปน 3 
ฉบับ คือ ฉบับผูยื่นคําขอ ฉบับสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรประจําจังหวัด ที่เครื่องจักรนั้นตั้งอยู 
และฉบับสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง เมื่อออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
แลว เจาหนาที่ก็จะแจงใหผูขอจะทะเบียนมารับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรไป 
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บทที่ 3 

การบังคับกิจการที่เปนหลักประกนัตามกฎหมายไทยและตางประเทศ 
 
ในบทที่ 3 จะเปนการศึกษาการบังคับคดีกิจการที่เปนหลักประกันตามกฎหมายไทย 

ไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ... 
รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายในการบังคับคดีหลักประกันที่เปนกิจการของตางประเทศ ไดแก 
Model Law on Secured Transaction ของประชาคมยุโรป U.C.C. มาตรา 9 ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศฝรั่งเศส ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 
 
3.1  การบังคับคดีตามกฎหมายไทย 

3.1.1 การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
การบังคับชําระหนี้ของไทยจะมีแนวคิดเชนเดียวกับระบบกฎหมาย Civil Law คือ เมื่อ

บุคคลหนึ่งทําสัญญากับอีกบุคคลหนึ่ง คูสัญญายอมประสงคจะใหมีการปฏิบัติตามสัญญา มาตรการ
ทางกฎหมายไทยจึงมีลักษณะที่มุงบังคับใหคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญาที่ไดใหตอกันไว หรือใหอยู
ในลักษณะที่ใกลเคียงกับกรณีที่มีการปฏิบัติตามสัญญาใหมากที่สุด โดยการบังคับชําระหนี้โดย
เฉพาะเจาะจงเปนหลัก สวนการชดใชคาเสียหาย เปนกรณียกเวนในเมื่อไมอาจจะบังคับใหมีการ
ชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้จะยึดถือหลักความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งหรือคุณคาทางดาน
ศีลธรรมเปนสําคัญ เพื่อเปนการปองปรามมิใหมีการทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญา ถาหากปลอย
ใหมีการละเลยก็จะทําใหระบบกฎหมายสัญญาขาดความเชื่อถือ อันจะสงผลใหความสัมพันธ
ระหวางบุคคลขาดความแนนอนและอาจเปนอันตรายตอธุรกิจการคาหรือตอระบบเศรษฐกิจได แต
อยางไรก็ตาม การที่จะบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยคาสินไหมทดแทนนั้น เปนสิทธิ
ของเจาหนี้ที่จะเลือกใหลูกหนี้ชําระหนี้หาใชอยูในอํานาจดุลยพินิจของศาลไม1  

เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนการชี้ขาดในคดีแลว หากคําพิพากษาหรือ
คําส่ังนั้นมีลักษณะที่คูความฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายตองมีการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดใหแก
อีกฝายหนึ่งแลว หากวากฎหมายไมมีมาตรการใดมาเปนการบังคับคูความฝายที่จะตองปฏิบัติตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งอาจจะละเลยไมยอมปฏิบัติทําใหคูความฝายที่จะไดรับประโยชนจากคําพิพากษา 

                                                           
1  ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช.  (2527).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและหนี้ เลม 2.  

หนา 834. 
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หรือคําสั่งก็จะไมไดรับการเยียวยาจากกระบวนการยุติธรรมอันจะเปนเหตุใหเห็นวา คําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลนั้นเปนเพียงลายลักษณอักษรในกระดาษ ปราศจากความศักดิ์สิทธ์ิที่พลเมือง 
ไมจําเปนตองเคารพและปฏิบัติตาม อันจะไมเปนผลในการรักษาความสงบเรียบรอยของสาธารณะ
ในทางรัฐประศาสนโยบาย (Public policy) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจึงตองบัญญัติ
วิธีการบังคับคดี เพื่อเปนบทบัญญัติกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติอันเปนกระบวนการภายหลัง 
ที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีแลวเพื่อทําใหเกิดความศักดิ์สิทธ์ิในสถาบันกฎหมายของ
ประเทศ ทําใหบานเมืองมีขื่อมีแปอันจะนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคมโดยทั่วไป  

1) หลักเกณฑของการบังคับคดี  การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ภาค 4 ลักษณะ 2 จะถูกนํามาใชในการดําเนินคดีตอเนื่องจากชั้นที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งแลวก็ตอเมื่อตองมีเหตุที่ขอใหบังคับคดีนั้นดวย กลาวคือ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
กําหนดใหผูแพคดีตองปฏิบัติตาม เชน ชําระหนี้ ชดใชคาสินไหมทดแทน ออกไปจากที่พิพาทงด
เวนกระทําการ หรือแกไขจัดทําตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง แตผูแพคดี หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ไมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเปนเหตุใหผูชนะคดีหรือเจาหนี้
ตามคําพิพากษาไมไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยที่ผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาก็ไมอาจจะบังคับเอากับลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

  แตการบังคับคดีใชวาจะตองเกิดขึ้นกับทุกคดี เพราะบางคดีคําพิพากษาหรือคําส่ังไม
ตองบังคับอะไรตอกันเลยระหวางคูความผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็ไมตองขอใหบังคับ
คดี เชน โจทกฟองขับไลจําเลยออกจากที่พิพาท โจทก จําเลยทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
ตอศาล โดยจําเลยยอมใหที่พิพาทเปนของโจทก ดังนี้ที่พิพาทก็ตกเปนของโจทกไมจําเปนตอง
บังคับอะไรอีก แมโจทกจะมิไดบังคับคดีภายใน 10 ป ตามมาตรา 271 ก็หาทําใหสิทธิของโจทกที่
ไดที่พิพาทเสียไปไม (ฎีกาที่ 883/2508) 

  เหตุที่จะขอบังคับคดี 
  (1) หนี้ที่เกิดจากละเมิด ซ่ึงเจาหนี้ก็มีสิทธิที่จะไดรับการชดใชทดแทนโดยตรง

เหมือนกัน มิใชวาจะมีสิทธิเพียงไดรับคาเสียหายเปนเงินทองเทานั้น หลักการทดแทนในเรื่อง
ละเมิดเปนเรื่องที่ลูกหนี้จะตองทําใหเจาหนี้กลับสูสถานะเดิมกอนถูกละเมิดใหมากที่สุด เชน กรณี
เอาทรัพยไปโดยมิชอบ ผูละเมิดก็มีหนาที่จะตองคืนทรัพยกอน (ตาม ปพพ.มาตรา 438) เมื่อคืน
ไมไดจึงตองใชราคา เปนตน2 

 
 

                                                           
2  โสภณ รัตนากร.  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป.  หนา 95. 
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  (2) บังคับใหผูแพคดีหรือลูกหนี้และละเมิดเหมือนกับ ขอ 1) เชนกัน แตสิทธิ
เรียกรองของเจาหนี้ตามสัญญาเปนประเภทที่ใหลูกหนี้กระทําการ หรืองดเวนการกระทําหรือสง
มอบทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกัน อันเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สัญญาและอยูในวิสัยที่ลูกหนี้จะกระทําได ซ่ึงเปนไปตาม ปพพ. มาตรา 194 ที่วา “ดวยอํานาจแหง
ลูกหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิที่จะเรียกใหลูกหนี้ชําระได ... ” (By virtue of an obligation the creditor is 
entitled to claim performance from the debtor) สวนหนี้ที่เกิดจากการละเมิด บางกรณีผูเสียหายมิได
เพียงเฉพาะจะไดรับคาเสียหายเปนการชดใชทดแทนเทานั้น ยังตองมีการปฏิบัติในประการอื่นของ 
ผูละเมิดเพื่อทดแทนในความเสียหายดวย เชน กรณีที่มีการหมิ่นประมาท ผูเสียหายอาจจะเรียกรอง
ใหผูกระทําตองทําการแกไขใหช่ือเสียงของผูเสียหายกลับคืนดีดวย3 

2)  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดี บุคคลที่จะมาเกี่ยวของกับคดีใด ๆ นั้นจะตองเปน
ผูมีสวนไดเสียในคดีดวย ซ่ึงหากไมมีสวนไดเสียแลวก็เขามาเกี่ยวของไมได เนื่องจากบทบัญญัติใน
ภาค 4 วาดวยวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา และการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมีบุคคล อ่ืน
นอกจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษาเขามาเกี่ยวของกฎหมายจึงตองบัญญัติวา 
บุคคลใดบางที่เปนผูมีสวนไดเสียในวิธีการบังคับ ตาม ปวิพ. มาตรา 280 ไดจําแนกบุคคลที่มีสวน
ไดเสียที่จะเกี่ยวกับการบังคับคดีไว 2 ประเภทคือ 

  (1)  บุคคลที่เกี่ยวของกับคดีโดยตรง อันไดแก บุคคล ที่ระบุไวใน ปวิพ.มาตรา 280 
(1) คือ บุคคลเหลานี้เขามาเกี่ยวของเปนคูความตั้งแตช้ันพิจารณาคดี จนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
และมีการบังคับคดี โดยมี 

   ก. เจาหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงเปนผูที่จะไดรับสิทธิหรือประโยชนจากคํา
พิพากษา โดยเจาหนี้ตามคําพิพากษานี้ เมื่อคร้ังอยูในขึ้นตอนการฟองและการดําเนินคดีอาจจะเปน
โจทกหรือจําเลยก็ได ตอมาเมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลวฝายใดเปนผูที่จะไดสิทธิ หรือ
ประโยชนอยางใดจากผลของคําพิพากษาหรือคําส่ังฝายนั้นจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

   แตทั้งนี้ในบางคดี เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลวปรากฏวาทั้งโจทก
และจําเลยมีสิทธิและหนาที่ตามคําพิพากษาที่จะตองปฏิบัติตามใหแกอีกฝายหนึ่ง เชน พิพากษาให
จําเลยชําระหนี้เงินใหโจทกและโจทกตองสงมอบทรัพยสินใหจําเลยแลว โจทกจึงเปนเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาในอันที่จะบังคับเอาหนี้เงินจากจําเลย และจําเลยก็จะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่
จะบังคับใหโจทกสงมอบทรัพยสินใหเชนกัน 

 

                                                           
3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 447. 
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   นอกจากโจทกและจําเลยในคดีแลว อาจจะมีคูความฝายที่สามขึ้นมาได คือ 
ผูรองสอด ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) และผูรองสอดนี้อาจจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดเชนกัน 
เชน ศาลพิพากษาใหทรัพยที่พิพาทในคดีเปนของผูรองขอ ผูรองสอดก็เปนผูชนะคดีหรือเจาหนี้ตาม
คําพิพากษา มีสิทธิบังคับตามคําพิพากษาตอโจทกและจําเลยได 

   ข. ลูกหนี้ตามคําพิพากษา คือ ผูที่ถูกคําพิพากษาหรือคําส่ังบังคับใหตองปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงจะมีที่มาเปนไปในประการเดียวกับที่กลาวถึง
เจาหนี้ตามคําพิพากษาในขอ 1) 

   ค. ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง ซ่ึงหากพิจารณาอยางผิวเผิน อาจจะเห็นวา ลูกหนี้
แหงสิทธิเรียกรองควรจะอยูหางไกลจากคดีอันเปนตนสายของการบังคับคดี แตเหตุใด ปวิพ.มาตรา 
280 (1) จึงบัญญัติวา ในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกรอง “ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง” เปน “ผูมีสวน
ไดเสีย” ซ่ึงเมื่อพิจารณาพิเคราะหโดยละเอียดแลวจะพบวา “ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง” ก็คือ ลูกหนี้
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิที่จะอายัดสิทธิเรียกรองที่ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษามีตอ “ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง” ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดกฎหมายจึงจัดเปนบุคคล
ประเภทเดียวกันกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา4 

  (2)  บุคคลที่ไมไดเกี่ยวของกับคดีโดยตรง ไดแก บุคคลที่มิไดเกี่ยวของกับการ
ดําเนินคดีของเจาหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษามาแตเดิม แตตอมาในชั้นบังคับคดี
บุคคลภายนอกเหลานี้กลับถูกกระทบกระเทือนในสิทธิ เนื่องจากวิธีการบังคับคดี จึงถือวาบุคคล
เหลานี้เปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ซ่ึง ปวิพ. มาตรา 280 (2) ไดบัญญัติวา “บุคคลอื่นใดซึ่ง
ชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบียนไวโดยชอบหรือที่ไดยื่นคํารองขอตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 
288,289 และ 290 อันเกี่ยวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรอง เชนวามานั้น เวนแตคํารองขอเชนวานี้จะ
ไดถูกยกเสียในช้ันที่สุด” จึงมีบุคคลที่อาจจะเปนผูมีสวนไดเสีย แตมิไดเกี่ยวของกับคดีโดยตรง 
ดังนี้ 

   ก. ผูรองขอทรัพย ตาม ปวิพ. มาตรา 288 โดยผูรองขัดทรัพยไมตองเปนผูมี
กรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิในทรัพยที่ถูกยึด เพียงแตมีสวนไดเสียก็สามารถเปนผูรองขัดทรัพยได
และการรองขัดทรัพยตองแสดงวามีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายแพงดวย 
เชน ผูรองไดชําระเงินคาไถถอนการขายฝากแกผูซ้ือฝากแลว แมยังไมจดทะเบียนไถถอนเนื่องจาก
โจทกอายัดไวถือวาผูรองมีสวนไดเสีย (ฎีกาที่ 5562/2531) 

 

                                                           
4  พิพัฒน จักรางกูร.  (2533).  คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : การบังคับคดี.  หนา 209. 
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    การรองขัดทรัพยตองกลาวอางดวยดวยวา ทรัพยที่ถูกยึดไวไมใชของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือทรัพยบางสวนไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เชน กรณีเจาของรวมที่ยังไมได
ครอบครองทรัพยเปนสัดสวนหรือสามีหรือภรรยาถูกยึดทรัพยที่เปนสินสมรส เปนตน 

   ข. ผูรับจํานองทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตาม ปวิพ. มาตรา 289 ซ่ึง
มาตรานี้เปนการกลาวถึงสิทธิของเจาหนี้จํานองและเจาหนี้บุริมสิทธ์ิที่จะบังคับชําระหนี้เอาจาก
ทรัพยสินของลูกหนี้ของตนแตไดตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาและถูกเจาพนักงานบังคับคดี 
ยึดทรัพยอันเปนหลักประกันของหนี้ เพื่อการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา แตเนื่องจาก
เจาหนี้จํานองหรือเจาหนี้บุริมสิทธิเปน 

3)  กระบวนการบังคับคดีแพง วิธีการก็มีขั้นตอนการดําเนินการแตกตางกันออกไปใน
รายละเอียดดังจะไดแยกพิจารณาตอไปเปนกรณี ๆ ดังตอไปนี้ 

  (1) การบังคับคดีโดยการยึดอายัดและจําหนายทรัพยสิน ในกรณีศาลพิพากษาหรือ
มีคําส่ังใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระเงินนั้น เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะรวบรวมเงินใหพอ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง ดังนี้5  

   ก.  ยึด หรือ  
   ข. อายัด และ 
   ค.  ขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ยึดหรืออายัดไดนั้น 
   ความหมายของการยึด 
   การยึด คือ การเอาทรัพยสินมาอยูในความดูแลรักษาของเจาพนักงานบังคับคดี 

โดยปกติการยึดนั้นเปนวิธีการที่ใชเมื่อทรัพยนั้น เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและมีตัวตนอยูที่
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

   ความหมายของการอายัด 
   การอายัด คือ การที่เจาพนักงานบังคับคดีส่ังบุคคลภายนอก มิใหทําการโอน

ทรัพย หรือชําระหนี้ตามคําพิพากษา โดยปกติการอายัดนั้นเปนวิธีการที่ใชเมื่อทรัพยสินหรอืสิทธอิยู
ที่บุคคลภายนอก หรือเปนของบุคคลภายนอกซึ่งจะตองสงมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือชําระใหแก
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลัง 

   อนึ่ง คําวา "ยึด" และ "อายัด" นี้อาจใชไขวเขวกันและมีความหมายปนเปกัน 
แมจะใชคําวา "ยึด" และ "อายัด" ไขวเขวกันก็ไมทําใหเสียผลอยางใด ตองถือเอาลักษณะอันแทจริง
ตามกฎหมายของกรณีนั้นๆ (คําพิพากษาฎีกาที่ 187/2490) 

 

                                                           
5  แหลงเดิม.  หนา 817-818. 
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   สําหรับการยึดทรัพยนั้น มีอยูดวยกัน 2 ประการคือ 
   1. ยึดอสังหาริมทรัพยอันมีรูปราง เชน ยึดเงิน ยืดเรือ ยึดทอง รูปพรรณ 

เจาพนักงานบังคับคดีตองแจงการยึดนั้น ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ ถาไมอาจแจงไดก็ตองแจง
ใหบุคคลซึ่งครอบครองทรัพยสินนั้นอยูทราบ และตองกระทําการยึดนั้นใหเปนประจักษแจง โดย
การประทับตราหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร สวนทรัพยสินนั้นตองยึดเอามาเก็บรักษาไว 
หรือฝากไว ณ สถานที่ใด หรือแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร หรือถาเจาหนี้ตามคําพิพากษายินยอม
จะมอบไวในความอารักขาของเจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือมอบไวในความอารักขาของผูที่
ครอบครองทรัพยนั้นอยูก็ได 

   2. ยึดอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน  เจาพนักงานบังคับคดีตองจัดทํา โดยนําเอา
หนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานที่ใด หรือแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร 
และแจงการยึดนั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษากับเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบเจาพนักงานที่ดิน
ตองบันทึกการนั้นไวในทะเบียน ถาหนังสือสําคัญแหงอสังหาริมทรัพยนั้น ยังไมไดออก เชน 
ยึดที่ดินซึ่งไมไดออกโฉนด หรือนํามาแสดงไมได หรือ หาไมพบ ถาวาการที่ไดแจงการยึด 
ตอลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงานที่ดินนั้น เปนการยึดตามกฎหมายแลว  

   แตอยางไรก็ตาม เจาพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมีโฉนด แตมิไดแจงการยึดแก
เจาพนักงานที่ดิน ไมทําใหการยึดและขายทอดตลาดที่ดินนั้นเปนโมฆะ (คําพิพากษาฎีกาที่ 
471/2520) ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 602/2524 สําหรับการแจงที่มีผลตามกฎหมายอาจยกตัวอยางได
ดังนี้ คือ เจาพนักงานบังคับคดีแจงการยึดบานพิพาทแกจําเลย ซ่ึงเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา และ
นายอําเภอ ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา 71(2) ชอบตามมาตรา 304 เปนการยึดตามกฎหมาย หาจําตองแจงการยึดตอเจาพนกังานทีด่นิ
อีกไม 

   ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 3835/2526 โจทกนําเจาพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของ
จําเลยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2523 ยอมมีผลตอจําเลยตั้งแตวันยึด แตเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีแจงให
เจาพนักงานที่ดินทราบวันที่ 17 เมษายน 2523 ปรากฏวาจําเลยโอนขายที่ดินซ่ึงถูกยึดใหแก พ. ซ่ึง
เปนบุคคลภายนอกไปแลวตั้งแตวันที่ 15 เมษายน 2523 การยึดที่ดินดังกลาวจึงใหยัน พ. ไมไดและ
เมื่อ พ. จดทะเบียนขายฝากที่ดินใหแกผูรองในวันเดียวกับที่รับโอนและไมไถตามกําหนด ผูรองจึงมี
สิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยที่ดินที่ถูกยึดได 

   2) ขั้นตอนการยึดทรัพยและจําหนายทรัพยสินของเจาพนักงานบังคับคดี อาจ
กําหนดไดดังนี้ 
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   (1) ตรวจนับสํานวน โดยเจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําขอยึดทรัพยและหนังสือ
มอบอํานาจยึดทรัพย หรือคําส่ังศาลใหบังคับคดีแทนในกรณียึดทรัพยนอกเขตอํานาจศาล และ
วางเงินคาใชจาย 

   (2)  ออกไปทําการยึดทรัพย โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 278-285 , มาตรา 303 - 304. 

   (3)  ตรวจทําสํานวนยึดทรัพย 
   (4)  เสนอรายงานการยึดทรัพย และขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพย 
   (5)  ศาลอนุญาตใหขายตลาดทรัพยที่ยึด 
   (6)  ประกาศขาย โดยพิมพประกาศสั่งใหผูมีสวนไดเสียและเสนอใหศาลทราบ 
   (7)  ทําการขาย โดยวิธีการประมูลใหไดราคาสูงสุด 
   (8)  เมื่อขายอสังหาริมทรัพยได ตองรายงานศาลใหส่ังเจาพนักงานที่ดินโอน

กรรมสิทธิ์ที่ดินใหผูซ้ือ และแจงนายทะเบียนที่เกี่ยวของ 
   (9)  ทําบัญชีการขาย แบงเงินใหแกผูมีสิทธิกับสวน หรือผูมีบุริมสิทธิเฉลี่ย

ทรัพย 
   (10) ตรวจสอบบัญชี ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมรับรองและเจาพนักงาน

บังคับคดีส่ังยืน ตองรองตอศาลใหมีคําส่ัง ถารับรองบัญชี ใหจายเงินตอไป 
   (11)  จายเงินใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษารับไปและรายงานศาลทราบ 
   (12) ถาผูมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมการบังคับคดีตาง ๆ ไมชําระเจาพนักงาน

บังคับคดีตองรายงานศาลใหออกหมายบังคับคดีแกผูอ่ืน 
 3) ขั้นตอนการอายัดทรัพยสิน มีดังนี้ 
  (1)  ตรวจรับสํานวนโดยตรวจหมายบังคับคดี และคําขออายัด และคิดยอดหนี้ตาม

คําพิพากษาในกรณีอายัดเงินที่ชําระไดในคราวเดียว 
  (2)  เจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือผูแทนวางเงินคาใชจายและดําเนินการอายัด 
  (3)  ออกหนังสือแจงอายัดไปยังบุคลากรภายนอกใหสงเงินหรือทรัพยสินที่อายัด 
  (4)  ถาบุคคลภายนอกปฏิเสธหนี้ โดยส้ินเชิงใหแจงใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาทราบ 

ถาไมปฏิเสธ ใหมีหนังสือเตือนไป แลวรายงานศาลทราบและขอใหศาลเรียกบุคคลภายนอกมาให
สงเงินหรือทรัพยสินที่อายัด 

  (5)  เมื่อบุคคลภายนอกสงเงินที่อายัด ใหรับเงินแลวสงกองคลัง แลวแจงตอบรับเงิน 
  (6)  เจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นขอรับเงิน 
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  (7)  ตรวจสาระบบลมละลาย และใหเปน พน 14 วัน ตามมาตรา 290 
  (8)  สงเรื่องใหกองคลังจายเงิน และแจงใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ โดยแสดง

รายการรับ-จาย และเสนอบัญชีการรับ- จาย ใหศาลทราบดวย 
  (9)  เมื่ออายัดครบหนี้แลว ตองรายงานศาลใหถอนการบังคับคดี หรือแจงถอนอายัด

ไปยังบุคคลภายนอกในกรณีอายัดเงินชําระเปนคราว ๆ และรายงานศาลใหถอนการบังคับคดี 
 4)  วิธีการยึดทรัพยและจําหนายทรัพยสินของเจาพนักงานบังคับคดี 
  สําหรับวิธีการในการดําเนินการยึดและอายัดทรัพยนั้นอาจแสดงวิธีปฏิบัติในการ

แสดงหมายบังคับคดีเพื่อเริ่มตนกระทําการคน การกระทําเมื่อถูกขัดขวางการกะประมาณจํานวน
ทรัพยที่จะทําการยึด การงดเวนไมยึดหรืออายัด การปดประกาศ การยึดทรัพยอายัดทรัพยประเภท
ตางๆ ทั้งสังหาริมทรัพยมีรูปรางไมมีรูปรางทั้งที่มีชีวิตไมมีชีวิต ตลอดจนกระทั่งอสังหาริมทรัพย
ตางๆ การทําบัญชี การประเมินหรือการกะประมาณราคาทรัพย การแจงการยึดอาศัยแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตามขั้นตอนดังกลาวแลว ไดเปนขอ ๆ ดังนี้ 

  (1)  ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําการยึดทรัพยในชวงพระอาทิตยขึ้น และ 
พระอาทิตยตก ในวันทํางานปกติ เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยไดรับอนุญาตจากศาล 

  (2)  กอนกระทําการยึดทรัพย ใหเจาพนักงานบังคับคดีแสดงหมายบังคับคดีตอ
ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา ถาไมปรากฏตัวลูกหนี้ใหแสดงตอบุคคลที่อยูในสถานที่นั้น 

  (3)  ในการที่จะดําเนินการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจหนาที่เทาที่
มีความจําเปนเพื่อที่จะคนสถานที่ใดๆ อันเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ ที่ลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาหรือที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดครอบครองอยู เชน บานที่อยู คลังสินคา โรงงานและ
รานคาขาย ทั้งที่มีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรือแผนกระดาษ และกระทําการใดๆ ตาม
สมควรเพื่อเปดสถานที่ หรือบานที่อยู หรือโรงเรียนดังกลาวแลว รวมทั้งตูนิรภัย ตู หรือ ที่เก็บของ
อ่ืนๆ แลวรายงานใหศาลทราบ 

  (4)  ในการยึดทรัพยรายใด ถามีผูขัดขวาง ใหเจาพนักงานบังคับคดีช้ีแจงวากลาวแต
โดยดีกอน ถาผูนั้นยังขัดขวางอยูอีก ก็ใหเจาพนักงานบังคับคดีขอความชวยเหลือจากเจาพนักงาน
ตํารวจ เพื่อดําเนินการบังคับคดีจนได 

  (5)  ใหยึดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแตเพียงประมาณราคาที่ควรจะขาย
ทอดตลาดไดพอชําระหนี้ตามหมายบังคับคดี พรอมทั้งคาธรรมเนียมในการบังคับคดี เวนแตจะไดมี
กฎหมายบัญญัติไว หรือ ศาลจะไดมีคําสั่งเปนอยางอื่น แตถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพยซ่ึงมี
ราคามากกวาจํานวนหนี้ และมิอาจแบงยึดโดยมิใหทรัพยนั้นเสื่อมราคา (เชน ทําใหเปลี่ยนสภาพ
และราคาตกต่ํา) ทั้งทรัพยอ่ืนที่จะยึดใหพอคุมจํานวนหนี้ไมปรากฏดวยแลว ก็ใหยึดทรัพยที่วานั้น
มาขายทอดตลาด ถึงแมผูนํายึดจะชี้ใหยึดแตเพียงบางสวนก็ดี  
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  (6) เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะงดการยึดหรืออายัดทรัพยที่ เจาหนี้ตาม 
คําพิพากษานําชี้ เมื่อสงสัยวาทรัพยสินนั้นไมอาจยึดอายัดไดตามกฎหมาย เชน ปรากฏวามีช่ือบุคคล
อ่ืนนอกจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลซึ่งทรัพยตองถูกยึดหรืออายัดเปนเจาของในทะเบียน 
เมื่อไดงดการยึดหรืออายัดแลวใหรีบรายงานตอผูอํานวยการกอง กองยึด และจําหนายทรัพยสินเพื่อ
จะไดรายงานตอไปยังศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 283 วรรค 2 เมื่อยึด
หรืออายัดทรัพยมาแลว ปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดนั้นมีช่ือบุคคลอื่น นอกจากลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา หรือบุคคลซึ่งทรัพยตองถูกยึดหรืออายัดนั้นมีช่ือบุคคลอื่น นอกจากใหเจาพนักงาน
บังคับคดีแจงใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาทราบเพื่อถอนการยึดทรัพยนั้น 

  (7)  เจาพนักงานบังคับคดียอมไมยึดหรืออายัดทรัพยสินซํ้าหรือที่ไมอยูในความรับ
ผิดแหงการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 285, 286, 290 และ
พระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยสินของกสิกร พ.ศ. 2475 หรือกฎหมายอื่นๆ 

  (8)  ถาในหมายบังคับคดีกลาวเฉพาะเจาะจงใหยึดทรัพยส่ิงใด ใหเจาพนักงาน
บังคับคดียึดแตเฉพาะทรัพยส่ิงนั้น 

  (9)  ถาจะยึดทรัพยที่มีทะเบียน ใหเจาพนักงานบังคับคดีสอบถามผูนํายึดเสียกอนวา
ผูใดมีช่ือเปนเจาของทะเบียนนั้น 

  (10)  เมื่อกระทําการยึดทรัพยเสร็จแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศ 
ยึดทรัพยไว ณ สถานที่ๆ ยึดโดยเปดเผย และใหทํารายงานและบัญชีทรัพยที่ยึดเสนอผูอํานวยการ
กอง กองยึดอายัดและจําหนายทรัพยสิน 

  (11)  เมื่อไดมีการยึดทรัพยแลว สิทธิเรียกรองของลูกหนี้อันมีตอบุคคลภายนอกใน
เรื่องพันธบัตรหลักทรัพยที่เปนประกัน ตราสารเปลี่ยนมือหรือสิทธิเรียกรองขอใหชําระเงิน หรือ 
สงมอบทรัพย หรือสิทธิเรียกรองอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหดําเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 310 

  (12)  เมื่อผูนํายึดขอใหเจาพนักงานบังคับคดีรองขอไปยังเจาพนักงานที่ดินใหงดการ
ทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่จะยึดชั่วคราว  (อายัด) โดยเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ และ 
เจาพนักงานที่ดินไดมีคําสั่งอนุญาตคําขอนั้นแลว ผูนํายึดตองจัดการนํายึดภายในกําหนด 15 วัน 
มิฉะนั้นเจาพนักงานบังคับคดีอาจขอใหเจาพนักงานที่ดินถอนคําส่ังนั้นเสียได 

  (13)  ในการยึดที่ดินใหเจาพนักงานบังคับคดีรังวัดเขตกวางยาวของที่ดินที่ยึด 
กับแผนที่จําลองตามขอ 13 วาจะเปนที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม หากควรเชื่อไดวาเปนที่ดินแปลง
เดียวกันแลว ใหจดชื่อเจาของที่ดินขางเคียงเทาที่ควรทราบกํากับไวในแผนที่จําลอง และแสดงให
เห็นสภาพและทําเลที่ตั้งของที่ดินที่ยึด และแสดงดวยวาอยูใกลไกลจากสถานที่ราชการหรือที่ชุมนุม
ชน หรือทางบกทางน้ําประมาณระยะทางเทาใด 
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  (14)  ในการยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ถาที่ดินที่ยึดนั้นมีส่ิงปลูกสราง 
หรือไมลมลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรองรับผลไดคราวหนึ่งหรือหลายคราวตอป เปนของผูอ่ืน
ปลูกอยู ใหเจาพนักงานบังคับคดีบันทึกถอยคําของเจาของสิ่งนั้นๆ ใหปรากฏวามีสิทธิในที่ดินอยู
อยางไรเปนตนวา อาศัยหรือมีสัญญาเชาตอกัน ฯลฯ  

  (15)  การยึดเรือน โรง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ใหเจาพนักงานบังคับคดีจดขนาด
กวางยาว และบรรยายสภาพแหงสิ่งนั้นๆ เชน พื้น ฝา ประตู หนาตาง เสา เครื่องบนใชไมชนิดใด 
หลังคา อะไร มีกี่ช้ัน และเกาใหมอยางใด เลขทะเบียนเทาไหร ถาเปนสถานที่ใหเชา คาเชาเทาใด 

  (16)  การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางและอสังหาริมทรัพยยอมครอบไปถึงดอกผล
แหงทรัพยนั้นดวย เวนแตจะไดมีบัญญัติไวเปนอยางอื่น หรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมประสงค 
ใหยึดดอกผลนั้นๆ  

  (17)  การยึดที่ดินซึ่งมีไมยืนตน ใหเจาพนักงานบังคับคดีจดชนิดและประมาณ
จํานวนตนไมไวดวย ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติการยึดทรัพยสินกสิกร พ.ศ. 2475 การยึด 
ที่ไรนาซึ่งมีไมลมลุกหรือธัญชาติดันจะเก็บเกี่ยวไดตามฤดูกาล จะยึดแตที่ดินไมยึดไมลมลุกและ 
ธัญชาติหรือจะยึดทั้งที่ดินและไมลมลุกหรือธัญชาติดวยก็ได 

  (18)  ถาอสังหาริมทรัพยที่ยึดมีดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตองเปน 
ผูเก็บเกี่ยวหรือบุคคลอื่นเปนผูเกี่ยวในนามของลูกหนี้ เมื่อผูยึดรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีเก็บ
เกี่ยว และเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรจัดการให เจาพนักงานบังคับคดีตองแจงเปนหนังสือให
ลูกหนี้ทราบเสียกอนในขณะทําการยึด แลวจึงทําการเก็บเกี่ยวดอกผลนั้นเมื่อถึงกําหนด 

  (19)  ในการยึดทรัพยนั้น ใหยึดเฉพาะสวนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตถามบีคุคล
อ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย และไมปรากฏวาสวนเปนของลูกหนี้ใหยึดมาทั้งหมด 

  (20)  เมื่อยังไมมีการยึดทรัพย ถาปรากฏวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนเจาหนี้ผูใดอยู
โดยมีสิทธิไดรับเงินหรือทรัพยสินอ่ืนจากผูใดก็ตาม เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษารองขอ เจาพนักงาน
บังคับคดีอาจจะทําการอายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 282 ไปยังลูกหนี้
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษามิใหชําระเงิน หรือสงมอบทรัพยสินแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตใหมา
ชําระหรือ สงมอบแกเจาพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่กําหนดไว 

  (21)  ใหเจาพนักงานบังคับคดีแสดงใหเห็นโดยประจักษแจงตามวิธีที่เห็นสมควรวา
ไดมีการยึดทรัพยแลว เชน  

    (ก) ส่ิงของ ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดหรือผูกแผนเลขหมาย ส่ิงของที่ยึด
สําคัญใหตรงตามบัญชีทรัพย ถาสามารถจะเก็บรวบรวมเขาหีบหรือตูได ก็ใหรวมไวแลวปดหีบหรือ
ตูประทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง 
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    (ข)  หองแถว ตึกแถว หรือส่ิงปลูกสราง ใหปดเครื่องหมายไวทุกหอง 
    (ค)  สัตวพาหนะและปศุสัตว จะใชสีทาที่เขาดานในตัวหรือที่ตัว หรือจะใช

แผนเลขหมายผูกคอ หรือจะตอนเขาคอกแลวผูกเชือกประทับตราครั่งที่ประตูคอกก็ได แลวแตจะ
เห็นสมควร แตอยาใหเปนการขัดของตอการเลี้ยงรักษาสัตว 

  (22)  ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีทรัพยที่ยึดโดยแสลงรายละเอียด เชน ช่ือ 
ประเภท จํานวน ขนาด น้ําหนักสภาพของทรัพย และราคาประมาณแหงทรัพยตามลําดับหมายเลข
ไว แลวสงสําเนาไปยังศาล หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี 

  (23)  การจดบัญชีทรัพย ถาเปนทรัพยหลายสิ่งราคาเล็กนอย จะมัดรวมหรือกอง
รวมกันแลว จดเปนเลขหมายเดียวก็ได ถาทรัพยที่ยึดเปนชุดหรือสํารับ การจดบัญชีใหรวมเปนชุด
เปนสํารับ หรือ ไมรวมก็ได แลวแตจะเห็นสมควร 

  (24)  การประมาณราคาดินพึงพิจารณาตามหลักเกณฑเหลานี้ ประกอบกัน คือ 
    ก.  ราคาซื้อขายกันในทองตลาดโดยคํานึงถึงสภาพแหงที่นั้นวา เปนที่อะไร 

เชน ที่ปลูกตึกแถวใหเชา หรือที่บานที่สวนที่นาที่ไร และที่นั้นอยูในทําเลอยางใด เชน อยูในทําเล
คาขาย ที่ชุมนุมชน หรือใกลทางบกทางน้ํา ทาเรือ หรือมีประโยชนรายไดมากนอยเพียงใดเหลานี้ 
เปนตน 

    ข.  ราคาที่ดินตําบลนั้นหรือตําบลใกลเคียง ซ่ึงเจาพนักงานบังคับคดี เคยขาย
ทอดตลาดไปแลว  

 
    ค. ราคาซื้อขายหรือจํานองหรือขายฝากครั้งสุดทายของที่ดินที่ยึดและที่ดิน

ขางเคียง 
    ง. ราคาประเมินปานกลางของสํานักงานที่ดิน 
  (25)  การประมาณราคาทรัพยนอกจากที่ดินใหประมาณตามราคาซื้อขายใน

ทองตลาด ตามสภาพความเกาใหมของทรัพยนั้น ๆ มิใชประมาณราคาตามที่คูความตกลงกันเพื่อ
หลีกเลี่ยงคาธรรมเนียม 

  (26)  การประมาณราคาทรัพยที่มีการจํานําหรือจํานองใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 37 
และขอ 38 แตใหหมายเหตุไวดวยวา จํานํา หรือจํานองใด ตนเงินเทาใด เพื่อประกอบดุลยพินิจใน
การขายทอดตลาด 

  (27)  เมื่อไดยึดทรัพยแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีจดบัญชีและประมาณราคาทรัพย
ที่ยึดไวแลวใหผูนํายึดลงนามรับรองบัญชีนั้น ถาผูนํายึดไมเห็นชอบตามราคาที่เจาพนักงานบังคับ
คดีประมาณก็ใหบันทึกไวโดยชัดเจน 
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  (28)  เมื่อผูอํานวยการกอง กองยึดอายัดและจําหนายทรัพยสิน เห็นวาราคาทรัพยที่
เจาพนักงานบังคับคดีประมาณยังไมสมควร ก็ใหมีอํานาจแกไขได แลวแจงเปนหนังสือใหผูนํายึด
และลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ 

  (29)  การยึดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นอันอยูในที่ดินนั้น ใหรีบแจงการยึด
ไปยังเจาพนักงานที่ดิน และหรือหัวหนาเขตแหงทองที่แลวแตกรณี แตถาเปนการยึดที่ดินที่ยังไมมี
โฉนด ตราจอง หรือใบไตสวนตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนอันอยูในที่ดิน
นั้น ใหรีบแจงการยึดไปยังหัวหนาเขตแหงทองที่ 

  (30)  การยึดส่ิงปลูกสรางซึ่งปลูกอยูบนที่ดินของผูอ่ืนที่มีโฉนด ใหผูนํายึดแจงเลข
โฉนดและชื่อเจาของที่ดินนั้นตอเจาพนักงานบังคับคดี ถาหากทราบ 

  (31)  เมื่อไดกระทําการยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว ใหแจงการยึด
ราคาและที่กองยึดอาศัยและจําหนายทรัพยสิน แพคนอยูอาศัย ใหแจงการยึดไปยังกรมเจาทา หรือ
หัวหนาเขตแหงทองที่ แลวแตกรณี 

  กรณียึดทรัพยอ่ืนที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เชน เครื่องจักร ไดแจงการยึดไปยัง
นายทะเบียนแหงทรัพยนั้น 

 5) ทรัพยที่ยึดอายัดไมได  อนึ่ง ในการยึดและอายัดทรัพยดังกลาวดังนี้ ก็ยังมีขอจํากัด
เกี่ยวกับลักษณะของทรัพยสินอยูบางประการที่ทําใหไมอาจยึดและอายัดทรัพยนั้นได ซึ่งทรัพยสิน
ที่กฎหมาย หามมิใหยึดหรืออายัด และทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และ
ทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดีอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และทรัพยสินที่เจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจที่จะไมยึดหรืออายัดนั้น ก็ไดแก การยึดและอายัดทรัพยในกรณีตอไปนี้6 

  (1)  ถาเจาพนักงานบังคับคดี มีความสงสัยในทรัพยสินที่จะยึดหรืออายัดนั้นวาเปน
ของบุคคลอื่นซึ่งไมควรยึดหรืออายัด ก็ชอบที่จะงดการยึดหรืออายัดนั้นเสีย 

  (2)  เจาพนักงานบังคับคดีไมยึดหรืออายัดทรัพยสินเกินกวาที่จะพอชําระหนี้พรอม
คาฤชาธรรมเนียม 

  (3)  เครื่องนุงหมหลับนอน หรือเคร่ืองใชในครัวเรือนโดยประมาณรวมกันราคาไม
เกิน 5,000 บาท ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงตาม
กฎหมายเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได 
ทรัพยสินเหลานี้ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีจึงยึดไมได แตถาศาลเห็นสมควร ศาลจะ
กําหนดทรัพยสิน คือ เครื่องนุงหมหลับนอนหรือเครื่องใชในครัวเรือน ที่มีราคาเกิน 5,000 บาท ให

                                                           
6  แหลงเดิม 
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เปนทรัพยสินที่ไมตองอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีได ทั้งนี้ศาลตองคํานึงถึงความจําเปน
ตามฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

  (4)  เครื่องมือ  หรือเครื่องใชที่จํ า เปนในการเลี้ ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ 
โดยประมาณรวมกันราคาไมเกิน 10,000 บาท ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือของภริยา หรือของ
บุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงตามกฎหมายเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
ที่อาจบังคับเอาชําระตามคําพิพากษาได เชน เรือ อวนจับปลา เรือยนตรับจาง เครื่องทอผา เปน
ทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี จึงยึดไมได ถาหากมีราคาเกินกวา 10,000 บาท
และลูกหนี้ตามคําพิพากษามีความจําเปนที่จะตองใชสอยในการดําเนินการเลี้ยงชีพ หรือประกอบ
อาชีพ ก็อาจยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตยึดหนวงและใชเครื่องมือหรือเครื่องใชเพื่อประกอบอาชีพ
ได กรณีศาลตองสงสําเนาคํารองแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลวทําการไตสวน ศาลมีอํานาจใช
ดุลพินิจอนุญาตหรือไมอนุญาตภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร 

  (5)  วัตถุ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนตองใชทําหนาที่แทน หรือชวยอวัยวะของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เชน แขนเทียม ขาเทียม แวนตาสําหรับชวยสายตา ฟนปลอม หรือรถเข็น
สําหรับคนปวยนั่ง เครื่องชวยฟง ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือของภริยา หรือของบุตรผูเยาวของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี จึงยึดไมได 

  (6)  ทรัพยสินที่โอนกันไมไดตามกฎหมายยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดี เชน ทรัพยนอกพาณิชย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 106 สิทธิที่จะไดรับ 
คาอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1598/41 ที่ธรณีสงฆ ทรัพยสินของ
แผนดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1307 ทรัพยสินของการรถไฟตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟ พ.ศ. 2498 มาตรา 13 ที่ดินจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2485 มาตรา 8,9 ซ่ึงโอนกันไมไดจนครบ 5 ป จากวันที่ไดรับหนังสือสําคัญ 
(คําพิพากษาฎีกาที่ 704/2508) ที่ดินไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินหรือนัยหนึ่งคือท่ีดินมือเปลาซ่ึง
ยังมิไดรับคํารองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลว จะบังคับใหจดทะเบียนโอนไมได 
(คําพิพากษาฎีกาที่ 1270/2509 ประชุมใหญ) แตสําหรับที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทพลเมืองใชรวมกัน ที่เมื่อจําเลยเขาครอบครองหวงกันจากากรใชสอยของบุคคลอื่นแลว ใน
ระหวางราษฎรดวยกัน จําเลยยอมมีสิทธิดีกวาผูอ่ืน จําเลยปลูกตนยางพารา ตนมะพราว ตนสะตอ 
และตนผลอาสินอื่นๆ ลงในที่ดินและเก็บเกี่ยวดอกผลตลอดมา ดอกผลของไมยืนตนดังกลาวจึงเปน
ของจําเลย อันอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี โจทกมีสิทธิยึดดอกผลธรรมดาของไมยืนตน
ดังกลาว (คําพิพากษาฎีกาที่ 3348/2539 ประชุมใหญ) 

  (7)  ทรัพยสินที่ยึดไดแตขายไมได คือ ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือ
ของภริยา หรือของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อันมีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท เชน 
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หนังสือสําหรับวงศตระกูลโดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญชีตาง ๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดูเพื่อ
ประโยชนแหงการบังคับคดีได ถาจําเปน แตหามมิใหเอาออกขายทอดตลาด 

  (8)  สิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปนี้ ไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี คือ 

    ก. เมื่อเล้ียงชีพซ่ึงกฎหมายกําหนดไว และเงินรายไดเปนคราวๆ อันบุคคล 
ภายนอกไดยกใหเพื่อเล้ียงชีพเปนจํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร กําหนดจํานวนเงินดังกลาวนี้ ให
ศาลกําหนดใหไมนอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของขาราชการพลเรือนในขณะนั้น แตถาลูกหนี้
ตามคําพิพากษามีฐานะในครอบครัวดี มีบุพการีและผูสืบสันดานอยูในความอุปการหลายคน ศาลมี
อํานาจกําหนดเงินสูงขึ้นไปกวานั้นอีกได 

    ข. เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ และเบี้ยหวัดของขาราชการ หรือลูกจาง
ของรัฐบาล และเงินสงเคราะห หรือบํานาญที่รัฐบาลไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยูของ
บุคคลเหลานั้น ซ่ึงเงินประเภทตาง ๆ เหลานี้ ไมไดใหศาลกําหนดจําหนวนเชนกรณีแรกจึงไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดีตามจํานวนที่ไดรับทั้งหมด ตัวอยางของเงินประเภทนี้ไดแก กรณีตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1479/2528 ซ่ึงตัดสินวาเทศบาลเปนทบวงการเมืองตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 วรรคสอง จําเลยเปนลูกจางประจําของเทศบาลตําบล จึงเปนลูกจาง
ของรัฐบาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 286 (2) คาจางของลูกจางของรัฐบาล
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี โจทกจึงไมมีสิทธิขอใหศาลอายัดสิทธิเรียกรองในเงินคาจาง
ของจําเลย สําหรับเงินยังชีพและเงินชวยเหลือบุตร เปนเงินที่กําหนดใหเบิกจายแกลูกจางเปนประจํา
ทุกเดือน เพื่อการครองชีพในลักษณะเดียวกับคาจางถือไดวาเปนคาจาง จึงไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดีเชนกัน และคําพิพากษาฎีกาที่ 554/2549 ซ่ึงตัดสินวาสิทธิเรียกรองเงินคาเบี้ยเล้ียง
เดินทาง และคาเชาที่พักตามพระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2518 เปน
คาจางซึ่งทางราชการหรือลูกจางที่เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติ
ราชการตามปกติ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 282 (2) 

    ค.  เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอ่ืน ในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากที่กลาวไวในขอ (2) ที่นายจางจายใหแกบุคคล
เหลานั้น หรือคูสมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานี้ เปนจํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร ใน
การกําหนดจํานวนเงินดังกลาวนี้ กฎหมายบัญญัติเชนเดียวกับขอ (1) กลาวคือ ใหศาลกําหนดไดไม
นอยกวา อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการพลเรือนไทยในขณะนั้น แตถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามี
ฐานะในทางครอบครัวดี มีบุพการีและผูสืบสันดานอยูในความอุปการะหลายคน ศาลมีอํานาจ
กําหนดจํานวนเงินสูงขึ้นไปกวานั้นอีกได ตัวอยางของเงินประเภทนี้ ไดแกกรณีตามคําพิพากษาศาล
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ฎีกาที่ 2888/2526 ซ่ึงตัดสินวาการรถไฟแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการโดย
คณะกรรมการเปนอิสระ เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ของลูกจางของการรถไฟไดรับงบประมาณของ
การรถไฟฯ มิใชจากเงินจัดสรรงบประมาณเหมือนขาราชการและลูกจางของรัฐบาล จําเลยซึ่งเปน
ลูกจางของการรถไฟฯ จึงมิใชเปนลูกจางของรัฐบาลตามความหมายแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 286(2) เมื่อจําเลยมิใชลูกจางของรัฐบาล สิทธิเรียกรองของจําเลยอันมี 
ตอการรถไฟในอันที่จะไดรับเงินกองทุนสงเคราะหทดแทน จึงตกอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดีตามมาตรา 286 (3)  

    ง. เงินฌาปนกิจสงเคราะห ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับ อันเนื่องมาแตความ
ตายของบุคคลอื่น เปนจํานวนตามที่จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายที่
เห็นสมควร 

  (9)  ทรัพยสินที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอ่ืนยึดอยูกอนแลวจะยึดซ้ําอีกไมได 
  10) ทรัพยสินของกสิกรดังตอไปนี้ ยึดไมไดตามพระราชบัญญัติการยึดทรัพยกสิกร 

พ.ศ. 2475 คือ 
    ก. พืชผลที่ยังไมถึงเวลาเก็บเกี่ยว 
    ข. พืชพันธุที่จะใชในปตอไปตามปริมาณอันสมควร โดยเทียบเคียงกับเนื้อที่ซ่ึง

กสิกรทําไดในปหนึ่ง 
    ค. พืชที่เก็บไวสําหรับเลี้ยงสัตว และครอบครัวตามฐานานุรูปสําหรับปหนึ่ง 
    ง.  สัตวและเครื่องมืออันประกอบอาชีพที่มีไวพอควรแกการดําเนินอาชีพ

ตอไป 
  (11)  ในระหวางที่เปนสามีภริยากัน ฝายใดจะยึดทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งไปไมได 

เวนแตสําหรับคาอุปการะเลี้ยงดู และคาฤชาธรรมเนียมที่ยังมิไดชําระตามพิพากษา ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย   

     อนึ่ง ทรัพยสินอันเปนของภริยา หรือของบุตรผู เยาวของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา ซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือเปนทรัพยสินที่
อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 282 
และ 285 วรรคทายนั้น ทรัพยสินที่จะยึดหรืออายัดไดตามนี้ตองเปนทรัพยสินที่อาจถือไดวาเปนของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา คือ เปนทรัพยสินที่จะยึดหรืออายัดไดตามนี้ตองเปนทรัพยสินที่อาจถือไดวา
เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา คือ เปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นเอง เชน ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาซื้อที่ดินแลว ใสช่ือบุตรผูเยาวของตนในโฉนด ดังนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะยึดที่ดิน
แปลงนี้ไมได เพราะไมใชทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตอยางไรก็ตาม ถาเปนกรณีที่มารดา
ซ้ือที่ดินใหแกผูเยาว ซ่ึงหาใชเพียงมารดาตามคําพิพากษาจึงยึดเอาที่ดินของผูเยาวดังกลาว ตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 282 วรรคทาย ไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ 481/2495) 
หรือกรณีที่ที่ดินและเรือนที่ปูซ้ือใหแกหลาน (คือบุตรของลูกหนี้ตามคําพิพากษา) ยอมเปน
ทรัพยสินของหลานนั้น และไมเปนทรัพยสินที่เปนของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึง
กฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา จึงไมอาจบังคับเอาชําระหนี้ได (คํา
พิพากษาฎีกาที่ 1317/2503)  

  6) การยึดทรัพยในกรณีอ่ืนๆ  ในการบังคับคดีโดยยึดทรัพยของเจาพนักงานบังคับ
คดี นอกจากจะทําการยึดในคดีแพงธรรมดาแลว ก็ยังมีหนาที่ในการยึดทรัพยนายประกัน ยึดทรัพย
จําเลยใชคาปรับและยึดทรัพยแทนศาลแรงงานอีกดวย ซ่ึงในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสังเขป ดังนี้7  

    (1)  การยึดทรัพยชําระคาปรับนายประกัน เมื่อศาลสงหมายบังคับคดีและแจง
หลักทรัพยนายประกันให เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดหลักทรัพยนั้น ตามคําสั่งศาลตาม
วิธีดําเนินการยึดทรัพยในคดีแพง แลวรายงานศาลขออนุญาตขายทรัพยที่ยึดตอไป  ในกรณีเงิน 
ทดรองคาใชจายที่ไดรับจากศาลไมเพียงพอหรือไมมีเงินทดรองคาใชจายจากงบประมาณของกรม
บังคับคดี ในกรณีที่ไมมีสํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยตั้งอยูในเขตศาลที่ออกหมายบังคับคดี ให
เบิกเงินทดรองคาใชจายจากงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม 

    (2)  การยึดทรัพยชําระคาปรับจําเลย  เมื่อศาลสงหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงาน
บังคับคดีจัดการยึดทรัพยของจําเลยชําระคาปรับ ใหเจาพนักงานบังคับคดีเรียกจําเลยมาชําระคาปรับ 
หากจําเลยไมชําระคาปรับ ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามหมายบังคับคดีนั้น และใหนํา
วิธีการยึดทรัพยลูกหนี้ตามคําพิพากษามาใชบังคับโดยอนุโลม คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีให
เบิกจากงบประมาณของกรมบังคับคดี ถาหมายบังคับคดีของศาลมิไดกําหนดผูนํายึดก็ดี หรือ
กําหนดผูนํายึดก็ดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการโดยมิชักชา หากไมสามารถทําการยึดดวย
ประการใด ๆ ใหเจาพนักงานบังคับคดีรายงานศาลทราบโดยเร็ว กรณีทําการบังคับคดีในเขตอํานาจ
ศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหเจาพนักงานบังคับคดีรายงานการยึดทรัพย พรอมกับบัญชีทรัพยตอศาล
เปนคราว ๆ และขอใหศาลสั่งอนุญาตใหขายทอดตลอดทรัพยที่ไดยึดหรือทําการบังคับคดีไว แตถา
เปนการยึดทรัพยตามหมายยึดทรัพยช่ัวคราวกอนคําพิพากษาก็ใหขออนุญาตขายตอเมื่อมีหมาย
บังคับคดีแลว  สวนกรณีทําการบังคับคดีแทนศาลอื่น ใหเจาพนักงานบังคับคดีรายงานเกี่ยวกับการ
บังคับคดีที่ไดกระทําไปตามที่ศาลสั่งภายในเขตอํานาจศาล เสนอใหศาลที่ทรัพยที่ทําการบังคับคดี
ตั้งอยูในเขต แจงเรื่องการบังคับคดีแทนรวมทั้งจัดสงเอกสารเรื่องราวการบังคับคดีที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด ไปยังศาลที่ออกหมายบังคับคดีทราบ เพื่อดําเนินการบังคับคดีตอไป 

                                                           
7  กระทรวงยุติธรรม.  (2525).  คูมือธุรการศาล เลม 2.   หนา 1339-1340. 
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 4) กระบวนการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับการบังคับคดี ในการบังคับคดีนั้นเมื่อดําเนิน
มาถึงขั้นยึด อายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อขายทอดตลาดแลว ในระหวางนี้อาจมี
บุคคลภายนอกเขามาเกี่ยวของกับการบังคับได โดยอาจจะเกี่ยวของกับตัวทรัพยสินที่ถูกยึดหรือ
อายัดโดยตรง เชน การรองขอทรัพย และการขอกันสวน หรือเกี่ยวของกับตัวลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
เชน การขอเฉลี่ยทรัพย เปนตน 

  (1) การรองขอใหปลอยทรัพยที่ยึด  มาตรา 288 เปนบทบัญญัติวาดวยบุคคล 
ภายนอกรองขอใหปลอยทรัพย สินที่ เจาพนักงาน  บังคับคดีไดยึดไว  หรือซ่ึงเรียกกันวา 
"รองขัดทรัพย"   

    "รองขัดทรัพย" มิไดเปนคําตามกฎหมาย แตเปนคําที่เรียกขานกันเองถึงวิธีการ
ที่มีผูรองคัดคานวาทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดียึดไวนั้น ไมใชของจําเลยหรือลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษา  จึงขอใหศาลสั่งปลอยทรัพยสินนั้น  คําวา  "รองขัดทรัพย" จึงเหมือนกับคําวา 
"ครอบครองปรปกษ" 

    การรองขัดทรัพย คือ การที่มีผูอางตนวาเปนเจาของทรัพยสินอันแทจริงที่ไดถูก
เจาพนักงานบังคับคดียึดมา โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมใชเจาของทรัพยสินนั้น และตองการให
ศาลสั่งถอนการยึด โดยผูที่จะรองขอใหศาลสั่งถอนการยึดนั้นจะตองยื่นคํารองกอนที่เจาพนักงาน
บังคับคดีจะไดเอาทรัพยสินนั้นออกขายตลาด หรือจําหนายโดยวิธีอ่ืน และการขายทอดตลาดนี้
จะตองเปนการขายทอดตลาดที่สมบูรณคือการที่เจาพนักงานบังคับคดีไดมีการตกลงดวยการ 
เคาะไมหรือดวยกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด หรือศาลมีคําสั่งให
ขายทรัพยสินนั้นแลว 

    การรองขัดทรัพย ถือวาเปนการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก ผูถูกระทบกระเทือนจากการบังคับคดี ซ่ึงกําหนดไวใน ปวิพ. มาตรา 288 

    มาตรา 288 กําหนดเงื่อนไขในการที่จะยื่นคํารองขอใหปลอยทรัพยสินไววา 
"ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 55" ซ่ึงหมายความวา ผูรองขัดทรัพยจะตองมีขอโตแยงเกิดขึ้น
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแพง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ผูรองขัดทรัพยจะตองมีสวนได
เสียอยูในทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว 

    ดังนั้น ผูมีสิทธิรองขัดทรัพยจึงมีขอพิจารณาดังนี้ 
    ก. ตองเปนผูถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ เชน ผูครอบครองที่ดินที่เจาของวาง

ประกันเงินกู โดยที่ดินนั้นไมใชของจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูครอบครองที่ดินนั้นเปน 
ผูถูกโตแยงสิทธิหรือหนาที่ จึงมีอํานาจรองขัดทรัพย  ฎีกาที่ 28/2506 เจาหนี้นํายึดนาซึ่งบุคคล 
ผูไมใชลูกหนี้ตามคําพิพากษานํามาเปนเงินประกันเงินกูผูรอง ถือไดวามีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
สิทธิในการที่ผูรองจะครอบครองที่นาที่ถูกยึด การรองขอใหปลอยทรัพยสินที่ถูกยึดตามมาตรา 288 
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ประเด็นมีอยูวา ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนเจาของทรัพยสินนั้นหรือไม ถาไมใชเปนเจาของ ศาลก็
ตองสั่งปลอยทรัพยสินที่ยึดนั้นไป ผูรองจึงมีสิทธิรองขอใหปลอยนาที่ยึดนั้นได 

    ข. ผูที่ไมใชเจาของทรัพยสินที่ถูกยึดรองขัดทรัพยได  ผูรองขัดทรัพยไม
จําเปนตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ถูกยึดเสมอไป ถาบุคคลนั้นเปนผูมีสวนไดเสีย
เกี่ยวกับทรัพยสินนั้น ก็ยอมใชสิทธิในทางศาลในการรองขอขัดทรัพย เชน ฎีกาที่ 1823 / 2493 
โจทกฟองจําเลยเรียกคาสินไหมทดแทนกรณีผิดสัญญาประนีประนอมยอมความชําระเงินใหโจทก 
ศาลพิพากษาตามยอม จําเลยไมชําระ โจทกนําเจาพนักงานบังคับคดียึดไมสักแปรรูปซึ่งไมมีรอย
ดวงตราหรือเครื่องหมายกรรมสิทธิ์ของผูใด โดยอางวาเปนของจําเลย กรมปาไมยื่นคํารองขอให
ปลอยทรัพยที่ยึด อางวาไมใชทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หากเปนไมที่พวกจําเลยสมคบ
กันตัดฟนและแปรรูปไมหวงหามอันเปนไมในปาโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานจําเลยไดมา
โดยการกระทําความผิด ศาลฎีกาวินิจฉัยวาในปญหาเรื่องกรมปาไมจะยื่นคํารองขอใหปลอยทรัพยที่
ศาลยึดไวนี่ไดหรือไม ศาลฎีกาเห็นวา ประเด็นในเรื่องรองขอใหปลอยทรัพยนั้น มิใชจะตองวินิจฉัย
วาทรัพยสินนั้นเปนของใคร ประเด็นมีแตเพียงแตวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนเจาของทรัพยสินนั้น
หรือไม ถามิใชเจาของ ศาลก็ตองสั่งปลอยทรัพยที่ยึดนั้นไป เงื่อนไขแหงการที่จะยื่นคํารองใหปลอย
ทรัพยสินไดนั้น ก็มีอยูแตเพียงในบทบัญญัติมาตรา 55 การใชสิทธิทางใดในทรัพยสินนั้นเสมอไป
ไม เชน เจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียอยางอื่นก็อาจสอดเขามาในคดีได กรณีเร่ืองนี้ ผูรองอางวาผูรอง
เปนผูครอบครองดูแลปาไมของรัฐ จําเลยไดสมคบกันตัดฟนและแปรรูปไมสักสดที่ขึ้นอยูในปาโดย
ไมไดรับอนุญาต อันเปนการฝาฝนและผิดพระราชบัญญัติปาไม ทรัพยสินที่ถูกยึดจึงมิใชของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา กรมปาไมซ่ึงรัฐหรือแผนดินมอบหนาที่ใหเปนผูดูแลรักษาไมหวงหาม ยอมมีสิทธิ
รองจัดทรัพยขอใหปลอยไมนั้นได 

    ค.  ผูอยูในฐานะจดทะเบียนสิทธิไดกอนรองขัดทรัพยได เชน  
     - ผูที่ครอบครองปรปกษจนไดกรรมสิทธิ์ ตาม ปพพ. มาตรา 1382  
     - ผูที่ซ้ืออสังหาริมทรัพยจากการขายทอดตลาดของศาล 
     - ผูที่ไดสิทธิตามคําพิพากษา 
     เมื่อมีผูใชสิทธิทางศาลโดยการรองขอตอศาลใหปลอยทรัพยสินที่ยึดตาม 

ปวิพ .  มาตรา  288 นี้  ก็ เพื่อใหศาลสั่งปลอยทรัพย สินที่โจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษา 
นําเจาพนักงานบังคับคดี ไปยึดซึ่งศาลจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดี โดยการสืบพยานทั้งสอง
ฝายเสร็จแลว ถาศาลจะฟงไดวาผูรองขอมีสวนไดสวนเสียในทรัพยสินที่ยึด แมจะเพียงบางสวน 
และทรัพยสินนั้นไมใชของจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว ศาลก็ตองสั่งใหปลอยทรัพยสิน 
ที่ยึดนั้นทั้งหมด และถาหากศาลฟงไดวาทรัพยสินที่ยึดเปนของจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ศาลก็จะสั่งใหพนักงานบังคับคดีดําเนินกาขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินที่พิพาทนั้นตอไป
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เพื่อนําเงินจากการขายทอดตลาดมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาตอไป ซ่ึงจะเห็นไดวา เมื่อ
มีผูรองขอใหปลอยทรัพยที่ยึด กระบวนการตางๆ ที่ตองตามมาจะตองใชเวลาใหเพิ่มขึ้น จึงทําให
การบังคับคดีนั้นๆ จะตองลาชาออกไป อันเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจาหนี้ตามคําพิพากษา 
"หากผูรองขัดทรัพยเปนผูมีสิทธิเหนือทรัพยที่ยึด กระบวนการนี้ก็เปนการคุมครองสิทธิใหแก 
ผูสุจริต แตก็มักจะเปนวิธีการประวิงคดีใหลาชาอีกวิธีหนึ่งของลูกหนี้ดวย 

   (2)  การขอกันสวน  เมื่อมีการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนีตามคําพิพากษา ถา
บุคคลภายนอกมีบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ เหนือทรัพยสินนั้น การบังคับคดียอมไมกระทบกระเทือน
กระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ของบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกมีสิทธิรองขอใหบังคับ
เหนือทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย มาตรา 267 

     มาตรา 287 บัญญัติวา "ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ มาตรา 288 และ 289 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น 
ยอมไมกระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกอาจรองขอใหคําบังคับเหนือ
ทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย" 

    สิทธิที่จะขอใหบังคับไดพอจะแยกไดดังนี้ 
    ก.  บุริมสิทธิซ่ึงบุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตาม

กฎหมาย 
     "บุริมสิทธิ" คือ สิทธิของเจาหนี้ซ่ึงโดยสภาพหรือลักษณะแหงหนี้นั้นเอง 

กฎหมายใหสิทธิแกเจาหนี้บางจําพวกนั้น ในอันที่จะไดรับชําระหนี้ของตนไดส้ินเชิงจากทรัพยสิน
ทั้งหมด หรือเฉพาะบางสิ่งบางอยางของลูกหนี้ ไดกอนเจาหนี้อ่ืนๆ ซ่ึงแบงไดเปน 3 ชนิด คือ  

     -  บุริมสิทธิ์สามัญ คือ สิทธิของเจาหนี้ในการที่จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้
อ่ืนจากกองทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ ตาม ปพพ. มาตรา 253 ถึง 258  

     -  บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย คือ สิทธิของเจาหนี้ที่จะไดรับชําระ
หนี้กอนเจาหนี้อ่ืนๆ จากสังหาริมทรัพยเฉพาะอยางของลูกหนี้ ตาม ปพพ. มาตรา 259 ถึง 272 

      -  บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพยคือ สิทธิของเจาหนี้ที่จะไดรับชําระ
หนี้กอนเจาหนี้อ่ืน ๆ จากสังหาริมทรัพยเฉพาะอยางของลูกหนี้ ตาม ปพพ.มาตรา 273 ถึง 276 

    ข. สิทธิอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตาม
กฎหมาย สิทธิอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินของลูกหนี้จะตองเปน
สิทธิที่บุคคลภายนอกมีอยูเหนือทรัพยสินของลูกหนี้นั้นเอง และจะตองเปนสิทธิเทียบเคียงไดกับ
บุริมสิทธิอันเปนสิทธิประเภทแรกดวย (ฎีกาที่ 751/2516. ฎีกาที่ 3323/2528) 
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   (3)  การขอเฉลี่ยทรัพย  การขอเฉลี่ยทรัพยคือ การขอใหไดรับชําระหนี้โดยสวน
เฉลี่ยกับเจาหนี้ผูทําการยึดทรัพยของลูกหนี้ที่ถูกยึดไว ฉะนั้น ถาไมมีการยึดหรืออายัดทรัพยของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลวการขอเฉลี่ยทรัพยตาม ปวิพ. มาตรา 290 ก็ไมอาจเกิดขึ้นได 

    คําพิพากษาฎีกาที่ 1324/2503 (ที่ประชุมใหญ) บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงที่ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอ่ืนเขามาขอเฉลี่ยไดตามมาตรา 290 นั้น 
ก็เปนกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดทรัพยอยางใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว แต
เงินรายนี้เปนเงินที่จําเลยที่ 3 นํามาชําระเอง เพื่อชําระใหแกโจทกตามคําพิพากษาใหพนจากความ
รับผิดชอบในหนี้จํานวนนี้ระงับส้ินไป มิไดสงวนสิทธิหรือโตแยงการจะจายไวแตประการใด และ
โจทกก็ไดถือสิทธิขอรับเงินจํานวนนี้จากศาล ตองถือวาเปนสิทธิแกโจทกแลว ศาลฎีกา โดยมติที่
ประชุมใหญมีมติวา ผูรองขอเฉลี่ยไมได 

    เจาหนี้ตาม ปวิพ. มาตรา 287, 289 ไมจําเปนตองเปนเจาหนี้ ตามคําพิพากษาแต
การขอเฉลี่ยทรัพยตองเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ที่วาตองเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้น ไมวาจะ
เปนศาลชั้นไหนตัดสินก็ไมสําคัญ คดีจะถึงที่สุดแลวหรือไมก็ไมสําคัญ แตตองมีฐานะเปนเจาหนี้
ตามคําพิพากษาในขณะยื่นคํารองขอเฉลี่ยทรัพย ตัวอยางเชน เจาหนี้ ตามคําพิพากษาซึ่งคดีอยูไมถึง
ที่สุดขอเฉลี่ยทรัพยตาม ปวิพ. มาตรา 290 ได เจาหนี้ซ่ึงเพียงแตฟองคดีไว ยังไมใชเจาหนี้ตาม 
คําพิพากษา ซ่ึงจะขอเฉลี่ยหนี้ได และจําขอใหงดจายเงินเพื่อรอคดีของเจาหนี้นั้นใหถึงที่สุดกอน
ไมได 

    เจาหนี้ตามคําพิพากษาอื่นที่จะขอเฉลี่ยทรัพยไดนั้น หมายความถึง เจาหนี้ของ
จําเลยในคดีนั้นเทานั้น ไมหมายรวมถึงเจาหนี้ของสามีหรือภริยาของจําเลยตองไมสามารถชําระหนี้
ไดจากทรัพยสินอื่นๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดโดยส้ินเชิง กรณีเจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นขอ
เฉลี่ยทรัพย ซ่ึงเจาหนี้ตามคําพิพากษาอื่นไดยึดหรืออายัดไวนั้น ปวิพ.มาตรา 290 วรรคสองบัญญัติ
วา "ไมวาในกรณีใด ๆ หามมิใหศาลอนุญาตตามคําขอเชนวานี้ เวนแตศาลเห็นวาผูยื่นคําขอไม
สามารถเอาชําระไดจากทรัพยสินอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา" การหามขอเฉลี่ยทรัพยของ
ลูกหนี้ตามมาตรา 290 วรรคสอง นั้นมิไดหมายความแตเพียงวา ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาของผูรอง
ขอเฉลี่ยทรัพยยังมีทรัพยสินอื่นใหผูรองเรียกหรือบังคับเอาไดแลว ก็ตองหามมิใหเฉล่ีย แต
หมายความวา  ทรัพยสินอื่นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตองมีอยู เพียงพอที่ เจาหนี้ตาม 
คําพิพากษา คือ ผูรองขอเฉลี่ยทรัพยจะสามารถเอาชําระไดดวยจึงจะตองหามมิใหเฉลี่ยทรัพยซ่ึงยึด
ขายในคดีอ่ืน ฉะนั้น ถาเจาหนี้แสดงไดวา แมทรัพยสินของลูกหนี้จะยังมีอยูอีกแตก็ยังไมเพียงพอจะ
ชําระหนี้ไดแลวศาลก็นาจําใหเฉล่ียได ไมตองหามตามมาตรา 290 วรรคสอง 

 
 

DPU



 57 

3.1.2 การบังคับคดีตามรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... 
 1) ความหมายของกิจการ ตามรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...ไดให

นิยามของกิจการที่นํามาใชเปนหลักประกันวา" ทรัพยสินทั้งหมดที่ผูใหหลักประกันใชในการ
ประกอบธุรกิจรวมทั้งสิทธิตางๆที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจนั้น ที่ผูใหหลักประกันนํามาใช
เปนประกันการชําระหนี้โดยผูใหหลักประกันสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ เปน
หลักประกันรวมทั้งสิทธิตางๆที่เกี่ยวของใหแกบุคคลอื่นในลักษณะที่ผูรับโอนสามารถประกอบ
ธุรกิจดังกลาวตอไปได" 

 2) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ในการนําเอากิจการเปนหลักประกัน กฎหมายได
กําหนดใหทําเปนสัญญา กลาวคือ “สัญญาหลักประกันทางธุรกิจคือ สัญญาซึ่งคูสัญญาฝายหนึ่ง
เรียกวาผูใหหลักประกันเอาทรัพยสินตราไวแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเรียกวาผูรับหลักประกันเปน
ประกันการชําระหนี้ โดยจะสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับหลักประกันหรือไมก็ได” ตามปกติแลว
สัญญาโดยทั่วไปกฎหมายมิไดกําหนดกฎเกณฑในการทําสัญญาไว เพียงแตแสดงเจตนาฝายหนึ่ง 
และอีกฝายหนึ่งแสดงเจตนารับก็เปนสัญญาแลว กลาวคือการทําสัญญาก็คือ8 “การแสดงเจตนา
เสนอสนองตองตรงกันที่มุงจะกอใหเกิด เปล่ียนแปลง หรือระงับนิติสัมพันธ” และการที่จะแสดง
เจตนาที่จะผูกนิติสัมพันธตอกันตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีก็สามารถทํานิติกรรม
สัญญาไดแตก็มี สัญญาบางประเภทกฎหมายระบุใหทําเปนหนังสือ “การแสดงเจตนเสนอสนอง
ตองตรงกันที่มุงจะกอใหเกิด เปลี่ยนแปลง หรือระงับนิติสัมพันธ” และการที่จะแสดงเจตนาที่จะผูก
นิติสัมพันธตอกันตองไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีก็สามารถทํานิติกรรมสัญญาไดแตก็มี 
สัญญาบางประเภทกฎหมายระบุใหทําเปนหนังสือ9 หรือ บางประเภทตองทําเปนหนังสือและตอง
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่สําหรับรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจไดกําหนดรูปแบบ
ของสัญญาคือ ตองทําเปนหนังสือและมีรายการตามที่กฎหมายกําหนด 

  (1) บุคคลที่สามารถทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ในการทําสัญญาการนํา
กิจกรรมมาเปนหลักประกันนั้นรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจไดกําหนดประเภทของ
บุคคลที่จะใหหลักประกันและรับหลักประกันไววาจะตองเปนบุคคลประเภทใด ซ่ึงจะแตกตางกับ
การจํานองและจํานําที่กฎหมายไมไดกําหนดเอาไว ดังนั้นผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกันจึง
ตองเปนบุคคลดังตอไปนี้คือ10 

                                                           
8   จําป  โสตถิพันธ.  (2538).  นิติกรรมสัญญา.   หนา 138. 
9   ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2536).  ยอหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรม   พิมพครั้งที่ 2.  

หนา 30. 
10  รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  มาตรา 6 และ 7. 
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    ก. กรณีที่เปนผูใหหลักประกันนั้นจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
    ข. กรณีที่เปนผูรับหลักประกันจะตองเปนสถาบันทางการเงินหรือบุคคลอื่น

ตามที่กฎหมายกําหนด 
     การจดทะเบียน ตองมีรายการตามที่กฎหมายกําหนดไวดังตอไปนี้ 
    -  วัน เดือน ปและเวลาที่จดทะเบียน 
    -  ช่ือและที่อยูของลูกหนี้และผูใหหลักประกัน 
    -  ช่ือและที่อยูของผูรับหลักประกัน 
    - ช่ือและที่อยูของผูรับใบอนุญาตเปนผูบังคับหลักประกันซ่ึงยินยอมเปน 

ผูบังคับหลักประกันและอัตราหรือจํานวนคาตอบแทนผูบังคับหลักประกัน ในกรณีนํากิจการมาเปน
หลักประกัน 

    - หนี้ที่กําหนดใหมีการประกันการชําระหนี้ 
    - รายละเอียดของทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน 
    - ขอความซึ่งแสดงวาผูใหหลักประกันตราทรัพยสินที่ระบุในรายการ 

จดทะเบียนไวแกผูรับหลักประกันเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ 
    - จํานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใชทรัพยสินเปนประกัน 
    - เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา 
  (2)  สิทธิและหนาที่ของผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกัน 
    เมื่อมีการนําหลักทรัพยมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามรางพระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจก็ยอมมีสิทธิและหนาที่ของผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกันที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 

    ก. สิทธิของผูใหหลักประกัน 
     - มีสิทธิครอบครองทรัพยสินที่เปนหลักประกันและผูใหหลักประกันมี

สิทธิจําหนายจายโอน ใชสอย ใชในการผลิต นําไปรวมกับทรัพยสินอ่ืน ใชไปสิ้นไปในกรณีที่
ครอบครองเพื่อการใชไปสิ้นไป 

     - มีสิทธิไดดอกผลจากทรัพยสินที่เปนหลักประกันหนี้ 
     - มีสิทธิขอใหผูรับหลักประกันยืนยันหนี้ที่ยังไมไดรับชําระเปนหนังสือ 
     - มีสิทธิไถถอนทรัพยสินที่เปนหลักประกันเวลาใดก็ได กอนมีการจําหนาย

ทรัพยสินที่เปนหลักประกัน 
     - สิทธิที่ยอมใหทรัพยสินที่เปนหลักประกันหลุดเปนสิทธิ 
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    ข. หนาที่ของผูใหหลักประกัน 
     - มีหนาที่ดูแลทรัพยสินที่เปนหลักประกันเชนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสิน

ของตนเองหากผูใหหลักประกันมีวิชาชีพเฉพาะการคาขาย หรือมีอาชีวะก็ตองใชความระมัดระวัง
และฝมือเชนวานั้น ในกรณีผูใหหลักประกันเปนผูครอบครอง 

     - มีหนาที่ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตรวจดูทรัพยสินที่เปนหลักประกันเปน
คร้ังคราว 

     - มีหนาที่รับผิดชอบหากทรัพยสินที่เปนหลักประกันสูญหายหรือเส่ือมคา 
โดยความประมาทเลินเลอของผูใหหลักประกัน ในกรณีผูใหหลักประกันเปนผูครอบครอง
ทรัพยสินที่เปนหลักประกัน 

    ค. สิทธิของผูรับหลักประกัน 
     - มีสิทธิไดรับคาเสียหายเมื่อทรัพยสินที่เปนหลักประกันสูญหาย หรือเสื่อม

ราคา เนื่องจากเหตุที่ผูใหหลักประกันตองรับผิดชอบ 
     - มีสิทธิไดทรัพยสินที่แทนไดจากการจําหนายจายโอน แลกเปลี่ยน หรือได

แทนทรัพยสินที่เปนหลักประกัน รวมทั้งคาสินไหมทดแทนที่ไดมาจากทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
สูญหายมาเปนหลักประกัน 

     - มีสิทธิเขาตรวจดูทรัพยสินที่เปนหลักประกันเปนครั้งคราว 
     - ผูรับหลักประกันมีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่เปนหลัก 

ประกันกอนเจาหนี้สามัญ 
    ง. หนาที่ของผูรับหลักประกัน มีหนาที่ตองตอบหนังสือยืนยันหนี้ หรือระบุ

จํานวนหนี้ที่ถูกตองเปนหนังสือใหกับผูรับหลักประกันภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจาก
ผูใหหลักประกัน 

  (3)  การบังคับหลักประกัน  การบังคับหลักประกันตามรางพระราชบัญญัติหลัก 
ประกันทางธุรกิจนี้ มีวัตถุประสงคที่ใหการบังคับคดีดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว กลาวคือ 

    ก. ผู รับหลักประกันสามารถบังคับหลักประกันโดยใหทรัพย สินที่ เปน
หลักประกันหลุดเปนสิทธิโดยจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ ในกรณีที่
ลูกหนี้คางชําระหนี้อันเปนตนเงินมากกวารอยละหกสิบ 

    ข. กรณีที่มีเหตุจะบังคับหลักประกันตามสัญญา หากผูใหหลักประกันหรือผูที่
ยึดถือทรัพยสินยินยอมสงมอบทรัพยสินที่เปนหลักประกันใหแกผูรับหลักประกัน เจาหนี้ตาม 
คําพิพากษาอื่นจะยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เปนหลักประกันไมได 
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3.2  การบังคับคดีตามกฎหมายตางประเทศ 
3.2.1  กฎหมายแมแบบเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีตองมีหลักประกัน  (Model Law on Secured 

Transaction) 
เมื่อมีการกอตั้งธนาคารยุโรปในป ค.ศ. 1991  ประเทศยุโรปตอนกลางและทางดาน

ตะวันออกไดสนับสนุนใหมีการรางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการหลักประกันในการประชุมครั้งที่ 1
ในป ค.ศ. 1992  ณ กรุงบูดาเปสต ประเทศฮังการี ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ประเทศสวนใหญ
ไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการหลักประกัน หรือมีก็อยูในสภาพที่ลาสมัย หลังจากการประชุมจึง
ไดมีการรางกฎหมายแมแบบเกี่ยวกับการจัดการหลักประกันอันนําไปสูรางสุดทายของกฎหมาย
แมแบบเกี่ยวกับการจัดการหลักประกันและไดมีการเสนอเขาสูการประชุมประจําปคร้ังที่ 3 ในเดือน
เมษายน  ค.ศ. 1994 ที่เซ็นตปเตอรเบิรก ประเทศรัสเซีย 

กฎหมายแมแบบดังกลาวนั้นมิไดมีจุดมุงหมายที่จะใหรายละเอียดในการนําไปปรับใช
กับกฎหมายภายในแตละรัฐโดยตรง แตมีความตั้งใจที่จะใชเปนพื้นฐานในการรางกฎหมายในแตรัฐ
ซ่ึงเปนการผสมผสานแนวความคิดของระบบ Civil Law และ Common Law เขาดวยกัน เพื่อ
สามารถปรับใชไดในทุกระบบกฎหมาย ดังนั้นในรายละเอียดของเนื้อหาของกฎหมายแมแบบ
ดังกลาวจึงเลือกใชถอยคําอยางระมัดระวังและมีความยืดหยุนสูง โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 1) ลักษณะทั่วไป  กฎหมายแมแบบดังกลาวไดกําหนดใหผูใหหลักประกันสามารถนํา
กิจการมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ได โดยกําหนดเรียกทรัพยสินและสิทธิที่นํามาเปน
หลักประกันดังกลาว หลักประกัน (Charge) ซ่ึงบุคคลที่สามรถนําทรัพยสินหรือสิทธิมาเปน
หลักประกันไดตองเปนเจาของ(Owner) ทรัพยสินหรือเปนผูมีสิทธินั้น ซ้ึงเรียกวาเปนผูให
หลักประกัน(chargor) ซ้ึงเปนบุคคลใดก็ได เวนแตในกรณีการนํากิจการมาเปนหลักประกัน
(Enterprise charge) ผูใหหลักประกันเปนนิติบุคคลในเวลาที่มีการทําหลักประกันซ่ึงจะไดกลาว
ตอไป11ซ่ึงทรัพยสินหนึ่งเดียวนั้นจะนําไปเปนหลักประกันหนี้จํานวนเดียวหรือหลายจํานวนก็ได 
บุคคลตามกฎหมายยอมสามารถเปนผูรับหลักประกัน (Chargholder) จากผูใหหลักประกันไดและ
สามารถแตงตั้งบุคคลใดใหจัดการแทนตนเกี่ยวกับหลักประกันได เรียกวา “ผูจัดการหลักประกัน” 
(Charge Manager)12 หนี้ทุกประเภทสามารถนําทรัพยสินมาเปนหลักประกันไดโดยหนี้ดังกลาว
เรียกวา “หนี้ที่มีประกัน” (Secured Debt) โดยหนี้นั้นตองเปนหนี้ที่เกิดขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย ไม
วาจะเปนหนี้ที่เกิดขึ้นแลว หนี้ที่มีเงื่อนไข หรือหนี้ในอนาคตก็ตาม หรือแมกระทั่งหนี้ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ไดมีการทําสัญญาหลักประกันแลวก็ตาม หากในสัญญาประกันหนี้ไดกําหนดใหหนี้

                                                           
11  Model Law on secured Transaction  Article 2. 
12  Model Law on secured Transaction  Article 3. 
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ที่เกิดขึ้นภายหลังสามารถครอบคลุมถึงหลักประกันตามสัญญาหลักประกันเดิม แตอยางไรก็ตาม 
หนี้ที่สามารถทําสัญญาหลักประกันไดนั้นจะตองเปนหนี้เงิน ไมวาจะระบุเปนเงินสกุลใด หรือเปน
หนวยเงินทางบัญชี หรือหลายประเภทรวมกันก็ได ซ่ึงหากหนี้ที่มีประกันนั้นเปนหนี้ประเภทอื่นที่
ไมใชหนี้เงิน สัญญาหลักประกันจะยังคงไมมีผลผูกพันจนกวาหนี้ดังกลาวจะไดแปลงเปนหนี้เงิน
เรียบรอยแลว13ทรัพยสินทุกประเภทไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิตางๆ ตาม
กฎหมายที่สามารถถือครองได สามารถนํามาเปนหลักประกันไดทั้งส้ิน เวนแตทรัพยสินที่นํามาเปน
หลักประกันนั้นไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได14 

2)  การเกิดสิทธิในหลักประกัน  สิทธิในหลักประกันจะเกิดขึ้นไดเพียง 3 วิธี กลาวคือ 
  (1) สิทธิในหลักประกันที่ไดรับการจดทะเบียน (Registered Charge) จะเกิดขึ้นเมื่อ

ผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกันไดเขาทําสัญญาหลักประกัน (Charging Instrument) และนํา
สิทธิในหลักประกันนั้นไปจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งสิทธิในหลักประกันจะเกิดทันทีที่ไดมีการ
จดทะเบียนดังกลาว 

  (2) สิทธิในหลักประกันของผูขายที่ยังไมไดรับการชําระ (Unpaid Vender’s 
Charge) เปนกรณีที่ผูขายจําหนายสังหาริมทรัพยใหแกผูซ้ือ ซ่ึงตองมีการทําขอตกลงเปนลายลักษณ
อักษรวา ผูขายจะยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวจนกวาจะไดรับการชําระราคาจากผูซ้ือ ซ่ึง
สิทธิในหลักประกันดังกลาวจะเกิดขึ้นทันทีที่ไดมีการทําขอตกลงโดยไมตองมีการจดทะเบียน 
เวนแตในการทําสัญญาดังกลาไมมีขอตกลงดังกลาวไว กรรมสิทธ์ิจะโอนเปนของผูซ้ือทันที ซ่ึง
สิทธิในหลักประกันดังกลาวจะคุมครองเพียงสวนของราคาที่ยังไมไดรับการชําระในเวลาที่สิทธิใน
หลักประกันเกิดขึ้นและจํานวนที่ผูขายและผูซ้ือไดตกลงไวในขอตกลง ซ่ึงสิทธิในหลักประกันของ
ผูขายที่ยังไมไดรับการชําระนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปเปนหลักประกันที่ไดรับการจดทะเบียนได หาก
ภายในเวลา 6 เดือน ผูขายยังไมไดรับชําระหนี้จนเสร็จ 

  (3) สิทธิในหลักประกันที่ตองเขาครอบครอง (Possessory Charge) จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกันเขาทําสัญญาหลักประกัน(Charging Instrument) และผูให
หลักประกันไดโอนการครอบครองทรัพยสินที่เปนหลักประกันใหแกผูรับหลักประกัน สิทธิใน
หลักประกันจึงจะเกิดขึ้น ซึงในกรณีนี้ไมตองมีการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิดังเชนสิทธิใน
หลักประกันที่ตองเขาครอบครองนี้จะสิ้นสุดเมื่อความเปนเจาของไดส้ินสุดลง (Possession ceases) 
ในกรณีของหลักประกันที่เปนกิจการ (Enterprise Charge) นั้น เปนการนําเอากิจการทั้งหมดของ 
 

                                                           
13  Model Law on secured Transaction  Article 4. 
14  Model Law on secured Transaction  Article 5. 
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นิติบุคคลมาเปนหลักประกัน ซ่ึงสิทธิในหลักประกันจะเกิดขึ้นโดยนําเอาหลักประกันที่เปนกิจการ
นั้นไปจดทะเบียน ซ่ึงสิทธิดังกลาวจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการจดทะเบียน ทั้งนี้ การจดทะเบียนนั้นตองมี
การระบุไวอยางชัดเจนวา หลักประกันนั้นเปนหลักประกันที่เปนกิจการ หากไมมีขอความดังกลาว
ในการจดทะเบียน หลักประกันนี้ยอมไมอาจเปนหลักประกันที่เปนกิจการได จะเปนไดเพียง
หลักประกันที่ไดรับการจดทะเบียนประเภทหนึ่งเทานั้น แตไมอาจเปนหลักประกันที่เปนกิจการได15 

  (4) ผลของการสิทธิในหลักประกัน เมื่อสิทธิในหลักประกันเกิดขึ้นแลวและยัง 
ไมส้ินสุดลง ผูรับหลักประกันยอมสามารถอางสิทธิเหนือหลักประกันเพื่อบังคับชําระหนี้ได หาก 
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และหากมีการโตแยงการเกิดหรือความสมบูรณของสิทธิในหลักประกัน หรือ
อางวาสิทธิในหลักประกันไดมีการสิ้นสุดลงแลว ผูใหหลักประกันหรือผูรับหลักประกันอื่นๆ 
สามารถรองขอตอศาล เพื่อใหประกาศวาสิทธิในหลักประกันนั้นไมเกิดขึ้นหรือไมสมบูรณหรือ
ส้ินสุดลงแลว16 และหากเปนกรณีสิทธิในหลักประกันที่ตองเขาครอบครอง ผูรับหลักประกันรักษา
ทรัพยและคงไวซ่ึงสภาพของทรัพยสินที่เปนหลักประกัน ทั้งนี้ จะไดกลาวถึงรายละเอียดใน
ภายหลัง 

3) การบังคับหลักประกัน โดยทั่วไปแลว สิทธิในหลักประกันสามารถบังคับไดทันที
เมื่อมีการไมชําระหนี้ที่มีหลักประกันเกิดขึ้น และยังสามารถบังคับไดจนกระทั่งหนี้ที่มีประกนัไดรับ
การชําระหนี้หมดสิ้นไป หรือระงับไป หรือส้ินสุดลงดวยเหตุประการอื่น หรือผูรับหลักประกัน 
ตกลงวา สิทธิในหลักประกันจะไมมีการบังคับอีกตอไป17 วิธีการบังคับหลักประกันตองมีการบอก
กลาวบังคับหลักประกันตอผูใหหลักประกันโดยตองทําเปนลายลักษณอักษรและตองกําหนด
รายละเอียดของหนี้ที่มีประกันและขอความที่กําหนดใหบุคคลที่เปนหนี้ตองชําระหนี้ รวมทั้ง 
ลงลายมือช่ือของผูรับหลักประกันดวย18 โดยหากเปนกรณีของสิทธิในหลักประกันที่จดทะเบียน
ตองอางถึงการจดทะเบียนสิทธิในหลักประกันและวันที่จดทะเบียนดวย (Registered Charge) แต
หากเปนกรณีของสิทธิในหลักประกันของผูขายที่ยังไมไดรับการชําระ (Unpaid Vender’s Charge) 
หรือเปนกรณีของสิทธิในหลักประกันที่ตองมีการเขาครอบครอง (Possessory Charge) ตองอางถึง
รายละเอียดตางๆ ที่แสดงใหเห็นวามีการทําหลักประกันดังกลาวเกิดขึ้นจริง 

                                                           
15  Model Law on secured Transaction  Article 5.6 , 8.4 และ 8.4.5. 
16  Model Law on secured Transaction  Article 14. 
17  Model Law on secured Transaction  Article 22.1. 
18  Model Law on secured Transaction  Article 12.3. 
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  กรณีที่ผูใหหลักประกันผิดนัดไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลาหรือผิดสัญญาเปนเหตุ
ใหผูรับประกันมีสิทธิที่จะบังคับหลักประกันกฎหมายแมแบบของ EBRD กําหนดใหมีการ 
สงหนังสือบอกกลาวบังคับหลักประกันไปยังผูที่ใหหลักประกัน (Article 22.2)19 

  เมื่อไดสงหนังสือบอกกลาวแลว ผูรับหลักประกันมีสิทธิที่จะครอบครองทรัพย 
ที่เปนหลักประกันซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยได (Article 23.1)20 ในกรณีที่ผูรับหลักประกันไมมีสิทธิ 
ที่จะเขาไปในสถานที่ที่ทรัพยที่เปนหลักประกันตั้งอยู ผูใหหลักประกันอาจแตงตั้งเจาหนาที่ 
ผูมีอํานาจเขาไปดําเนินการได (Article 23.7)21 เมื่อเปนที่พอใจของเจาหนาที่วามีการจดแจงหลัก 
ประกันและผูรับหลักประกันสงหนังสือบอกกลาวบังคับหลักประกันแลว  เจาหนาที่ดังกลาวจะเปน
ผูดําเนินการแทนผูรับหลักประกัน 

  ผูรับหลักประกันอาจยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหใช มาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ทรัพยที่เปนหลักประกันได (Article 23.5)22 เมื่อพนระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแตสงหนังสือบอกกลาว
บังคับหลักประกัน ผูรับหลักประกันมีสิทธิที่จะขายทรัพยที่เปนหลักประกันเพื่อนํามาชําระหนี้ 

                                                           
19  Article 22.2 “The shareholder of a charge which has become immediately enforceable may 

commence enforcement proceedings by delivering an enforcement notice to the chargor containing the 
information set out in Article 22.7.” 

20  Article 23.1 “When an enforcement notice has been delivered pursuant to Article 22.2 the 
chargeholder has the right to possession of charged property which is in the form of movable things.” 

21 Article 23.7 “If in order to obtain possession as referred to in Article 23.1 or to take other steps as 
provided in Article 23.2 the chargeholder does not have the right to enter upon the site where the charged 
property is situated or where any such rights are refused to the chargeholder he may appoint a {bailiff}for such 
purpose. The {bailiff} may on the chargeholder’s behalf take the protective measures to which the chargeholder 
is entitled provided 

 23.7.1  he is satisfied that the charge is registered or, in the case of an unpaid vendor”s charge or a 
possessory charge, the enforcement notice is registered; and 

 23.7.2  he receives from the chargeholder a copy of the enforcement notice delivered pursuant to 
Article 22.2. 

22 Article 23.5 “Upon application by the chargeholder the court may make an order for other 
appropriate measures to protect the charged property after the enforcement notice has been registered as 
required by Article 22.4.1.” 
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(Article 24.1)23 ในการขายดังกลาวผูรับหลักประกันมีสิทธิที่จะขายโดยวิธีที่สมควร เชน การขายทด
ตลาดโดยรัฐการประมูลขายโดยเอกชน หรือการขายในทองตลาด (Article 24.4)24 

  อยางไรก็ตามหากผูใหหลักประกัน ผูรับหลักประกันรายอื่นหรือผูมีสิทธิเหนือ
ทรัพยที่เปนหลักประกัน มีขอโตแยงวาการบังคับหลักประกันไมชอบดวยกฎหมายก็สามารถที่จะ
ขอใหศาลพิจารณาสั่งใหมีการบอกกลาวบังคับหลักประกันไมมีผลบังคับได ศาลจะตองพิจารณา
โดยเรงดวน ในระหวางการพิจารณาของศาลาการบังคับหลักประกันจะยังคงดําเนินตอไป (Article 
29.1 และ 29.1.2)25 

  ตาม Article 29.3 ศาลมีอํานาจที่จะสั่งหามมิใหมีการโอนขายทรัพยที่เปนหลัก 
ประกันจนกวาจะมีคําสั่งชี้ขาดวาการบังคับหลักประกันชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย26 ตาม
กฎหมายแมแบบของ EBRD เมื่อมีการจดแจงหลักประกันที่เปนกิจการ ผูรับหลักประกันสามารถ 
 
                                                           

23  Article 24.1 When at least 60 days have elapsed since delivery of an enforcement notice pursuant 
to Article 22.2 the chargeholder has the right to transfer title to the charged property by way of sale in order to 
have the proceeds of sale applied towards satisfaction of the secured debt.” 

24  Article 24.4 “The chargeholder may subject to the obligation under Article 24.3.1 transfer title to 
the charged property by way of sale in such manner as he considers appropriate which may include transfer by 
private agreement on the open market of at public or private auction. The chargeholder may appoint a person to 
act on his behalf for the transfer or for any matter connected with it.” 

25  Article 29.1 “If at any time after delivery of an enforcement notice pursuant to Article 22.2 a 
chargor, any other chargeholder with a charge over the same charged property or any other party claiming rights 
in the charged property disputes the creation, validity or enforceability of the charge or claims termination of 
the charge he may apply to the court to have the enforcement noticed declared invalid. Any application under 
this Article 29.1 must be treated by the court as urgent business [state time limit for decision] Notwithstanding 
such application until the enforcement notice is declared invalid and subject to any order made by the court 
pursuant to Articles 29.3 to 29.5…”  
   Article 29.1.2 “the chargeholder may continue to realise the charge pursuant to  
   Article 24;…..” 

26  Article 29.3 “…the court may if so requested by the applicant make an interim order that the 
charged property may not be transferred pursuant to Article 24 or 25 until the court has redered its final 
decision. The applicant is under an obligation to present at the charges’ registry pursuant to Article 33.1.9 a 
request for registration of the interim order within seven days of it being made and pursuant to Article 33.1.12 a 
request for deregistration of the order within seven days of it being terminated. The applicant is liable to third 
parties for any loss suffered as a result of breach of this obligation.” 
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เลือกที่จะบังคับและจําหนายหลักประกันที่เปนกิจการทั้งกิจการ โดยผูรับโอนสามารถดําเนินกิจการ
ดังกลาวตอไป หรือจะบังคับและจําหนายหลักประกันโดยดําเนินการกับทรัพยที่ใชในกิจการแยก
เปนชิ้นๆ ตามโดยวิธีการทั่วไปตามขอ 6 ก็ได (Article 8.4.5, 25.1 และ 25.3)27 ในการบังคับหลัก 
ประกันที่เปนกิจการผู รับหลักประกันตองแตงตั้งผูบริหารกิจการชั่วคราวเพื่อเขาไปบริหาร
หลักประกันที่เปนกิจการ และจําหนายกิจการในลักษณะที่ผูรับโอนสามารถดําเนินกิจการตอไปได 
(Article 25.5.1, 25.10.2 และ 25.10.4)28 ผูบริหารกิจการชั่วคราวจะเขาไปบริหารหลักประกันที่เปน
กิจการทันทีที่สงหนังสือบอกกลาวบังคับหลักประกันแกผูใหหลักประกัน (Article 25.7)  

  ผูบริหารกิจการชั่วคราวจะเขาไปบริหารหลักประกันที่เปนกิจการทันทีที่สง
หนังสือบอกกลาวบังคับหลักประกันแกผูใหหลักประกัน (Article 25.7)29 โอนโดยตรงการขายใน
ทองตลาด  การขายทอดตลาดโดยรัฐ หรือการประมูลขายโดยเอกชน (Article 25.19)30 

3.2.2  ประมวลกฎหมายพาณิชยเอกรูป มาตรา 9 (Revised Uniform Commercial Code 
section 9 ) 

โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสหรัฐ กลาวคือ แต
ละมลรัฐมีอํานาจที่จะตรากฎหมายใชบังคับภายในมลรัฐของตน ดวยเหตุนี้ แตละมลรัฐจึงไดมี
กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันที่แตกตางกัน  ดังนั้น  เพื่อใหแตละมลรัฐมีกฎหมายเกี่ยวกับ 
 
                                                           

27 Article 8.4 “In order for a registered charge to be valid the registration statement must include 8.4.5 
in the case of an enterprise charge, a statement that the charge is an enterprise charge; and…..” 

 Article 25.1 “An enterprise charge may be enforced pursuant to Articles 23 and 24 or pursuant to 
this Article 25.” 

 Article 25.3 “A chargeholder of an enterprise charge who delivers and enforcement notice pursuant 
to Article 22.2 may elect for the enterprise to be transferred as a going concern pursuant to this Article 25 and in 
that case the enforcement notice must comply with the requirements of Artcle22.7.4, 22.7.5 and 22.7.6.” 

28  Article 25.5.1 “the chargeholder must appoint a person (called an enterprise administrator) who has 
the powers and obligations set out in this Article25;…” 

 Article 25.10 “The enterprise administrator must 
25.10.2 continue the enterprise as a going concern. And 
25.10.5 endeavor to transfer the enterprise as a going concern and to release a fair price; and…” 

29 Article 25.7 “Where an election is made pursant to Article 25.3 
 25.7.1  the power of the persons authorized by law or by the chargor’s consitition to administer the 

enterprise and to deal in the charged property cease upon delivery of the enforcement notice” 
30 Article 25.19 “The enterprise administrator may subject to the obligation under Article 
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หลักประกันการชําระหนี้ไปในทํานองเดียวกัน จึงไดมีการรางประมวลกฎหมายพาณิชยเอกรูป 
มาตรา 9 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหการประกันการชําระหนี้งาย แนนอน และเปนหนึ่งเดียว
ภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยเหตุที่ประมวลกฎหมายพาณิชยเอกรูป มาตรา 9 ไดใชมาเปน
เวลานานแลว ปรากฏวามีสินทรัพยทางธุรกิจที่มีคาเกิดขึ้นหลายประเภท ตลอดจนความตองการให
มีการปฏิรูปกระบวนการทําธุรกรรมและการบังคับคดีดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว จึงไดมีการแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายพาณิชยเอกรูป มาตรา 9 ขึ้น และใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2001 ในทุกมลรัฐยกเวนในบางมลรัฐ เชน แอลบามา ฟลอริดา เปนตน ซ่ึงจะมีการรับรองการบังคับ
ใชในภายหลังดังจะไดกลาวพอเปนสังเขปดังนี้ 

1)  ทรัพยสินท่ีสามารถนํามาเปนหลักประกัน กิจการหรือกิจการสามารถนํามาใชเปน
หลักประกันภายใต U.C.C. มาตรา 9 ไดโดยจะตองทําตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว 

2)  ขั้นตอนการทําใหสัญญาประกันการชําระหนี้สมบูรณ (Attachment) ขั้นตอน 
Attachment ที่จะทําใหการประกันการชําระหนี้มีผลสมบูรณใชบังคับตอลูกหนี้ไดนั้น U.C.C. 
มาตรา 9-203  สัญญาประกันการชําระหนี้ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้มี 2 ประเภท กลาวคือ  

  (1) สัญญาประกันการชําระหนี้ที่ทําเปนลายลักษณอักษร ลงลายมือช่ือโดยลูกหนี้ 
การทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรเปนหลัก Statute of Frauds ในหลักเกณฑการทําสัญญาของ
ระบอบคอมมอนลอวซ่ึงมีลักษณะที่สําคัญของหลักกฎหมายนี้คือสัญญาหรือขอตกลงบางชนิดหาก
ไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดแลวไมสามารถฟองรองบังคับคดีได ซ่ึงหลัก
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใชเปนหลักฐานของคูสัญญาและเนื่องจากสัญญาประกันการชําระ
หนี้ดังกลาวจะตองระบุคําจํากัดความของหลักประกันตามสัญญาดังกลาวจึงจะลดขอโตเถียงในเรื่อง
ขอบขายของหลักประกัน 

  (2) สัญญาประกันการชําระหนี้โดยการครอบครองทรัพยอันเปนหลักประกัน  หาก
คูสัญญาไมมีสัญญาประกันการชําระหนี้เปนลายลักษณอักษรแลว การที่จะถือวาสัญญาประกันการ
ชําระหนี้มี Attachment ตอเมื่อเจาหนี้ที่มีการครอบครองทรัพยอันเปนหลักประกันโดยความตกลง
ยินยอมของลูกหนี้และตราบเทาที่การครอบครองของเจาหนี้ยังคงตอเนื่องซ่ึงในกรณีที่เจาหนี้มีการ
ครอบครองทรัพยอันเปนหลักประกันของลูกหนี้โดยไมมีสัญญาประกันการชําระหนี้เปนลายลักษณ
อักษรนั้น เจาหนี้จะตองพิสูจนไดวาการครอบครองทรัพยอันเปนหลักประกันดังกลาวเปนไปตาม
ขอตกลงดวยวาจาของเจาหนี้และลูกหนี้ตกลงใหเจาหนี้ครอบครองทรัพยเพื่อเปนประกันการ 
ชําระหนี้ซ่ึงศาลสหรัฐอเมริกาไดเคยตัดสินคดี Grossmann v. Saunders โดยตัดสินวา การ
ครอบครองตั๋วสัญญาใชเงินที่ระบุส่ังจายลูกหนี้ของเจาหนี้แตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะพิสูจน
ใหศาลเห็นวาตั๋วสัญญา ใชเงินดังกลาวอยูในความครอบครองของเจาหนี้เพื่อเปนหลักประกันการ
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ชําระหนี้ เจาหนี้ตองพิสูจนใหเห็นวาไดตกลงกับลูกหนี้จะใหเจาหนี้ครอบครองตั๋วสัญญาใชเงิน
ดังกลาวเพื่อประกันการชําระหนี้ของลูกหนี้จริง  

   องคประกอบสําคัญในการทําสัญญาประกันการชําระหนี้เปนลายลักษณอักษรที่
กําหนดในมาตรา 9-203 คือ 

   ก.  ตองมีการตกลงเขาทําสัญญาของคูสัญญา 
   ข.  ตองมีรายละเอียดของหลักประกัน 
   ค.  ตองมีลายมือช่ือของลูกหนี้ 
   ง.  ตองมีขอความที่ระบุถึงการประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาว 
   ขั้นตอนการทําใหเจาหนี้ เปนผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกัน 

(Perfection) ตาม Revised U.C.C. การที่เจาหนี้จะเปนผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกัน
เหนือกวาเจาหนี้รายอ่ืนโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เรียกวา Perfection ดังนี้ 

   - วิธีการที่เจาหนี้ยื่นขอมูลการใหความชวยเหลือทางการเงิน (Filing of 
Financing Statement) ซ่ึงจะตองแสดงขอมูลการใหความชวยเหลือทางการเงินและรายละเอียดที่อยู
ของลูกหนี้ ช่ือของเจาหนี้ และรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน และเสียคาธรรมเนียม
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเลขานุการรัฐ (Central Filing) สํานักงานของเมืองที่
ลูกหนี้อาศัยอยู เปนตน การยื่นขอมูลการใหความชวยเหลือทางการเงินนี้จะมีผลบังคับใชใน
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันยื่น แตอาจจะยื่นตออายุ 6 เดือนกอนระยะเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้ การ Perfection 
ดวยวิธีการยื่นขอมูลการใหความชวยเหลือทางการเงินเปนวิธีที่เจาหนี้ใชมากที่สุด เนื่องจากเปนวิธี 
ที่เหมาะสมที่ใชกับหลักประกันเกือบทุกประเภท  

   - Perfection โดยการครอบครอง ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย และทรัพยสินที่
ไมมีรูปราง สามารถทําการPerfection โดยการครอบครองสังหาริมทรัพยซ่ึงมีตราสารแสดงออกถึง
สิทธิของทรัพยสินดังกลาวได31 

   - Perfection อัตโนมัติ ( Automatic Perfection) หลักประกันบางประเภทนั้น 
หากมีการทําสัญญาการประกันการชําระหนี้ถือวาไดมีการPerfection ซ่ึงมีผลใชยันบุคคล ภายนอก
อัตโนมัติโดยทันที หากไดปฏิบัติตามขั้นตอน Attachment แลว หลักประกันประเภทนี้ไดแก สินคา
อุปโภคบริโภค เปนตน 

 
 

                                                           
31  Revised Uniform Commercial Code Section 9-305. 
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3) ผลของการทําสัญญาหลักประกันการชําระหนี้ภายใต Revised U.C.C. มาตรา 9 
เจาหนี้ซ่ึงทําสัญญาหลักประกันการชําระหนี้ดวยทรัพยสินกับลูกหนี้ยอมประสงคที่จะบังคับ 
ชําระหนี้เอาจากตัวทรัพยสินที่นํามาเปนหลักประกัน ในกรณีที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดหรือ
หากเกิดกรณีลมละลายแลวยอมบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินอันเปนหลักประกันในฐานะเปน
เจาหนี้มีประกัน 

4)  การบังคับหลักประกัน ระบบการบังคับคดีทางแพงในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ
พัฒนากระบวนการมากขึ้นทั้งการบังคับใชกฎหมายของรัฐ วิธีการบังคับคดีเพื่อใหการบังคับคดี
ของโจทกนั้นมีความเปนผลสําเร็จมากที่สุด แตเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มี 
การปกครองแบบสหพันธรัฐ (The Federal System) ซ่ึงแตละรัฐสามารถออกกฎหมายใชบังคับ
ภายในรัฐไดเองภายใตรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและเปนประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบ 
คอมมอนลอว ซ่ึงไดมีการผสมผสานรูปแบบของระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายเขาไวดวย 
จึงทําใหมีทั้งการตัดสินบังคับตามหลักความยุติธรรม (equitable) และการตัดสินบังคับตามกฎหมาย 
(judicial desisions)32 

  ตามหลักเกณฑทั่วไป กฎหมายของสหพันธรัฐ33 ไดบัญญัติใหศาลของสหพันธรัฐ 
(federal courts) เปนผูดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาเองและกฎหมายของมลรัฐ (state) ก็ได
บัญญัติใหศาลประจํามลรัฐนั้น (state courts) เปนผูดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาเองและ
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐฯ (the Full Faith and Credit Clause) ไดกําหนดหลักการไวในมาตรา 4 เรื่อง
การบันทึกทางระเบียน (records) และการพิจารณาคดีในศาลของมลรัฐอ่ืนๆ ทุกๆ มลรัฐ นอกจากนี้
รัฐอ่ืนๆ ก็ยังอาจจะนําเอากฎหมายใหมที่เกิดจากคําพิพากษาของรัฐอ่ืนมาใชในกฎหมายเรื่อง 
การบังคับคดีตามคําพิพากษาของตางรัฐรวมกัน "The Uniform Enforcement of Foreign Judgments 
Act, (ปรับปรุงแกไขในป 1964), 13 173 (1980)" ที่บัญญัติกฎเกณฑไววาในการจดทะเบียนใน 
รัฐหนึ่งซึ่งคําพิพากษาที่ไดกระทําขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง เมื่อไดจดทะเบียนแลวคําพิพากษานั้นก็จะ 
มีผลเปนเชนเดียวกันกับคําพิพากษาในรัฐที่จดทะเบียนราวกับวาคําพิพากษานั้นไดเกิดขึ้น 
 

                                                           
32  Hans Smit. (1986). "Eforcement of Judgments in the United States of America," The American 

Jounal of Comparative Law.  pp. 225-228. 
33 (Fed. R.Civ.P.) "The procedure on execution... shall be in accordance with the pratice and proce- 

dure of the state in which the district court is held" ยกเวนกฎหมายของสหพันธรัฐจะไดกําหนดเปนอยางอื่นและ
กฎที่ 7 ที่บทบัญญัติพิเศษใหอํานาจศาลที่จะกระทําการใดเปนพิเศษโดยบุคคลที่ศาลแตงต้ังโดยคาใชจายของ
คูความผูที่ถูกบังคับใหกระทําการนั้น 
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ในรัฐนั้นเอง ซ่ึงมีรัฐตางๆ หลายสิบรัฐที่ยอมรับเอาตัวบทกฎหมายนี้ไปใช อยางไรก็ดีในการกระทํา
ดังกลาวรัฐที่ตองนําไปใชตองยอมรับคําพิพากษาของรัฐอ่ืนนั้นวามีผลอยางเดียวกันกับคําพิพากษา
ของรัฐตนเองและผลของการบังคับคดีตามคําพิพากษาของรัฐอ่ืนดังกลาวนี้ เมื่อไดปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมายนั้นแลว การบังคับคดีก็จะมีผลโดยชอบในรัฐที่ทําการบังคับคดีนั้น 

  ศาลของสหรัฐอเมริกาก็ยังคงใชหลักกฎหมาย (law) เพื่อทําคําพิพากษาตาม
กฎหมาย (judgment at law) หรือใชหลักความยุติธรรม (equity) เพื่อทําคําบังคับตามหลักยุติธรรม 
(decress in equity) ตามความเหมาะสมแกคดีและในบางกรณีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดี
ก็ทําใหกระบวนการบังคับคดีตามหลักความยุติธรรมถูกนํามาใชเพื่อบังคับตามคําพิพากษาตาม
กฎหมายไดอีกดวย สวนการบังคบตามคําพิพากษาที่ตัดสินตามกฎหมายจะถูกบังคับโดยการสั่งให
เจาพนักงานของศาลเปนผูไปจัดการทําใหคําพิพากษานั้นมีผลบังคับ 

  (1) บุคคลากรที่ดําเนินการบังคับคดีทางแพงในประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Law) ผูทําการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 
คือ Sheriff ซ่ึง Black's Law Dictionary34 ใหความหมายหรือคํานิยามคําวา Sheriff ไววา "หัวหนา 
เจาพนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานปกครองทองถ่ินซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยการเลือกตั้ง หนาที่
หลักคือ ชวยเหลือผูพิพากษาในศาลอาญาและศาลแพง เชน สงหมายการดําเนินงาน หมายลูกขุน 
บังคับตามคําพิพากษา ทําการขายตามกฎหมายและที่คลายกันและเปนผูรักษาความสงบภายในรัฐ
ดวยเชนกัน คํานี้เมื่อนํามาใชในทางกฎหมายก็อาจหมายรวมถึงตัวแทนของ Sheriff ดวย" Sheriff 
ในฐานะเปนเจาพนักงานบังคับตามกฎหมาย 35 

   โดยทั่วไปเปนเจาพนักงานที่ทําการบังคับคดีตามหมายทั้งหมด เวนแตมีคําสั่ง
พิเศษใหบุคคลอื่นกระทําแทน Sheriff ตองทําการบังคับคดีตามหมายที่ถูกสงมายังเขาอยางทันที 
ไมตองทราบถึงสาเหตุของการเกิดคดีความและตองปฏิบัติตามกระบวนการดวยความสุจริต ซึ่งทํา
ใหไมตองรับผิดชอบตอบุคคลอื่นซึ่ง Sheriff ไมไดรับอนุญาตใหใชดุลพินิจในการบังคับคดี เวนแต 
เจาพนักงานบังคับคดีมีความสงสัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินที่จะถูกบังคับคดีก็สามารถ
เรียกรองคาเสียหาย (demand indemnity) กอนดําเนินการได และเมื่อทําการยึดทรัพยตาม
กระบวนการพิจารณานั้นๆ แลวก็ตองถูกนําไปอยูภายใตการควบคุมดูแลของ sheriff หรือ 
เจาพนักงานอื่น ซ่ึงมีหนาที่รักษาทรัพยสินไวอยางปลอดภัยเพื่อจะนําไปชําระหนี้แกเจาหนี้ตอไป 

                                                           
34  Henry  Campbell.  (1979).  Black's Law Dictionary.  p. 1543. 
35  Banerfy  Whitney.  (1987).  American Jurisprudence.  pp. 260-279. 
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  (2) ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีทางแพงในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับ
ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีแพงในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ อาจแยกกลาวเปน 3 ประเภทวิธี
ใหญ ดวยกัน คือ 

   ก.  การบังคับคดีตามคําพิพากษาตามหลักกฎหมาย (Enforcement of Judgments 
at Law) ซ่ึงจะประกอบไปดวย 

    - การบังคับคดีตอทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ใหชําระหนี้เงิน 
    - การบังคับคดีตามคําพิพากษาเรื่องขับไลหรือใหสงมอบตัวทรัพยสินคืน 
    - การบังคับคดีตอตัวบุคคล (Body Execution) 
    - การบังคับโดยการชวยเหลือดวยตนเอง (Self-help) 
   ข. การบังคับคดีตามคําบังคับตามหลักความยุติธรรม (Enforcement of Decrees 

in Equity) ซ่ึงเปนการบังคับดวยวีการปรับและจําคุกลูกหนี้ 
   ค. การอายัดทรัพยสินของบุคคลภายนอกและวิธีการเสริมอื่นๆ (Garnishment 

and other supplementary remedies, หรือเรียกวา other approaches) เปนวิธีที่กําหนดขึ้นเพื่อชวย
เสริมใหการบังคับคดีเปนผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น โดยเปนวิธีที่ใชไดทั้งตามการบังคับตามคําพิพากษา 
ตามกฎหมาย และตามคําบังคับตามหลักความยุติธรรม วิธีการประเภทนี้ไดแก 

    - การอายัดภายหลังคําพิพากษา (garnishment after judgment) และการ
อายัดตอบุคคลภายนอก (garnishee execution) 

    - การบังคับคดีตอรายได (income execution) และ 
    - การพิจารณาสอบสวนเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ 
    โดยจะไดแยกอธิบายเปนวิธีๆไป ดังตอไปนี้ 
    1. วิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาตามหลักกฎหมาย (Enforcement of 

Judgments At Law) 
     (ก) การบังคับคดีตอทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหชําระเงิน 

วิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาตามตัวบทกฎหมายนี้จะขึ้นอยูกับลักษณะแรกของคําพิพากษา คํา
พิพากษาที่พิจารณาตามตัวบทกฎหมายสวนมากที่สุดมักจะเปนคําพิพากษาที่กําหนดใหมีการ
จายเงินจํานวนหนึ่ง ซ่ึงถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําพิพากษานั้น ศาลก็จะออกหมาย
บังคับคดีไปยังเจาหนาที่ของศาล (court officer) ที่เรียกวา “the sheriff” ส่ังใหเจาหนาที่นั้นกระทํา
การยึดทรัพยสินของลูกหนี้นั้นอยางเพียงพอ แลวก็จะทําการขาย และจายเงินที่ขายไดนั้นใหแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษา อยางไรก็ตาม ในการยึดทรัพยนี้กฎหมายก็ไดกําหนดใหทรัพยสินบางอยาง
ของลูกหนี้ไดรับการยกเวนไมตองถูกบังคับคดีดวย ซ่ึงไดแก ทรัพยสินสวนที่จําเปนของลูกหนี้ซ่ึง
อาจจะรวมถึงเคหสถาน (homestead) ของลูกหนี้ดวย 
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     (ข) วิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาเรื่องขับไลหรือสงมอบตัวทรัพยสิน
คืน สําหรับคําพิพากษาในเรื่องการขับไลออกจากอสังหาริมทรัพย (ejectment หรือ eviction หรือ
การเรียกเอาตัวทรัพยสินคืน (replevin) ที่พิพากษาใหคืนการครอบครองทรัพยสินของเจาหนาที่ตาม
คําพิพากษานั้นใหแกเจาหนาที่นั้นเอง หมายที่ใชบังคับคดีตามคําพิพากษาเชนนี้จะเปนหมายที่ส่ังให
เจาหนาที่ของศาล (the sheriff) ทําการยึดทรัพยสินนั้น และถาจําเปนก็ใหขับไลบุคคลที่เจาหนาที่
นั้นพบวากําลังใชหรือครอบครองทรัพยสินนั้นอยู และนําการครอบครองในทรัพยดังกลาวกลับคืน
มาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

      อยางไรก็ดี ดังไดกลาวมาแลวขางตน คําพิพากษาที่เปนการประกาศ
สิทธิตามกฎหมายที่เปนคําพิพากษาที่พิจารณาตามตัวบทกฎหมาย ก็จะไมจําเปนตองบังคับคดีตาม
คําพิพากษาแตอยางใด 

     (ค) วิธีการบังคับคดีตอตัวบุคคล (Execution Against the Person) วิธีนี้
เปนวิธีแหงการจับกุมตัวลูกหนี้ไวเพื่อบังคับใหลูกหนี้นั้นกระทําการชําระหนี้ตามขอเรียกรองของ
เจาหนี้ เปนวิธีที่หลงเหลือมาจากประเพณีปฏิบัติในยุคกลาง โดยเคยเปนวิธีที่รูจักกันดีในกฎหมาย
จารีตประเพณีตอนตน (the early common law) ที่ไดรับการยอมรับโดยกฎหมายของรัฐหลายรับใน
สหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี เนื่องจากในปจจุบัน วิญญาณแหงกฎหมาย (spirit of law) มุงตอตาน
วิธีการคุมขังลูกหนี้และคุมครองเสรีภาพของบุคคลในสัญชาติ  ดังนั้นรัฐธรรมนูญของรัฐจํานวน 
มากที่สุดจึงมีบทบัญญัติหามการจับกุมคุมขับสําหรับหนี้ไวเปนการทั่วไป โดยบางรัฐไดกําหนดวา 
“ไมมีบุคคลใดๆ จะตองถูกจับขังสําหรับหนี้” และบางรัฐซึ่งมีจํานวนนอย ก็ไดกําหนดหามการ
จําคุกลูกหนี้ไว แตยกเวนเฉพาะคดีที่ลูกหนี้หลบหนี (absonding) และบางรัฐซึ่งคอนขางมากก็ได
กําหนดไวโดยรัฐธรรมนูญวา การตอตานขัดขวางการจําคุกลูกหนี้นั้น จะยังคงมีอยูเพียงสําหรับหนี้
ที่ไมใชหนี้ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการฉอโกงเทานั้น ซ่ึงการยกเวนแกคดีฉอโกงเชนนี้ จึงทําใหการ
ฉอโกงนี้เปนพื้นฐานของการจําคุกตอไป 

     (ง) วิธีการบังคับโดยการชวยเหลือดวยตนเอง (self-help) แมวาเจาหนี้
จะตองพยายามกระทําการใดเพื่อใหไดมาซึ่งอะไรก็ตามที่เปนสิทธิที่เจาหนี้พึงจะไดจากลูกหนี้ของ
เขาเสมอก็ตาม แตเจาหนี้นั้นก็ไมสามารถที่จะใชกําลังหรือเขาไปโดยมิชอบ หรือกระทําโดยเจตนา
ที่ผิดกฎหมายอยางอื่นๆ ได และแมการบังคับโดยชวยเหลือตนเอง (self-help) จะถูกยอมใหกระทํา
ไดกอนการพิพากษาดวยก็ตาม แตในสถานการณเชนนั้น ก็เปนที่แนนอนวาเจาหนี้นั้นจะตองเสี่ยง
ตอการที่เขาอาจจะถูกศาลสั่งในภายหลังวาไมมีสิทธิในสิ่งที่เขาไดรับมาดวยการชวยเหลือตนเองนั้น 
สําหรับในสหรัฐอเมริกา (the United States) การชวยเหลือตนเองนี้จะถูกนํามาใชไดเฉพาะในคดี
เร่ืองการเรียกคืน การครอบครองซึ่งเปนคดีที่ผูขายไดสงวนสิทธิ์ตามขอตกลงในการขายที่มีเงื่อนไข
ไวนั้นไดเรียกรองใหคืนมาซึ่งสินคาที่ไดถูกขายไปแลว ซ่ึงผูที่ไดความครอบครองคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
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ก็มักจะแสดงความฉลาดไดอยางนาทึ่งในการใหไดมาซึ่งการครอบครองสินคานั้น ฉะนั้น วิธีการนี้
จึงไดมีการหยิบยกขึ้นเปนปญหาวาการไดกลับคืนมาซึ่งการครอบครองกอนที่จะมีคําพิพากษานั้น
ถูกตองตามรัฐธรรมนูญหรือไม แตอยางไรก็ตามไดมีการกลาวอางในคดีหนึ่งถึงปญหานี้อยูวา 
ความพยายามกระทําเพื่อใหไดคืนมาซึ่งการครอบครองโดยไมมีการแจงลวงหนา และไมมีการ
พิจารณาคดีนั้น ไดถูกประกาศวาไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ และไดถูกระงับไปโดยศาลสูงสุด 
ของสหรัฐอเมริกา และในอีกคดีหนึ่งตอมา ศาลอุทธรณแหงนิวยอรค (the New York Court of 
Appeals) ก็ไดทําใหกฎเกณฑนี้ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญของรัฐนิวยอรค สําหรับการยึด
สังหาริมทรัพยของเจาของโรงเก็บสินคาเอกชนโดยฝายเดียว (ex parte) ที่ไมมีการแจงลวงหนาและ
การรับฟงพิจารณาคดี 

    2.  การบังคับคดีตามคําบังคับตามหลักความยุติธรรม (Enforcement of 
Decrees in Equity) ดังไดกลาวแลวขางตนวา การบังคับคดีตามหลักความยุติธรรม (Equity) นั้น 
โดยทั่วไปจะถูกบังคับในกระบวนการเรื่องละเมิด (contempt proceedings) จะใหอํานาจแก
มาสเตอร (A master) ซ่ึงเปนบุคคลหนึ่งที่ศาลจะแตงตั้งเพื่อใหปฏิบัติหนาที่พิเศษโดยเฉพาะเพื่อ
วัตถุประสงคในการที่จะบังคับใหเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําบังคับ โดยในการนี้ ศาลอาจจะแตงตั้ง
มาสเตอรขึ้นเพื่อใหปฏิบัติงานตางๆ ที่ลูกหนี้มีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติแทนที่ลูกหนี้นั้นดวย
คาใชจายของลูกหนี้ก็ได  ตัวอยางเชน เมื่อลูกหนี้นั้นถูกสั่งใหโอนอสังหาริมทรัพย แตไมปฏิบัติ 
ตามศาลก็อาจจะแตงตั้งมาสเตอร 1 คน ใหดําเนินการบังคับตอโฉนด และโอนอสังหาริมทรัพยนั้น
แทนลูกหนี้ เปนตน และนอกจากนี้ศาลก็อาจจะแตงตั้งมาสเตอรหลายคนเพื่อใหคอยดูแลตรวจตรา
การปฏิบัติตามคําบังคับที่ยุงยาก หรือที่จําเปนตองปฏิบัติชําระหนี้อยางตอเนื่องก็ไดเสมอดวย
เชนกัน ตัวอยางเชน ในคดีหนึ่งที่ศาลแตงตั้งมาสเตอรหลายคน เพื่อใหบังคับตามคําบังคับในเรื่อง
การแบงแยกโรงเรียนและบังคับดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอสาธารณะ ทั้งในเรื่องที่ตั้งที่
เหมาะสม การออกเสียงและการแบงเงินทุนที่เก็บสะสมไว เปนตน สําหรับหลักการตางๆ ในเรื่องนี้
อาจแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

     (ก) ลักษณะรูปแบบเฉพาะของการเยียวยาตามหลักความยุติธรรม 
(Specific Forms of Equitable Relief) เปนรูปแบบที่ธรรมดาที่สุดในการที่ศาลจะยอมบังคับใหตาม
คํารองขอของโจทกตามหลักความยุติธรรม (common forms of equitable relief) ก็คือ คําส่ังให
กระทําการและคําสั่งหามกระทําการ (madatory and prohibitory injunction) คําสั่งใหกระทําก็คือ
คําส่ังที่ใหบุคคลปฏิบัติการโดยเฉพาะเจาะจงแกบุคคลที่ระบุไว สวนคําส่ังหามกระทํา ก็คือคําส่ังที่
ส่ังบุคคลใหไมปฏิบัติการหรือใหหยุดการกระทําใดโดยเฉพาะที่กําลังกระทําอยูนั้นตอไป คําสั่ง
เหลานี้ลวนตองการที่จะใหมีการปฏิบัติการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนี้ก็สามารถกระทําไดในหลัก
ความยุติธรรม (in equity) เทานั้น อยางไรก็ตามกรณีมีขอสังเกตอยูวาการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
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นี้ก็อาจกระทําในคดีที่ดําเนินการตามหลักกฎหมาย (actions at law) ไดดวยเหมือนกัน เชนในคดี
เรื่องขับไล (ejectment) หรือการฟองเรียกเอาตัวทรัพยสินคืน (เปนตน อยางไรก็ดี ก็อาจกําหนด
ความแตกตางระหวางการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง ที่ใชอยูในกระบวนการที่ดําเนินตามหลัก
กฎหมาย (legal action) กับที่ใชอยูในกระบวนการที่ดําเนินตามหลักความยุติธรรม (equitable 
performance) ไดว า  คือในกระบวนการตามกฎหมาย  คํา ส่ังที่ ใหปฏิบัติการชําระหนี้โดย
เฉพาะเจาะจงนั้น จะถูกสงไปที่อยูของเจาพนักงานบังคับคดี (the execution officer) สวนใน
กระบวนการตามหลักความยุติธรรม คําส่ังนั้นจะถูกสงไปยังที่อยูของตัวลูกหนี้นั้นเอง 

     (ข) ลักษณะความสัมพันธระหวางการบังคับเยียวยาตามหลักความ
ยุติธรรม (equitable relief)  การบังคับเยียวยาตามหลักกฎหมายมีกฎเกณฑที่พัฒนามาตั้งแตใน
ประวัติศาสตรวา การบังคับเยียวยาตามหลักความยุติธรรม (equitable relief) ทั้งโดยการปรับและ
จําคุก และการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนั้น สามารถถูกนํามาใชไดเฉพาะเมื่อการบังคับเยียวยาตาม
หลักกฎหมาย (legal relief) ไมเพียงพอเทานั้น ซ่ึงกฎเกณฑดังกลาวนี้จึงทําใหการเยียวยาแบบ 
equitable relief นั้นมีฐานะเปนเพียงบทบังคับรอง (subordinate basis) เทานั้น 

      อยางไรก็ดี เนื่องจากการบังคับตาม equitable relief ที่เปนบทรอง
นั้น เปนส่ิงที่ทําใหการบังคับตามคํารองขอของโจทกไดผลมากที่สุดเสมอ กฎเกณฑดังกลาวนั้นจึง
ไดถูกวิพากษวิจารณกันอยางมากวามันไมมีความเหมาะสม แตในขณะที่มีการวิพากษวิจารณนั้น 
ศาลก็หาไดสละกฎเกณฑนั้นไม แตไดแสดงถึงความพยายามที่จะคนหาวิธีที่จะทําให legal relief m
ไมเพียงพอนั้นไดรับความเปนผลสําเร็จมากขึ้นกวาเดิม 116 หลักการที่สําคัญสําหรับกฎเกณฑนี้ก็คือ 
ความไมสูเต็มใจหรือความตองการทางกฎหมายที่จะยอมใหมีการแทรกแซงอยางรุนแรงตอเสรีภาพ
ของบุคคลในคดี 

      นอกจากนี้ ความตองการแทรกแซงทางเสรีภาพนี้ก็ยังทําใหศาล
ปฏิเสธที่จะสงใหบุคคลปฏิบัติการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในการงานที่เปนงานสวนบุคคลโดย
แทอีกดวย เชน นักรองโอเปราจะไมถูกสั่งใหรองเพลง หรือนักบาสเกตบอลก็ไมถูกส่ังใหเลน
บาสเกตบอล แมวาพวกเขาเหลานั้นจะมีขอตกลงที่กระทําเชนนั้นตามสัญญา และคาเสียหายที่
เกิดขึ้นไดรับการเยียวยาอยางไมเพียงพอก็ตาม แตในคดีประเภทนี้ ศาลสวนมากมักจะทําคําสั่งที่
ไมใชคําสั่งใหกระทําการ แตจะสั่งหามจําเลยจากการปฏิบัติการชําระหนี้เชนนั้นแกผูอ่ืน นอกจากนี้
ก็ยังมีเหตุผลเพิ่มเติมสําหรับการไมเต็มใจทางกฎหมายในการที่จะเรียกรองใหลูกหนี้กระทําการ 
ก็คือ กฎหมายไมตองการที่จะตองผูกพันในการที่จะตองดูแลตรวจตราการกระทําของลูกหนี้ตอไป 

      อยางไรก็ดี  การบังคับเพื่อเยียวยาตามหลักความยุติธรรม (equitable 
relief) นี้ ก็มีลักษณะที่เปนความกาวหนาอยางมากอยูดวย กลาวคือ เปนวิธีการที่สามารถทําใหเกิด
ความพอดีตอสถานการณในคดีแตละคดีเปนสวนคดีได ซ่ึงศาลสามารถที่จะสั่งใหลูกหนี้ชําระหนี้
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ดวยการกระทําใดๆที่ศาลไดลงความเห็นวาเปนการสมควรที่จะกระทําเพื่อการเยียวยาสําหรับการ
กระทําที่ผิดนั้นที่ไดผลมากที่สุด และศาลอเมริกัน (American courts) ก็ไดใชอํานาจนี้เพื่อความเปน
ผลสําเร็จอยางสูงในการชดใชเยียวยา แมวาจะเปนคดีที่ตองมีการตรวจตราอยางตอเนื่องควบคูไป
กับการยอมบังคับใหตามที่โจทกรองขอก็ตาม เชนคดี Broomfield V. Checkoway, 310 Mass 68, 38 
N.E.2d 563 (1941) ที่ยอมใหบังคับใหคืนตัวทรัพยโดยวิธีตามหลักความยุติธรรม ไดเมื่อการบังคับ
ใหคืนทรัพยโดยวิธีตามกฎหมายนั้นดูเหมือนวาจะตอสูยุงยากมากกวา 

  (3) วิธีการอายัดทรัพยสินของบุคคลภายนอกและวิธีการอื่นๆ (Garnishment and 
other supplementary remedies) ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาเรื่องหนี้เงิน ถาการบังคับโดยวิธี
เก็บรวมรวมยึดและขายทรัพยสินของลูกหนี้แบบธรรมดาดังไดกลาวแลวนั้น ไมไดผลเพียงพอใน
ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานี้ก็มีอํานาจที่จะใชวิธีการเสริม ซ่ึงไดแก 

   ก. การอายัดทรัพยสินภายหลังคําพิพากษา (Garnishment after judgment) และ
การอายัดทรัพยสินของบุคคลภายนอกที่เปนลูกหนี้จําเลยหรือท่ีครอบครองทรัพยสินของจําเลยและ
ถูกศาลสั่งใหอายัดทรัพยสินนั้น 

   ข. การบังคับคดีตอรายได (Garnishee execution) 
   ค. การพิจารณาสอบสวนเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ดังกลาวเหลานี้  อยางไร

ก็ตาม การบังคับคดีดวยวิธีการตางๆ ดังกลาวเหลานี้ มักจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกบุคคล 
ภายนอกผูซ่ึงไมมีผลประโยชนดวยเลยอยางมากเสมอ ดังนั้น วิธีการเหลานี้จึงตองถูกใชเฉพาะ 
ในเวลาและในเงื่อนไขที่บังคับไวตามตัวบทกฎหมายเทานั้น โดยมีหลักการสําคัญดังนี้  

    - ลักษณะและวัตถุประสงคของวิธีการบังคับคดีเสริม กระบวนการบังคับ
คดีเสริมนี้ เปนวิธีแหงการบังคับคดีตามคําพิพากษาวิธีหนึ่งเหมือนกับการบังคับตามหมายธรรมดา 
เปนวิธีที่มีลักษณะเสมือนเปนการเยียวยาแบบประกอบปลีกยอยหรือแบบชวยสนับสนุน เปน
กระบวนการที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อการเยียวยาที่เปนประโยชนที่จะชวยใหเจาหนี้ไดรับผลตาม 
คําพิพากษาสมบูรณมากที่สุด ไมใชเพื่อที่จะใหสามารถเอากลับคืนมาและนํามาชําระหนี้ตาม 
คําพิพากษาไดสําหรับทรัพยสินของลูกหนี้ที่สามารถนํามาใชหนี้ตามคําพิพากษาได ที่ไดถูกโอน
กรรมสิทธิ์ไป หรือสําหรับทรัพยสินของลูกหนี้ที่ไดถูกปดบังซอนเรนและหรือสําหรับทรัพยสิน
ของลูกหนี้ที่อยูในมือของบุคคลภายนอกที่ไมสามารถบังคับโดยวิธีธรรมดาได นอกจากนี้
กระบวนการเสริมนี้ก็ยังเปนสิ่งที่ชวยผอนคลายการจํากัดรูปแบบโดยเฉพาะของการบังคับคดีอีก
ดวย แตอยางไรก็ตามกระบวนการนี้จะไมทําใหเกิดคดี ในการโตแยงสิทธิกันระหวางลูกหนี้และ
บุคคลภายนอก 

    - ลักษณะของคํ าพิพากษาที่ เปนพื้นฐานของกระบวนการ เสริม 
กระบวน การนี้อาจบังคับไดทั้งตามคําพิพากษาใดๆ ที่ใหชําระเงินตามจํานวนทีแนนอน และตามคํา
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พิพากษาที่พิจารณาตามหลักความยุติธรรม (decree in equity) ซ่ึงคําพิพากษานั้นจะตองกําลังมีผล
บังคับตามกฎหมาย สวนการอุทธรณคําพิพากษาก็จะไมทําใหส้ินโอกาสที่จะดําเนินการบังคับตาม
กระบวนการนี้  

    สําหรับการอายัดทรัพยสินนี้ตามสิทธิของผู ถือคําพิพากษาของศาล
ตางประเทศ ก็มีกฎหมาย the Uniform Enforcement of Foreign Judgments Act, ก็ไดกําหนดวาเปน
เชนเดียวกันกับผูถือคําพิพากษาของศาลในประเทศ 

  (4) ทรัพยสินที่อาจถูกบังคับคดีโดยวิธีเสริม ทรัพยสินที่กระบวนการบังคับคดีโดย
วิธีการอายัด (garnishment) หรือกระบวนการเสริมอื่นๆ สามารถบังคับตอได คือ ทรัพยสินที่มี
รูปรางใดๆ (tangible) และทรัพยสินที่ไมมีรูปรางใดๆ (intangible property) และสิทธิตางๆ 
(property rights) ที่เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาเทาที่ไมไดถูกยกเวนโดยตัวบทกฎหมาย โดยแมวา
ทรัพยสินเชนวานั้นจะไมเปนส่ิงที่สามารถบังคับตามวิธีการบังคับคดีแบบธรรมดาไดก็ตาม 
นอกจากนี้ก็ยังปรากฏอีกวาทรัพยสินใดๆ ที่สามารถถูกบังคับไดโดยพระราชบัญญัติเจาหนี้ 
(a creditor’s bill) ก็จะสามารถถูกบังคับโดยวิธีการบังคับคดีเสริมนี้ไดดวย ฉะนั้น กระบวนการ
บังคับคดีวิธีนี้จึงสามารถบังคับตอการกระทําหรือหนี้ที่เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได ไมวาหนี้
นั้นจะถึงกําหนดชําระในปจจุบัน (praesenti) หรือในอนาคต (futuro) ก็ตาม และสามารถบังคับตอ
ทรัพยสินหรือเงินกองทุน (funds) ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่อยูในมือของบุคคลภายนอกฐานเปน
ผูรับฝากสินคา (bailee) ไดอีกดวย อยางไรก็ตามสิทธิของเจาหนี้ตามคําพิพากษาตามกระบวนการ
เชนวานี้ก็จะตองถูกจํากัดอยูตามสิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดวย กลาวคือ เจาหนี้อาจจะ
เรียกรองจากบุคคลภายนอก ผูที่ถูกอายัด (garnishee) ไดเฉพาะสําหรับเงินเดือนหรือทรัพยสินที่
บุคคลนั้นเปนหนี้หรือยึดถือไวเพื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาเทานั้น สวนการกระทําหรือเงินกองทุน 
หรือทรัพยสินอื่นๆนอกจากนั้นอาจจะไมอยูภายใตการบังคับตามกระบวนการนี้ ภายในขอบเขต
ที่วาบุคคลภายนอกนั้นมีผลประโยชนในสิ่งนั้นดีกวา สิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใน
กรณีเชนนี้เจาหนี้นั้นก็อาจจะไมไดรับการจายหนี้ของเขาโดยบังคับเอาจากหนี้ที่ถึงกําหนดของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาของเขาก็ได  

  (5) การพิจารณาสอบสวนเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ เปนวิธีการที่เกิดขึ้นโดย
ริเร่ิมมาจากความไมพอใจตอวิธีการบังคับคดีตามธรรมดาวิธีการนี้คือที่เรียกวา การรับฟงอยาง
เปดเผยซึ่งขอมูลที่เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ (a disclosure hearing) เปนวิธีที่ศาลอาจจะสั่งให
กระทําได ไมวากรณีนั้นจะมีทรัพยสินที่ไมไดรับยกเวนจากบังคับคดีอยูเพียงพอที่จะชําระหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือไมก็ตาม ถามีอยูศาลก็อาจจะสั่งกําหนดโทษทางละเมิด (penalty of contempt) หรือ
ส่ังดําเนินกระบวนการชําระหนี้ใหมอบทรัพยสินใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ถามีทรัพยสินไม
เพียงพอ ศาลก็อาจจะสั่งใหมีการจายโดยวิธีผอนชําระจากรายไดในอนาคตของลูกหนี้ และถามีการ

DPU



 76 

ผิดนัดในการผอนชําระหนี้ 3 ครั้งติดตอกัน ศาลนั้นก็อาจจะสั่งใหนายจางของลูกหนี้จายเงินนั้น
โดยตรงใหแกเจาหนี้ก็ได 

   อนึ่ง วิธีการที่เกิดขึ้นใหมนี้ เปนวีที่ดําเนินไปไดโดยไมคํานึงถึงและละทิ้ง
ความแตกตางดั้งเดิมระหวางวิธีการบังคับคดีทางกฎหมายและทางหลักความยุติธรรม (legal และ 
equitable) โดยวิธีนี้ก็ไดชวยทําใหเครื่องมือในการบังคับอื่นเปนส่ิงที่ถูกใชไดอยางเหมาะสมตอ
สภาพแวดลอมแหงคดีนั้นๆ มากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง 36 

3.2.3  กฎหมายประกันดวยทรัพยของประเทศอังกฤษ 
กฎหมายประกันดวยทรัพยของประเทศอังกฤษมีการพัฒนามาจากหลัก Common Law 

และ Equity ของอังกฤษ ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมายของอังกฤษแบงการประกันหนี้ดวยทรัพยออกเปน 
2 ประเภท กลาวคือ การประกันหนี้ดวยทรัพยที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย และการประกันหนี้ดวย
ทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

การประกันหนี้ดวยทรัพยที่เกิดขึ้นโดยผลกฎหมายมีอยูหลายกรณี เชน สิทธิยึดหนวง 
การหักกลบลบหนี้ ตามหลักเอคควิตี้ การติดตามเอาทรัพยสินคืนตามหลักเอคควิตี้ การยึดอายัด
ทรัพยสิน ของจําเลยตามวิธีการพิจารณาของศาล (Procedural Security)   

ในสวนของการประกันหนี้ดวยทรัพยสินที่เกิดจากสัญญา (consensual security) ใน
ความหมายอยางแคบตามหลักกฎหมายคอมอนลอร (Common Law) จะเกี่ยวของกับการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย ทําใหเจาหนี้มีสิทธิเหนือทรัพยที่เปนประกัน รวมถึงดอกผลและรายไดจาก
ทรัพยที่เปนประกัน ยกเวนคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น ตามหลักกฎหมายอังกฤษการประกัน
หนี้ดวยทรัพยเกิดจากสัญญามีดวยกัน 4 แบบ คือ จํานํา (pledge) สิทธิยึดหนวงโดยสัญญา 
(contractual lien) จํานอง (mortgage) และชาจ (charge) ซ่ึงจะไดกลาวโดยลําดับดังนี้ 

1) จํานํา  จํานําเปนการประกันหนี้ที่เกิดขึ้นกอนการประกันหนี้ประเภทอื่น หลักการ
สําคัญ คือ เจาหนี้จะเปนผูครอบครองทรัพยจํานําไวจนกวาจะไดรับชําระหนี้ ทั้งนี้ ตามหลัก
กฎหมายคอมมอนลอรถือวาการครอบครองทรัพยจํานํา (posession) เปนสาระสําคัญของจํานํา การ
ที่ยังคงใหลูกหนี้ครอบครองทรัพยที่จํานําอยูนั้น จะเปนหนทางที่ทําใหลูกหนี้หลอกลวงเจาหนี้ 
รายอื่นได ในกรณีที่เจาหนี้รายอ่ืนใหกูยืมเงิน โดยเจาหนี้นั้นเขาใจวาลูกหนี้ยังคงเปนเจาของทรัพย
นั้นอยู ดังนั้น ในระยะแรกของหลักกฎหมายคอมมอนลอรถือวา การครอบครองทรัพยจํานําของ
เจาหนี้ เปนเงื่อนไขสําคัญของจํานํา การจํานองที่ดินในระยะเริ่มแรกก็มีจุดกําเนิดมาจากการจํานํา 
 

                                                           
36  Hans  Smit.  (1995).  “Enforcement of Judgements in the United States of America,”  The 

American Journal of Comparative Law, Volum 34.  pp. 235-236. 
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เหมือนกัน โดยผูรับจํานองที่ดินจะครอบครองที่ดินที่จํานองไวจนกวาจะไดรับชําระหนี้จนกระทั่ง
ถึงป ค.ศ. 16 การจํานองจึงไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เปนใหผูจํานองเปนผูครอบครองทรัพย
จํานองและหลังจากนั้นอีกประมาณ 2 ศตวรรษ จึงสามารถจํานองสินคาไดดวย 

  เนื่องจากไดมีการพัฒนาเอกสารสิทธิตางๆ ทําใหขอบเขตของทรัพยสินที่จํานํา
พัฒนาตามไปดวย จนถึงขณะนี้จะเห็นไดวา ไมเพียงแตสินคาตางๆ แมแตเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ
ในสินคาหรือตราสารแหงหนี้ (documents of title to goods and instruments embodying a money 
obligation) ก็สามารถจํานําได ยิ่งกวานั้น ไมจําเปนที่เจาหนี้จะตองเปนผูครอบครองทรัพยจํานํา
โดยตรง แตอาจครอบครองโดยปริยาย โดยใหบุคคลภายนอกครอบครองแทนก็ได หรือแมแตจะให
ลูกหนี้เปนผูครอบครองทรัพยจํานอง เชน สัญญาทรัสตรีซีส (trust receipt) 

2)  สิทธิยึดหนวงโดยสัญญา สิทธิยึดหนวงโดยการครอบครองทรัพยของบุคคลอื่น 
(possessory lien) อาจเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย หรือเกิดจากสัญญาก็ได ผลก็คือ ทําใหผูทรงสิทธิ
สามารถยึดหนวงทรัพยสินของลูกหนี้ไวได จนกวาจะไดรับชําระหนี้ สิทธิยึดหนวงที่เกิดจากสัญญา
มีผลแตกตางกับจํานําในประเด็นที่วา ขอตกลงในสัญญาที่กอใหเกิดสิทธิยึดหนวง จะจํากัดการใช
สิทธิของเจาหนี้ที่จะยึดหนวงทรัพยไว เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้เทานั้น แตไมมีสิทธิขาย
ทอดตลาดทรัพยประกันและสิทธิยึดหนวงโดยสัญญาไมอาจกอใหเกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย
ประกันได ถาหากสิทธิยึดหนวงโดยสัญญาสามารถทําใหผูทรงสิทธิขายทรัพยที่ยึดหนวงไวได ก็
เทากับเปนการจํานํานั่นเอง 

3)  จํานอง จํานอง (Mortage) มีความหมายโดยทั่วไปวา เปนความประสงคของผูกู 
หรือ ผูจํานอง (Mortgagor) ที่จะนําทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหนี้ ซ่ึงทรัพยสินที่นําเปน
หลักประกัน อาจเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการเชา (Demise) หรือเชาชวง (Subdemise) ซ่ึงการ 
Mortgage มีผลทางกฎหมายคือ โดยการโอนทรัพยสินที่เปนไดทั้งอสังหาริมทรัพย หรือ
สังหาริมทรัพย (Chattle) หรือโดยการโอนสิทธิเรียกรอง ที่ผูจํานองมีเหนือทรัพยสิน รวมถึงสิทธิใน
การโอนสิทธิที่มีตราสาร (Chose in Action) หรือเปนการทําขอตกลง โดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน และไมโอนการครอบครองทรัพยสิน แตใหผูรับจํานองมีสิทธิเหนือหลักประกัน หรือให
สิทธิบังคับหลักประกันที่เปนสังหาริมทรัพย (Personal Property) ซ่ึงการกระทําตางๆ ดังกลาวมี
เจตนาใหทรัพยสินเปนประกันหนี้ ไมวาจะเปนการแสดงเจตนาโดยการทําสัญญา หรือหนังสือที่
เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาที่สามารถพิสูจนไดวามีความประสงคที่จะจํานองและมีการ 
ตกลงในการไถถอนจํานองดวย37 การจํานอง (Mortgage) ตามกฎหมายอังกฤษ มีรูปแบบการจํานอง 
2 ลักษณะ คือ 

                                                           
37  E.L.G.Typler.  (1993).  Halsbury’s Law of England : Mortgage (4 th ed).  p.187. 
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   (1) Legal Mortgage คือการโอนสิทธิเรียกรองในกรรมสิทธิ์เรียกรองในกรรมสิทธิ์
ทางกฎหมาย (Legal Owner) ที่มีตอทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อใหเปนหลักประกันแหงหนี้  
โดยผูจํานองมีสิทธิที่จะไถถอนกรรมสิทธิ์เมื่อไดชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ซ่ึงตอมาเมื่อ
มีการตราพระราชบัญญัติ Judicature Act 1873 จึงเปนที่ทราบกันวา แมจะพนกําหนดเวลาชําระหนี้
และ ไถถอนทรัพยสินตามที่ไดตกลงกันไวก็ตาม ผูจํานองยังคงมีสิทธิไถถอนการบังคับขาย และ 
ไถถอนทรัพยสินตามที่ไดตกลงกันไวก็ตาม ผูจํานองยังคงมีสิทธิไถถอน การบังคับขาย หรือเอา
ทรัพยจํานองหลุด ซ่ึงเรียกสิทธินี้วา “Equitable of Redemption” โดย Legal Mortgage จะตองทํา
เปนสัญญาตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว ตามประเภทของทรัพยสินนั้น 

   การจํานอง (Mortgage) แบบ Legal Mortgage นี้ สามารถจํานองไดกับที่ดินทั้ง
ประเภท Freehold Land คือ ที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณและประเภท Leasehold Land 
คือที่ดินที่เอกชนเชาจากรัฐ โดยมีสิทธิครอบครองภายใตระยะเวลาที่จํากัดไว” 38 

  (2) Equitable Mortgage คือการตกลงที่มีลักษณะเปนการใหหลักประกันที่เปน
ทรัพยสินประเภทตางๆ แบบ Legal Mortgage แตไมผูกพันวาจะตองทําตามแบบใดแบบหนึ่ง 
โดยเฉพาะสิ่งที่จะถือวาเปน Equitable Mortgage หรือไมอยูในดุลพินิจของศาลที่จะเปนผูพิจารณา 
โดยสาระสําคัญอยูที่การแสดงเจตนาของคูสัญญาทั้งสองฝายที่อาจแสดงโดยชัดแจงหรือโดย 
ปริยาย เชน การสงมอบโฉนดที่ดินใหแกเจาหนี้ และเจาหนี้ใหส่ิงตอบแทนโดยการใหลูกหนี้กูยืม
เงิน เปนตน39 

4)  ชาจ (Charge) ชาจเปนการประกันการชําระหนี้อันทําใหเจาหนี้มีสิทธิเรียกรอง
เหนือทรัพยอันเปนหลักประกัน โดยมีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้เอาจากทรัพยประกัน แตอาจหมายถงึ 
การประกันหนี้ที่ไมมีช่ือโดยเฉพาะ การประกันหนี้แบบชาจไมไดขึ้นอยูกับการสงมอบการ
ครอบครอง หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยประกัน แตเปนเรื่องของการตกลงระหวางเจาหนี้และ
ลูกหนี้ ที่กําหนดใหใชทรัพยบางประเภทโดยเฉพาะเปนหลักประกันการชําระหนี้ ผลก็คือ เจาหนี้ 
มีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินประกันประเภทนั้นหรือจากเงินที่ไดจากการขาย
ทรัพยสินประเภทดังกลาวกอนเจาหนี้ไมมีประกัน หรือเจาหนี้ลําดับรองจากเจาหนี้ที่มีประกันแบบ
ชาจ หรือบุคคลภายนอกผูไดรับทรัพยประเภทนั้นไวในครอบครอง เวนแตผูไดกรรมสิทธิ์ในทรัพย
ประเภทนั้นดวยการซื้อมา เสียคาตอบแทนและโดยสุจริต อีกทั้งไมทราบวาทรัพยประเภทนั้นไดถูก
นําไปใชเปนประกันชําระหนี้แบบชาจ40   

                                                           
38  The Hon. Sir Peter Millet, “ Mortgage,” in The Encyclopaedia of Forms and Precedents, 5 th ed. 
39  William James Gough.  (1996).  Company Charge (2d ed).  p. 16. 
40  R.M.Goode.  (1988).  Legai Problems of Credit and Security.  p. 14-15. 
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  ชาจ อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ชาจที่เกิดมาจากหลักเอคควิตี้ เรียกวา Equitable 
Charge และชาจที่เกิดมาจากกฎหมายลายลักษณอักษร เรียกวา Legal Charge 

1)  การบังคับหลักประกัน เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้เจาหนี้จะมีมาตรการตางๆที่ตกลงกัน
ไวในสัญญาที่กอใหเกิดหลักประกันหรือในหุนกูซ่ึงในอังกฤษมีขอยืดหยุน เชน Private sale หรือ
ครองครองชั่วคราว เพื่อเรียกเก็บรายได ความอิสระของการทําสัญญาในของกฎหมายอังกฤษอาจ
ถูกกัดกรอนโดยเงื่อนไขของสัญญา ดังนั้นผูทําสัญญาจะถูกควบคุมโดยหลักเรื่อง Unfair Contract 
Terms ซ่ึงขอตกลงในการบังคับหลักประกันสวนใหญจะมีมาตรการ 4 แนวคือ 

  (1) อํานาจในการขาย ในอังกฤษนั้นมีการยืดหยุนในการขายเพื่อชวยเหลือเจาหนี้มี
ประกันภายใตสัญญาหลักประกันที่เหมาะสม ขอยืดหยุนนั้นรวมถึงการ ขายโดยเอกชนโดยไมผาน
ศาล (private sale) เพราะทําใหมีการขายโดยเร็ว โดยปราศจากการชักชาหรือคาใชจายของศาลแต 
ก็มีความเสี่ยงของเจาหนี้ในการปองกันราคาซึ่งเจาหนี้จะตองมีคาใชจายของผูเช่ียวชาญเพื่อทําการ
ควบคุมการขาย41 นอกจากนั้นศาลก็ยังคงอํานาจไวบางคือเจาหนี้มีประกันจะตองขายในราคา 
ที่เหมาะสม หรือที่ราคาจริงตามตลาด ตรงขามกับในหลายประเทศกําหนดใหมีการประมูลขาย 
ตอสาธารณะและตองหลังจากมีคําส่ังศาลซึ่งกระบวนการนี้มีการลาชา และมีคาใชจายมาก42 และใน
บางประเทศจะมีการดําเนินคดีโดยสรุปแทนที่กระบวนการเต็มรูปแบบเพื่อใหมีคําสั่งศาลในการ
ประมูลขายแตถามีการคัดคานโดยลูกหนี้ก็จะตองมีการดําเนินคดีแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะทําใหชา43 

  (2) อํานาจในการแตงตั้ง Receiver (ในกรณีไมมีอํานาจนี้ก็สามารถรองขอตอศาล
ใหแตงตั้ง Receiver ได) โดยปกติเจาหนี้ผูถือหุนกูมีประกันจะเปนผูแตงตั้ง Receiver ผูถือหุนกูมี
วิธีการขั้นพื้นฐานในการแตงตั้ง Receiver ได 2 ทางดวยกัน กลาวคือ ประการแรก โดยการยื่น 
คํารองตอศาล the High Court เพื่อขอใหศาลเปนผูแตงตั้ง Receiver ประการที่สอง โดยผูถือหุนกู
แตงตั้ง Receiver ไดเอง ไมตองขอศาลแตงตั้ง อํานาจที่จะแตงตั้ง Receiver ไดเองนี้ อาจกําหนดได
โดยกฎหมายลายลักษณอักษรโดยเฉพาะ เชน ตามพระราชบัญญัติ Law of Property Act 1925 หรือ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาประกัน 

 
 

                                                           
41  Ibid.  p. 142. 
42  Ibid.  p. 142. 
43  Ibid.  p. 144. 
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  (3) สิทธิในการครองครองทรัพยสิน44 คือสิทธิที่จะเขาครอบครองเพื่อที่จะเก็บ
รายไดของกิจการและเมื่อหนี้นั้นไดถูกจาย เจาหนี้ก็จะสละสิทธิครองครอง ซ่ึงอาจจะเปนการครอง
ครองโดยเจาหนี้โดยตรงหรือจาก Receiver ซ่ึงโดยเทคนิคเปนตัวแทนของผูจํานอง การครอบครอง
นี้จะแตกตางกับการครองครองเพื่อการขาย โดยปกติแลวเจาหนี้จะไมครอบครองทรัพยที่เปนประ
กันเอง เพราะเจาหนี้จะตองทํารายงานทรัพยสินที่ไดรับและจะตองรับผิดในการละเลยในการดูแล
ทรัพยสินของเจาหนี้และความเสียหายของทรัพยสินซึ่งทําใหทรัพยสินนั้นมีมูลคาลดลง นอกจากนี้
จะตองดูแลทรัพยสินตามปกติวิญูชน แตเจาหนี้ก็มีสิทธิไดรับคาใชจายในการครองครองแตถา
ครอบครองโดย Receiver ไมตองรายงานเพราะเปนตัวแทนของลูกหนี้เอง ดังนั้นการครอบครอง
โดยเจาหนี้เองจะใชเมื่อเปนการครอบครองเพื่อทําการขาย 

  (4) สิทธิในการเอาทรัพยหลุดเปนสิทธิ45 จะทําไดโดยมีคําส่ังศาลเทานั้นในกรณีถา
เงินกูมีมูลคาเกินกวาหลักประกันซึ่งการใชวิธีนี้เจาหนี้มักไมคอยใชเพราะเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดเจาหนี้
ไมสามารถฟองผูกูยืมอีกได 

   โดยปกติในทางปฏิบัติจะใชมาตรการในการขายและการแตงตั้ง Receiver และ
จะใชการครอบครองในการขายเทานั้น 

2) การบังคับคดีแพง  วิธีการในการบังคับคดีอาจแบงไดดังตอไปนี้ 
  (1) การบังคับคดีตอทรัพยสินของลูกหนี้ตามหมาย fieri facias (Execution on 

goods of Judgement debtor)46 วิธีนี้เปนวิธีที่เปนหลักใหญแหงการบังคับคดีตามหนี้ตามคําพิพากษา
ที่ใหชําระหนี้เงิน และเปนวิธีโดยท่ัวไปที่ใชมากที่สุด ทั้งในศาลสูง (High Court) และเปนวิธี
โดยทั่วไปที่ใชมาที่สุด ทั้งในศาลสูง (High Court) และ facias (หรือ fi-fa) ซ่ึงจะกระทําโดยการยึด
และขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยมีความแตกตางอยางมากในการบังคับวิธีนี้โดย
ศาลทั้งสองศาล กลาวคือ ถาบังคับคดีในศาลสูง ซ่ึงไมมีเจาพนักงานของตนเองที่จะบังคับวิธีนี้โดย
ศาลทั้งสองศาล กลาวคือ ถาบังคับคดีในศาลสูง ซ่ึงไมมีเจาพนักงานของตนเองที่จะบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง การบังคับวิธีนี้ก็จะกระทําโดย the sheriff ของทองถ่ินนั้น ซ่ึงจะใชหรือจางให
ผูชวย under - sheriff กระทําตามวัตถุประสงคนั้น และผูชวยก็อาจจะใชหรือจาง the bailiff เปน
คราวๆ ทีละคนใหออกไปบังคับคดีจริงๆ อีกตอหนึ่ง ในขณะที่ในศาล county court จะกระทําการ 
 

                                                           
44  J R Lingard.  Bank Security Document.  p. 182. 
45  Ibid. 183 
46  D.B. Casson and I.H. Dennis.  Odger's Order's Principles of Pleading and Practice in civil 

Actions in the High Court of Justice.  pp. 310-311. 
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บังคับโดยเจาพนักงานของศาล (officers of court) ที่เรียกวา the bailiffs ซ่ึงกรณีจึงอาจกลาวไดวา 
การบังคับคดีเอากับทรัพยสินนี้ ในศาลสูงอยูในมือขององคกรเอกชน (the private enterprise) สวน
ศาล county county อยูในมือของการบริหารทางสาธารณะ (public servants) และองคกรเอกชนของ 
the sheriff นั้นก็จะมีการใหรางวัลเปนคาธรรมเนียมและคาใชจาย (fees and charges) ที่เรียกวา 
"poundage" ซ่ึงถือใหเปนรอยละ (เปอรเซ็นต) ของราคาทรัพยสินที่ถูกยึดโดย sheriffs ในการยึด
ทรัพยครั้งแรก ในขณะที่คาธรรมเนียมและคาใชจายของ bailiffs ในศาล county court นั้น จะถูก
กําหนดโดยศาลเอง จากลักษณะเชนนี้ จึงมีการกลาวถึงกันบอยในสังคมนักกฎหมายอาวุโสและ
ทนายความผูเชี่ยวชาญวา การบังคับคดีตอทรัพยสินในศาลสูงไดผลสําเร็จมากกวาศาล county court 
อยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกัน และไดแสดงใหเห็นขอเท็จจริงวา the sheriffs มีผลประโยชนสวนตัว
ในผลสําเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับ bailiffs ในศาล county court47 

   ขอแตกตางที่สําคัญอื่นอีกขอหนึ่ง คือ ในศาลสูง อาจบังคับหมาย fieri facias ได 
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาแกลูกหนี้ตามคําพิพากษากอน และนอกจากนั้นก็ไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหตองสงสําเนาคําพิพากษาใหแก ลูกหนี้กอนดวย  โดยช้ันแรกที่ ลูกหนี้จะได รู ถึง
กระบวนการบังคับคดีนั้นก็ตอเมื่อ sheriffs ไดมาถึงบานของเขา เพื่อยึดทรัพยสินของเขาแลว แตใน
ศาล county ในขั้นแรก จะตองมีการบอกกลาวลูกหนี้กอนที่จะใชบังคับตามหมายแกทรัพยสินของ
ลูกหนี้ และโดยทั่วไปในทางปฏิบัติ ลูกหนี้นั้นก็มีโอกาสที่จะรองขอตอศาลเพื่อใหงดการบังคับคดี 
(stay of execution)48 และจายเงินชําระหนี้โดยวิธีผอนชําระ (instalments) ไดอีกดวย และในการ
ผอนชําระหนี้ ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูกสั่งใหจายโดยผอนชําระแลว หมายบังคับคดีก็อาจจะถูก
ใชบังคับสําหรับการผอนชําระแตละครั้งเมื่อมีการผิดนัด (falls due) สวนในศาลสูงนั้น การรวบรวม
ทรัพยสินเพื่อบังคับคดีจะตองทําสําหรับหนี้ตามคําพิพากษาทั้งหมดทีเดียวยิ่งไปกวานั้น ในทาง
ปฏิบัติ ก็ไดมีการกลาวกันเสมอวา ในศาลสูงปรากฏวามักไมมีกรณีที่ศาลจะสั่งใหมีการจายโดยการ
ผอนชําระ แมวาจะมีกฎหมายบัญญัติวาลูกหนี้สามารถรองขอเพื่อการงดหรือทุเลาการบังคับ และให
ส่ังใหจายโดยผอนชําระไดก็ตาม ในขณะที่การกระทําเชนนั้นเปนวิธีปฏิบัติธรรมดาสามัญ สําหรับ
ศาล County ที่จะสั่งใหมีการจายโดยวิธีผอนชําระ 

                                                           
47  Stay of execution มักถูกสั่งเสนอโดยศาล แตแมมีการงดการบังคับคดีตามหมาย fi-fa แตก็ไมปองกัน

เจาหนี้ตามคําพิพากษาจากการดําเนินการตามวิธีอื่นวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีที่จะบังคับ เพราะเปนทางเลือกที่จะบังคับ
ได (คดี Berliner Industriebank Aktien-gesell sch aft V. Jost, (1971) 2 Q.B. 463; (1971) 2 All E.R. 1515. 

48  Stay of execution มักถูกสั่งเสนอโดยศาล แตแมมีการงดการบังคับคดีตามหมาย fi-fa แตก็ไมปองกัน
เจาหนี้ตามคําพิพากษาจากการดําเนินการตามวิธีอื่นวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีที่จะบังคับ เพราะเปนทางเลือกที่จะบังคับ
ได (คดี Berliner Industriebank Aktien - gesell sch aft V. Jost, (1971) 2 Q.B.463; (1971) 2 All E.R. 1515. 

DPU



 82 

   อยางไรก็ตาม การบังคับวิธีนี้ทั้งในศาลสูงและศาล county ก็ปรากฏในทาง
ปฏิบัติวา การยึดทรัพยสินในกลุมใหญของคดี สวนใหญไมไดนําไปสูการขายอยางแทจริง และ
มักจะเกิดผลเปนการประนีประนอมระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ตามคําพิพากษาเสมอๆ  ซ่ึง
คณะกรรมการเอ็ดเวิรดเช็ค (The Evershed Committee) ก็ไดกลาวแนะนําวา ควรสงวนรักษาวิธี
บังคับคดีนี้ไว ดวยหลักการที่เรียกวา "hummer principle" ซ่ึงคือหลักแหงการใชวิธีทุบศีรษะของ
ลูกหนี้เหมือนกับใชฆอน "Hammer" ซ่ึงจะทําใหลูกหนี้นั้นเกิดความรูสึกและจะทําใหเกิดผลเปน
การชําระหนี้ตามคําพิพากษาตอไป49 

   สําหรับหลักกฎหมายที่ใชรวมกันในทั้งศาลสูงและศาล county ก็คือ หลักที่วา 
ทรัพยสินที่จะถูกยึดบังคับคดีไดตองเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเทานั้น the sheriff และ bailiff 
จะถูกหามไมใหยึดทรัพยสินที่เปนของบุคคลที่สามอื่น ไมวาจะเปนทรัพยสินของภรรยาของลูกหนี้
นั้นหรือของสมาชิกในครอบครัวของเขา หรือของกรรมการของบริษัทจํากัด หรือทรัพยสินสวนตัว
ของหุนสวนในหางหุนสวนก็ตาม และถาทรัพยสินของบุคคลอื่นนั้นถูกยึด ผูเปนเจาของก็อาจจะ
เรียกรองทรัพยสินไดโดยดําเนินกระบวนการการรองสอด "interpleader proceedings" ซ่ึงเปน
กระบวนการที่แยกตางหากเปนคดีอีกคดีหนึ่ง ซ่ึงศาลจะตองพิจารณาวาใครเปนเจาของทรัพยสิน 
และตองทําเปนคําตัดสินแยกตางหากจากคดีเดิม 

   ในการบังคับคดีตามวิธีนี้ the sheriff หรือ the bailiff มีอํานาจที่จะเขาไป (enter) 
ในบานหรือที่ดินของลูกหนี้ หรือของบุคคลที่สามอื่นได เพื่อยึด (seize) ทรัพยสินที่เปนของลูกหนี้
ถามีอยูในบานหรือที่ดินนั้น แตก็มีความเสี่ยงอยูเสมอในกรณีที่ไมมีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในบาน
ของบุคคลที่สามนั้น ที่ตอมา the sheriff หรือ the bailiff นั้นอาจตองรับผิดชอบตอการกระทําที่ถือวา
เปนการบุกรุก 

   ทรัพยสินของลูกหนี้ที่อาจถูกยึดและขายไดนั้น หมายรวมถึงทรัพยสินสวนตัว
ทั้งหมด (personal goods) และขาวของ (chattels) ของลูกหนี้ที่สามารถคนพบและสามารถขายได 
ยกเวนเฉพาะสิทธิเก็บกินชั่วชีวิตในที่ดิน ผลประโยชนโดยชอบในที่ดิน หรือส่ิงของอื่นๆ ที่ติดอยู
กับที่ดินนั้น เครื่องนุงหมหลับนอนของลูกหนี้และครอบครัว และเครื่องมือเครื่องใชในการคาของ
เขา (trade) ซ่ึงกําหนดราคารวมกันไมเกิน 50 ปอนด หรือมากกวา นั้นตามแตที่ Lord Chancellor จะ
กําหนด50 สําหรับธัญพืชและพืชผลอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากแรงงาน (อุตสาหกรรม) ของมนุษยก็อาจถูก 

                                                           
49 Jack I.H. Jacob.  (1988).   the Reform of Civil Procedural Law and Other Essays in Civil 

Procedure, P.13. 
50  ตาม the Small Debt Act 1845,S.8 (ที่แกไขแลว) และ the Administration of Justice Act 1956, S 37 

และ County Courts Act 1959, S 124. 
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บังคับคดีได แตผลไมที่ไมไดใหผลทุกป หรือที่ใหผลไมไดเกิดจากแรงงานของมนุษยที่ไมอาจถูก
บังคับได การยึดและจําหนายฟาง แกลบ ผักกาด ปุยธรรมชาติ หญาแหง รากพืช บก และพืชผลบน
ที่ดินในฟารม ตองบังคับตามบทบัญญัติพิเศษของกฎหมายเฉพาะ51 ซ่ึง the sheriff หรือ the bailiff 
ไมสามารถจัดการกับทรัพยสินที่ไดรับความคุมครองพิเศษดังกลาวได แตอยางไรก็ตาม เขาอาจ
เลือกยึดตั๋วของธนาคาร (bank - notes) เช็ค ตั๋วเงิน สัญญาทัณฑบน และหลักประกันอื่นๆ ได 52ซ่ึง
เมื่อเขายึดแลวก็สามารถจําหนายไดดวย เวนแตเขาจะไดรับเงินจากบุคคลที่สามตามราคาแหง
ทรัพยสินดังกลาวนั้นแลว53 

   สําหรับในศาลสูง (High Court) มักมีกรณีเกิดขึ้นเสมอๆ ที่เมื่อ the Sheriff ยึด
ทรัพยสินแลวมีบุคคลที่สามรองขัดทรัพยเขามา (intervenes) และเรียกรองวาเปนทรัพยสินของเขา 
หรือเขามีสิทธิเรียกรองตามสัญญาซื้อขายหรืออยางอื่น ในคดีเชนนี้ the Sheriff ก็จะถูกเรียกเขามา
เปนอยางผูรองเสมอ (interpleader summons) ซ่ึงเขาจะตองใหบริการ (Serves) ตอท้ังสองฝายคือ ทั้ง
ผูรองและเจาหนี้ การดําเนินคดีนี้โดยทั่วไป the master จะยินยอมใหดําเนินคดีโดยรวบรัด ถา 
ขอโตแยงนั้นไมใหญและไมยากทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง แตในคดีอื่นๆ ที่ยุงยากที่ไมเหมาะที่
จะดําเนินคดีแบบรวบรัดแมคูความจะยินยอม ก็จะตองดําเนินคดีแบบธรรมดาที่ตองมีการชี้ประเด็น
ระหวางผูรองกับเจาหนี้ผูบังคับคดี และถาผูรองจายเงินในจํานวนที่ถูกตองตามคําสั่งในศาล the 
sheriff ก็จะถูกสั่งใหถอนการยึดการครอบครองทรัพยสิน ถาไมทําดังนั้น the master ก็อาจจะสั่งให
จําหนายทรัพยสินเทาจํานวนหนี้ตามพิพากษา และถาราคาทรัพยสินนั้นไมเกินกวา 2,000 ปอนด เขา
ก็อาจจะโอนคดีนั้นไปยังศาล County Court 54 ก็ได 

   อยางไรก็ดี การบังคับคดีตอทรัพยสินของลูกหนี้โดยวิธีตามหมาย fieri facias นี้
มีหลักการสําคัญอยูหลักการหนึ่งวา หมายนั้นจะไมทําใหเกิดความเสียหายแกกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่ถูกบังคับที่บุคคลผูเปนเจาของนั้นไดมาโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน เวนเสียแตวา เขา
จะไดรูถึงหมายบังคับคดีนั้นแลว หรือไดรูหมายของศาล County Court นั้นแลว ในเวลาที่เขาได
กรรมสิทธิ์นั้นมา 

 

                                                           
51  ตาม the Sale of Farming Stock Act, 1816 the Landlord and Tenant Act, 1851, S.2. 
52  ตาม the Judgement Act, 1838, S.12.  
53  ตาม the Bankruptcy and Deeds of Arrangement Act, 1913, S.15. 
54  ตาม the Supreme Court Act 1981, section 137.  ซึ่งกําหนดวา หมาย fieri facias หรือหมายอื่นๆ ของ

การบังคับคดีตอทรัพยสินที่ถูกกําหนดโดยศาลสูงจะผูกพันทรัพยสินเปนทรัพยที่อยูในการบังคับคดีของลูกหนี้ 
จากเวลาตั้งแตหมายนั้น ไดถูกสงไปยัง the sheriff เพื่อใหบังคับคดี. 
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  สําหรับการขยายทรัพยสินที่ไดยึดมาโดยวิธีนี้ ก็จะตองทําโดยวิธีการขายทอดตลาด
ตอสาธารณะ ซ่ึง sheriff นั้นจะตองไมเกี่ยวของและไมซ้ือทอดตลาดดวยตนเอง 

  (2)  การอายัดสิทธิเรียกรอง (Attachment of Debt)55 เปนวิธีที่ถูกนํามาใชโดย
พระราชบัญญัติ ในป 1854 เปนวิธีที่บังคับสําหรับคําพิพากษาที่ใหชําระหนี้เงิน ในการอายัดหนี้ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยการกําหนดใหลูกหนี้ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจายหนี้นั้น โดยตรง 
ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา วิธีนี้เปนที่รูจักกันทั่วไป เรียกวา "garnishee proceedings" ซ่ึงเปนวิธีที่
เปนผลสะทอนมาจากความตองการของสังคมธุรกิจที่เติบโตขึ้น ที่ตองการใหมีวิธีการบังคับที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาไดอยางที่เปนผลสําเร็จมากขึ้น โดยให
สามารถรองรับระบบเครดิตของสังคมธุรกิจได 

   ขอบเขตของการบังคับโดยวิธีนี้ ขยายไปถึง "หนี้ที่ถึงกําหนดทั้งหมด หรือหนี้ที่
กําลังถึงกําหนด "ซ่ึงคือ ขยายไปถึงไมเฉพาะหนี้ที่ไดถึงกําหนดในปจจุบัน และสามารถจายไดแลว
เทานั้น แตรวมไปถึงหนี้ที่ถึงกําหนดในปจจุบันและสามารถจายไดแลวเทานั้น แตรวมไปถึงหนีท้ีถึ่ง
กําหนดในปจจุบัน และที่ยังคงมีหนี้อยู แมจะสามารถจายไดในอนาคตดวย แตอยางไรก็ตาม คําที่
สัญญาที่วา "debts due or accruing due' ก็ทําใหส้ินโอกาสที่จะอายัดเอากับคาจางหรือเงินเดือนหรือ
รายไดอ่ืน ๆ ของลูกจาง ซ่ึงตามกฎเกณฑหลัก จะไมกลายเปนหนี้ที่สามารถจายได จนกวาการรับ
บริการหรืองานที่จางนั้นจะไดกระทําแลวทั้งหมด และในทางปฏิบัติ ก็ไมมีชวงที่เจาหนี้ตามคํา
พิพากษาจะสามารถถือเอาไดวาเปนหนี้ที่ถึงกําหนด หรือกําลังเกิดกําหนดขึ้น ที่จะทําใหสามารถ
บังคับไดอีกดวย 

   อยางไรก็ดี เพื่อที่เจาหนี้จะไดทราบวา ลูกหนี้ของคนนั้นมีหนี้อะไรบาง ก็มักจะ
ตองขอใหศาลทําคําสั่งเพื่อการสอบสวนเสมอ โดยการสอบปากเปลาลูกหนี้ ซ่ึงถาลูกหนี้นั้นไมเชื่อ
ฟงคําส่ังศาล เขาก็อาจตองถูกจับกุมกักขังได 

  (3) การอายัดทรัพยสิน (Sequestration of Property)56 เปนวิธีที่บังคับตามหมาย ที่
เรียกวา writ of sequestration ซ่ึงเปนวิธีพิจารณาที่รุนแรงวิธีหนึ่ง ที่ Droco นักปราชญ ชาวกรีกได
รางขึ้นในศตวรรษที่ 7 กอนคริสตกาล (draconian procedure) ซ่ึงใชในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดทําความผิดเปนการละเมิดอํานาจศาล (Contempt of court) เชน เมื่อศาลมีคําสั่งใหลูกหนี้ตอง
ชําระในวันที่กําหนดโดยเฉพาะเจาะจง และลูกหนี้ปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่งนั้น ในวันนั้น และ
นอกจากนี้ยังถือวาวิธีนี้ที่ใชเพื่อปองกันไมใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาจัดการอยางใดอยางหนึ่งกับ
ทรัพยสินของเขาไดอีกดวย 

                                                           
55  Jack I.H. Jacob.  Op.cit.  pp. 292-293. 
56  I bid.  pp. 296-297. 
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   การใชบังคับตามวิธีนี้ ใชบังคับไดสําหรับกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
กําหนดใหชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือท่ีกําหนดเพิ่มเติมใดๆ ในคําพิพากษา หรือคําสั่ง ไมวาจะ
เปนคําสั่งใหจายเงินใหสงมอบการครอบครองที่ดิน ใหสงมอบทรัพยสินหรือใหปฏิบัติอยางอื่น 
หรือใหละเวนจากการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง (เชน ใหระงับการกระทําอันเปนการรบกวนสิทธิ 
หรือใหสงมอบบัญชี เปนตน) และจะใชบังคับกับวิธีนี้ตอเมื่อ จําเลยนั้นปฏิเสธหรือเพิกเฉย 
ไมปฏิบัติตามภายในเวลาที่กําหนด หมายอายัดทรัพยนั้นก็จะถูกใชบังคับแกทรัพยสินของจําเลยนั้น
หรือของกรรมการหรือเจาหนาที่ของบริษัทจําเลย 

   วิธีการบังคับนี้ ใชบังคับไดโดย ศาลจะมีคําสั่งโดยตรงไปยังนายจางของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา วาใหนายจางนั้นจายเงินจํานวนที่แนนอนจากรายไดของลูกหนี้นั้นใหแกศาล 
จํานวนเงินที่นายจางจะถูกเรียกรองนั้นก็จะตองถูกสืบใหรูแนนอนโดยวิธีการที่ซับซอนหลายวิธี 
และศาลก็จะตองรูไดถึงสภาวการณของลูกหนี้นั้นอยางแนนอนเสียกอนดวย เชน ตองไดรูถึง
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ภรรยา บุตร และผูที่อยูในอุปการะของลูกหนี้ และจํานวนคาใชจายที่
จําเปนของเขาเชน คาเชา คาดอกเบี้ย คาจายคืนจํานอง คาเลี้ยงดู และคายังชีพที่จําเปนของลูกหนี้
และครอบครัวของเขา แลวจากนั้นศาลก็จะทักทอนเงินรายไดนั้นจากองคประกอบตางๆ ดังกลาว
ทั้งหมด และเมื่อแนใจวายังมีจํานวนเงินที่เหลือไวใหลูกหนี้นั้นเพียงพอสําหรับการมีชีวิตขั้นต่ําแลว 
ศาลก็จึงจะสามารถ ทําคําส่ังสําหรับการจายคาจางของนายจางใหแกศาลได ซ่ึงหลังจากนั้น 
ก็จะไดจายใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาตอไป จากกระบวนการดังกลาวจึงเห็นไดวาการใชวิธี 
ที่จะตองมีการพิจารณาชั่งน้ําหนักอยางมากวิธีหนึ่ง เปนวิธีที่ประโยชนและเปนที่นิยมกันเชนกัน 
ดังจะเห็นไดจากการแสดงสถิติของการใชวิธีนี้ในศาล โดยปรากฏวาในป 1975 ไดมีคําส่ังใหอายัด
รายไดนี้มากกวา 88,000 คําส่ัง และในป 1976 ตอมาเพียงปเดียว คําส่ังนี้ก็กลับมีถึง 130,000 คําส่ัง
ทีเดียว เปนวิธีที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความมั่นคงในการจายเงินหรือในการชําระหนี้อยางใด
อยางหนึ่งตามคําพิพากษา โดยคําส่ัง charging order นี้จะมีผลโดยตรงตอสินทรัพยตางๆ ของลูกหนี้
ทั้งที่เปนที่ดินหรือผลประโยชนบนหลักประกันอื่นๆ รวมทั้งพันธมิตรรัฐบาล (government stock) 
สินคาทรัพยสินคงเหลือ (stocks) บาน (shares) ของเขา หุน (unit) ใน unit trust แตไมรวมหุนใน
สมาคม อาคารบานสงเคราะห (building society) และเงินกองทุน (funds) ที่ไดวางไวศาลเพื่อความ
เชื่อถือ (credit) ของเขา 

   โดยทั่วไป กระบวนการบังคับดวยวิธีนี้จะถูกนํามาใชไดไดใน 2 กรณี คือ 
บังคับตอลูกหนี้ตามคําพิพากษากรณีหนึ่ง และบังคับตอบุคคลภายนอกเหมือนกระบวนการ 
garnishee proceedings อีกกรณีหนึ่งดวย 

   สําหรับในศาลสูง ศาลมีอํานาจที่จะสงคําส่ัง charging order นี้ไดในคดีเพียง 
3 ประเภท เทานั้น คือ (1) ในคดีที่ทรัพยสินไดถูกยื่นเปนกองทุน (fund) วางไวในศาลสูง (2) ในคดี
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ทีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลสูงนั้นเปนการสั่งใหอุปการะเลี้ยงดู (maintenance order)57 และ 
(3) ในคดีที่คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลสูงนั้น เปนคําส่ังที่ใหบังคับตอจํานวนเงินเกินกวา 2,000 58 

   ในการทําการรองขอเพื่อคําสั่งนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองทําคํารองขอเปน
หนังสือฝายเดียว ยื่นตอศาลที่เรียกวา Practics master โดยตองระบุถึงคําส่ังหรือคําพิพากษาที่จะ
บังคับจํานวนเงินที่คางชําระในวันทําคํารองชื่อของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเจาหนี้อ่ืนๆ ที่
สามารถระบุได วิธีการที่จะขอใหบังคับรวมทั้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ดินหรือ
หลักประกัน เหตุผลที่เขาเชื่อวาลูกหนี้นั้นเปนเจาของหรือมีผลประโยชนใดๆ บนทรัพยสินนั้นๆ 
ตลอดจนรายการแสดงขอมูลหรือแหลงที่มาและสภาพการณตาง ๆ ดวยก็ได เวนเสียแตศาลจะ
กําหนดเปนอยางอื่น 

   เมื่อศาลไดรับคํารองขอเชนนั้นแลว ในเบื้องตนศาลจะทําคําสั่ง nisi เรียกลูกหนี้
นั้นมาศาล และใหแสดงเหตุวาทําไมคําส่ัง charging order ที่เด็ดขาดจะไมตองถูกใชบังคับตอเขา ซ่ึง
สวนมากลูกหนี้มักไมมีขอตอสู และโดยปกติ คําส่ัง charging order อยางเดียวเด็ดขาดก็จะถูกใช
บังคับตอไป 

   ในการทําคําสั่งนี้ ศาลมีอํานาจอยางกวางขวาง โดยกฎหมายไดกําหนดวาศาล
จะตองพิจารณาสภาพแวดลอมทั้งหมดแหงคดี โดยเฉพาะตองพิจารณากอนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของลูกหนี้ นั้น และความเสียหายของเจาหนี้อ่ืนๆ ที่จะเกิดจากคําสั่งนั้น วาจะมีขึ้น
ถึงขนาดใดหรือไม ซ่ึงเมื่อศาลตัดสินวาจะทําคําสั่งหรือไมแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาก็จะตอง
แสดงชื่อของเจาหนี้อ่ืนๆ เทาที่สามารถจะระบุไดตอศาล และศาลก็อาจจะสงเอกสารแหงกรณีไปยัง
เจาหนี้โดยตรง หรือสงไปยังคูความผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ดวย และถาศาลใชดุลพินิจทําคําสั่ง คําสั่ง
นั้นก็จะตองแสดงสาเหตุแหงการบังคับ วิธีการบังคับ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่แล
วิธีการไวในคําส่ังและตองสงคําส่ังนั้นใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาอยางนอยที่สุด 7 วัน กอนเวลาที่
จะบังคับ เวนเสียแตวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น และตอจากนั้น เมื่อศาลไดฟงรายงานการบังคับของ
เจาพนักงานที่รายงานกลับมาแลว ศาลก็ตองใชดุลพินิจที่จะใหกระทําการใดอยางสมบูรณ หรือจะ
ใหปลดปลอยลูกหนี้จากคําส่ังนี้ตอไป 

   สําหรับผลของคําสั่ง charging order นี้ ก็คือการสรางภาระผูกผันขึ้นบน
ทรัพยสินที่ถูกบังคับ ซ่ึงมีผลคลายกับการจํานองลําดับสอง กลาวคือ เปนการสั่งปองกันมิมีการโอน
หรือโยกยายทรัพยสินหรือผลประโยชนที่ถูกบังคับนั้น จนกวาการบังคับคดีนั้นจะเสร็จสิ้น ซ่ึงก็จะ 
 

                                                           
57  ตาม the Attachment of Earnings Act,1971, S.2 (a). 
58  ซึ่งก็คือคําพิพากษาเกี่ยวกับเงินของศาล county court ในคดีผิดสัญญา หรือละเมิด 
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เห็นไดวาวิธีนี้ไมใชวิธีบังคับโดยตรง การแตเปนการบังคับทางออมที่ทําใหสามารถรักษาฐานะของ
เจาหนี้ตามคําพิพากษาไวไดตลอดกระบวนการบังคับคดี ซ่ึงในระหวางนี้ลูกหนี้นั้นก็มีโอกาสที่จะ
จายโดยผอนชําระไดดวย ถาในคดีนั้นลูกหนี้นั้นทําได และนอกจากนั้น ถาเปนกรณีที่ตองบังคับตอ
บุคคลภายนอกดวย ศาลก็มีอํานาจที่จะใชดุลพินิจส่ังใหใชคําส่ัง charging order นี้ อยางเด็ดขาด
หรือไมก็ได และในกรณีมีเจาหนี้หลายคนหรือเมื่อปรากฏวาลูกหนี้กําลังตกอยูในภาวะคับขันอยาง
รายแรงเนื่องจากเจาหนี้ทั้งหลายกําลังรุมเราเรียกรองเจาหนี้จากเขา ศาลก็อาจจะลดการทําคําส่ังอยาง
เด็ดขาดลง เพื่อปองกันเจาหนี้คนหนึ่งจากการไดรับผลประโยชน เกินควรไปกวาเจาหนี้คนอื่นๆ 
ของลูกหนี้นั้นก็ได 

3.2.4  กฎหมายหลักประกันของฝรั่งเศส 
 1) องคกรและบุคลากรที่ดําเนินการบังคับคดีทางแพงในประเทศฝรั่งเศส59 
  (1) ลักษณะและการแตงตั้ง (Husissiers)  
   ความหมายของ Huissier ตามภาษาฝรั่งเศสนั้นไมตรงกันกับความหมายใน

กฎหมายจารีตประเพณี (common law) โดยแมวา the huissier นี้จะไดปฏิบัติหนาที่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดําเนินกระบวนการเปนเลขานุการของผูพิพากษา (Marshals) ก็ตาม คําคํานี้
ตามกฎหมายจารีตประเพณีก็มิไดแปลความเปนนัยเดียวกันกับในฝรั่งเศส 

   Huissiers ในประเทศฝรั่งเศส จะปฏิบัติงานในฐานะที่เปนเจาพนักงานทางศาล 
(Official court attendants) ในการสงเอกสารทางกฎหมาย (serve legal papers) บังคับคดีเก็บ
รวบรวมทรัพยสิน (levy exection) และปฏิบติหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและในหนาที่ที่สําคัญ
รองลงมา Huissiers ก็ปฏิบัติการเปนตัวแทนผูเก็บรวบรวม (collection agents) ดวยเหมือนกัน  

   Huissiers นี้มีฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐบาลดวย (officier ministerial) โดย
ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (Minister of Justice) โดยจะตองมีคุณสมบัติใน
การแตงตั้งคือ มีสัญชาติฝร่ังเศส มีบุคลิกภาพที่ดี (good character) เปนสมาชิกในสํานักงานของ 
Huissiers มา 3 ป ไดผานการทดสอบและไดรับความเห็นชอบของศาลในทองที่ที่เปนภูมิลําเนาของ
เขาแลว  

  (2)  อํานาจและหนาที่ของ Huissiers 
   หนาที่หลักคือ การสงเอกสารทางกฎหมาย (service of legal papers) ซ่ึง

นอกจากกรณีที่กฎหมายกําหนดใหสงโดยทางไปรษณียไดแลว จะตองสงโดย Huissiers เทานั้น 
มิฉะนั้นการสงโดยผูอ่ืนจะทําใหการสงนั้นตกเปนโมฆะ นอกจากนี้ Huissiers ก็ยังมีอํานาจหนาที่

                                                           
59  Peter Herzong.  Civil Procedure in France.  pp.  92-97. 
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ในการบังคับคดี เก็บรวบรวมและอายัดทรัพยสิน และทําเอกสารทางกฎหมาย (legal documents) 
เทาที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของเขาดวย  

   นอกจากนั้น Huissiers ก็ยังปฏิบัติการทําหนังสือบอกกลาวตามรูปแบบ (the 
service of formal notifications1) เชน ในการทําคําคัดคานสําหรับเอกสารตั๋วเงิน (notice of protest 
of negotiable instruments) และการบอกกลาวใหออกไปจากโรงเรือนที่เชา (notice to vacate leased 
premises)  

   อนึ่ง ในกรณีที่ไมมีofficial commissaries priseurs Huissiers ก็จะตองดําเนิน 
การขยายทอดตลาดทรัพยสินสวนบุคคลดวย  ซ่ึงเขาอาจจะถูกแตงตั้งใหทําการสืบสวนขอเท็จจริง
ใหแกคูความหรือศาลดวยก็ได  

   ในการปฏิบัติหนาที่ของ Huissiers นี้จะมีผลสมบูรณตอเมื่อไดกระทําภายใน
ขอบเขตอํานาจแหงทองที่ที่เขามีภูมิลําเนาอยูเทานั้น (ตามหลัก tribunal d’instance) ซ่ึงในทองที่
หนึ่งจะมี Huissiers หลายคน และคูความก็สามารถใชบริการของคนใดคนหนึ่งในหลายคนนั้นได  

   สําหรับการปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนคูความเปนสวนตัว (agents of private 
parties) Huissiers นั้นก็จะกระทําในฐานะที่เปนเจาพนักงานของศาล และจะถูกเรียกวา “Huissiers 
audienciers” มีหนาที่หลักคือการรักษาคําส่ังในศาลและจะถูกเรียกวา โดยจะมีการคัดเลือกจาก 
Huissiers ที่ปฏิบัติหนาที่ในทองที่ นั้นทั้งหมดโดยศาลในแตละป และ Huissiers audienciers นี้ก็จะ
ไมไดรับคาจาง (salary) จากรัฐบาล แตเขาจะมีสิทธิที่จะไดคาธรรมเนียมที่จายโดยคูความเทานั้น  

   อนึ่ง แมวา Hissier จะไมไดรับคาจางจากรัฐบาล แตก็มีฐานะเปนเจาพนักงาน
ทางการปกครอง officieis ministeriels ที่มีสิทธิและหนาที่เหมือนเจาพนักงานทางสาธารณะคนหนึ่ง 
และมีสิทธิที่จะประดับเครื่องหมายของสํานักงานได และหากมีการตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ของเขาก็จะถูกถือวาเปนการกระทําผิดอาญา และเอกสารที่ Hissiers ไดกระทําขึ้นทาง
สํานักงานก็จะถูกถือวาถูกตองแทจริง เชนเดียวกับที่เจาพนักงานทางสาธารณะอื่นทําขึ้นอีกดวย  

   นอกเสียจากวา จะมีขอหามจากการกระทําตามกฎหมาย Hissier ในฐานะที่เปน
เจาพนักงานกึ่งสาธารณะ (quasipublic officer) จะตองสงเอกสารไปยังบุคคลที่ปฏิเสธโดยเขาตอง
เก็บคูฉบับแรกของเอกสารที่เขาสงไว และตองทําดรรชนีที่เหมาะสมดวย Huissier แตละคนอาจจะ
มีเสมียนหนึ่งคนหรือมากกวาก็ได ซ่ึงพวกเขาก็จะปฏิบัติหนาที่ที่เปนหนาที่โดยตรงของ Huissiers 
ไดแต Huissiers ก็ยังคงตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตของพวกเขา สําหรับการจัดการใน
สํานักงาน Huissiers ทั้งหลายอาจจะแบงกันจัดการหรือจัดการรวมกันอยางเปนหุนสวนก็ได  

 2) ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีทางแพงในประเทศฝรั่งเศส การบังคับคดีทาง
แพงของประเทศฝรั่งเศสนั้น อาจแบงประเภทของวิธีการออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  

DPU



 89 

  (1) การบังคับคดีตามคําพิพากษาที่ใหชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจแบงแยก
อธิบายไดเปน 3 กรณี ดวยกัน คือ  

   ก. การบังคับคดีโดยใหสงมอบหรือโอนสิทธิในทรัพยสินโดยเฉพาะเจาะจง  
การบังคับคดีโดยใหสงมอบหรือโอนสิทธิในทรัพยสินโดยเฉพาะเจาะจง (to give “de donner”) เปน
หนี้ที่ใหมอบใหที่โดยปกติมักไมมีปญหาในการบังคับ ในคดีเร่ืองที่ดินหรือทรัพยเฉพาะสิ่งที่
เพียงแตทําสัญญาขายโอนกรรมสิทธิ์60 เทานั้น การแทรกแซงของศาลก็มักไมจําเปนตองมีขึ้น 
เวนแตคูความจะไดตกลงเปนอยางอื่น แตถาหากวาจําเลยผูซ่ึงไมไดเปนเจาของแลวภายหลังทํา
สัญญานั้นไดปฏิเสธที่จะเลิกครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญานั้น 
เขาก็อาจจะถูกไลใหออกไปจากที่ดินหรือทรัพยสินนั้นอาจจะถูกยึดโดยเจาพนักงานบังคับคดีที่
เรียกวา Huissier ได  

    ถาเปนกรณีที่สัญญากําหนดวาการโอนกรรมสิทธิ์ตองขึ้นอยูกับการลงนาม
ในเอกสารเพิ่มเติม และจําเลยไดปฏิเสธที่จะลงนามในเอกสารนั้นโดยไมมีเหตุผลทางกฎหมาย ศาล
ก็อาจจะพิพากษาใหคําพิพากษานั้นมีผลเปนการโอนกรรมสิทธิ์ได สวนถาเปนกรณีของทรัพยสินที่
เปนสังหาริมทรัพยที่ไมแนนอน (unascertained fungible goods) โจทกก็อาจจะซื้อส่ิงที่มีคา
เหมือนกันจากทองตลาดแลวบังคับเอาราคาจากจําเลยได 

   ข. การบังคับคดีโดยใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ ถาจําเลยไมชําระหนี้
ดวยการทํางานโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ศาลก็จะกําหนดใหโจทกไดรับงานชิ้นนั้นไดดวยคาใชจายของ
จําเลย และในกรณีฉุกเฉินโจทกก็อาจกระทําไดโดยที่ศาลไมใหอํานาจ ซ่ึงเขาก็จะตองแสดงใหไดวา
งานนั้นไดถูกปฏิบัติอยางสิ้นเปลืองนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได กรณีเปนการที่ศาลจะตองใชดุลย
พินิจอยางมากในการใหอํานาจตอการชําระหนี้แทน เชนนี้ โดยเฉพาะถาเปนในกรณีที่ตองอาศัย
คุณสมบัติของบุคคลเปนสําคัญ  

    ถาเปนกรณีที่จําเลยไดสรางสิ่งกอสรางที่มีขอผูกพันอยูวา จะไมสราง เชน
กอสรางกําแพงขึ้นไปปดกั้นทางเดิมของแสง ศาลจะใหอํานาจโจทกบังคับได โดยร้ือเคล่ือนยาย
ออกไปโดยใหจําเลยใชคาใชจาย ซ่ึงก็เปนกรณีที่ศาลตองใชดุลยพินิจอยางมากไมวาที่จะใหกระทํา
ดังนั้น หรือที่จะใหใชคาเสียหายเพียงอยางเดียวเทานั้น  

    นอกจากนี้ ศาลอาจสั่งใหชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงไดในหลายสถานการณ 
เชน เพื่อปองกันชื่อทางการคา เพื่อปองกันการแทรกแซงสิทธิ เพื่อปองกันการแทรกแซงการรับการ
ส่ือสารทางวิทยุของโจทก หรือสถานการณอ่ืนๆ ที่คลายกัน เปนตน  

                                                           
60  ตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 1138. 

DPU



 90 

    การบังคับใหชําระหนี้โดยเฉพาะนี้ จะถูกจํากัดอยูเพียงในกรณีที่หนี้นั้นเปน
การเฉพาะตัวของลูกหนี้นั้นเทานั้น เชน การวาดรูป หรือถาการชําระหนี้โดยเฉพาะ เจาะจงนั้นมี
ลักษณะที่เปนไปไมได หรือจะนําไปสูผลอันไมบังควร ซ่ึงตามกฎแลว ศาลมีดุลยพินิจอยางกวาง
ตามเหตุการณแหงความยุติธรรมโดยในบางกรณี ประเพณีก็ไดถูกนํามาพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม 
กรณีที่บุคคลกระทําละเมิดเปนเหตุทําใหทรัพยสินเสียหาย ก็จะตองบังคับเฉพาะคาความเสียหายแต
ไมสามารถบังคับใหปฏิสังขรณทรัพยสินนั้นได 

    การบังคับคดีตอทรัพยสิน เปนวิธีที่ใชบังคับตอทรัพยสินใด ๆ ก็ตามที่อาจ
จํานองได รวมถึงทั้งที่ดิน สิทธิในบอแร (mining rights) สิทธิในน้ํา (water rights) ทรัพยติดที่ดิน 
(fixtures) และสิทธิตางๆ ในที่ดิน เชน สิทธิเก็บกิน (usufruit) เปนตน สําหรับในการใชวิธีนี้บังคับ
จํานองก็อาจจะใชบังคับโดยตรงตอโรงเรือนที่ติดจํานองได (mortgaged premises) ถึงแมวาทรัพย
ส่ิงนั้นจะไมไดอยูในครอบครองของผูจํานองคนแรกก็ตาม และบุคคลภายนอกอาจเรียกรองการ
อาศัยที่ไดมาครั้งแรกตอทรัพยสินจํานองที่ยังคงเปนของผูจํานองอยู  

    อยางไรก็ดี ตามวิธีการบังคับคดีวิธีนี้ ลูกหนี้อาจของดการบังคับคดีได โดย
การแสดงวามีรายไดจากคาเชาในทรัพยสินนั้นในเวลา 1 ป ที่มีจํานวนที่เพียงพอที่จะจายหนี้นั้นได 
และนอกจากนี้ บุคคลภายนอกที่เปนจําเลยในกระบวนการบังคับคดีตออสังหาริมทรัพยที่เปนเพียง
เจาของโรงเรือนที่ถูกจํานองโดยเจาของคนกอน ก็อาจจะหลีกเล่ียงกระบวนการบังคับนั้นได โดย
การสละโรงเรือนนั้นใหแกโจทก หรือโดยการจายชําระหนี้นั้นและเขารับชวงสิทธิเรียกรองจาก
โจทก หรือโดยการปลอยไปตามกระบวนการที่เรียกวา “purge” ที่เปนการจายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้
มีประกันอีกอยางหนึ่ง 

    อนึ่ง เนื่องจากกระบวนการบังคับคดีตออสังหาริมทรัพยนี้ เปนกระบวนการ
ที่มีความยุงยากซับซอน จึงจําเปนตองมีการแทรกแซงของศาลในทุกคดี ซ่ึงศาลที่มีอํานาจพิจารณา
กระบวนการเชนนี้ ก็คือศาลที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่ทรัพยนั้นตั้งอยู และในกรณีมีทรัพยสินอยูใน
หลายทองที่ศาลที่มีเขตอํานาจยอมแกศาลที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่ส่ิงปลูกสรางที่เปนหลักสวนใหญ
ตั้งอยูและนอกจากนี้ กระบวนการทั้งหมดก็จะตองถูกกระทําโดยตลอดโดย an avoue อีกดวย  

  (2) ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีตออสังหาริมทรัพย 
   ก. การทําคําสั่งใหจาย ในการเริ่มตนกระบวนการบังคับคดี เจาหนี้จะตองสง

คําส่ังใหจาย (commandement) ใหแกลูกหนี้ คําส่ังนั้นจะตองประกอบไปดวย การบรรยายลักษณะ
ของทรัพยสินที่จะถูกบังคับคดี ซ่ึงโดยทั่วไปคําส่ังนี้ก็เหมือนกับคําส่ังใหจายที่ใชในคดีที่บังคับตอ
อสังหาริมทรัพยที่ตองมีขอความระบุการเลือกภูมิลําเนาไวดวย สวนสําเนาคําสั่งนั้นก็จะตองถูก
บันทึกไวในทะเบียนของสํานักงานทะเบียนที่ดินสาธารณะ (the public land records office) ภายใน
เวลา 90 วัน ของการสงหนังสือ การบันทึกคําสั่งใหจายนี้จะมีผลเหมือนกับการทํารายงานการยึด
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ทรัพย (the process-verbal de saisie) ในการบังคับคดีตอสังหาริมทรัพยที่ทรัพยสินนั้นก็จะถูก
กําหนดใหอยูในความอารักของศาล และหลังจากนั้น เจาของทรัพยสินก็ไมสามารถที่จะทําการ 
ยักยายใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินนั้นไดอีก แมแตการใหเชา ซ่ึงหากเกิดมีขึ้นก็จะไมผูกพันเจาหนี้ และ
ยิ่งไปกวานั้น เจาของทรัพยสินก็ยังตองรับผิดตอคาเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจตองรับผิดทางอาญาอีก
ดวย ถาเขาไดกระทําความผิดทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคาลง และในกรณีที่เจาของยังคงครอบครอง
อยูในโรงเรือนนั้น ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาก็อาจจะสั่งใหเขาออกไปไดและหากมีรายไดใดๆ เกดิขึน้
จากทรัพยสินนั้นก็จะถูกพิจารณาเปนทรัพยที่จะตองกันไวสําหรับบังคับคดีใหแกเจาหนี้นั้นอีกดวย 
และนอกจากนี้ ในกรณีที่มีหลายคําสั่ง คําสั่งที่ถูกสงโดยเจาหนี้อ่ืนภายหลังคําสั่งแรกก็จะไมตองถูก
บันทึกไวอีก หากแตเพียงถูกแสดงไวในขอบขาง ๆ ของบันทึกของคําส่ังแรกเทานั้น  

   ข. การทําบัญชีสิทธิเรียกรอง (The cahier des charges) ภายใน 40 วัน ของ 
การบันทึกคําสั่งใหจายดังกลาว คูความก็จะตองตรียมเอกสารที่เรียกวา cahier des charges 
ที่ตองระบุรายการตางๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของการขายทรัพยรวมทั้งเวลาและสถานที่ที่จะทําการขาย 
การสูราคาขั้นต่ํา ตลอดจนขอความบรรยายลักษณะทรัพยสินและหลักฐานของการบังคับคดีซ่ึง 
ไมวาจะเปนคําพิพากษาหรือตราสารที่เจาพนักงานรับรอง (wotarial instrument) และการดําเนิน
กระบวนการทั้งหมดตั้งแตตนจนถึงวันนั้น เอกสารนี้ก็ตองสงไปรวมสํานวนไวที่สํานักงานของ 
จาศาลดวย หลังจากนั้น ภายในเวลา 8 วัน เจาของทรัพยสินและผูถือสิทธ์ิยึดหนวง (lienholders) 
ทั้งหมดที่ปรากฏอยูในทะเบียนที่ดินนั้น ก็จะถูกสงหนังสือเชิญใหมาตรวจสอบเอกสาร cahiers des 
charges นั้น และแสดงขอความคัดคานใด ๆ ที่พวกเขามีอยู การยื่นขอคัดคานเชนวานั้น ก็มีตัวอยาง 
เชน อางวาการประมูลนั้นกําหนดราคาการประมูลข้ันต่ําเกินไปเปนตน ซ่ึงเมื่อมีการรับฟงและ
พิจารณาขอคัดคานแลว ศาลก็อาจจะทําคําพิพากษาสั่งแกไข cahiers des charges นั้นได การคัดคาน
เกี่ยวกับหลักฐานตางๆ และความไมถูกตองตามกฎหมายในการดําเนินกระบวนการก็จะตองถูก
ยกขึ้นวากลาวกันในชั้นนี้ดวยเชนกัน  

   ค. การขายทรัพย หลังจากมีการโตแยงและเอกสาร cahiers des charges ไดถูก
แกไขแลว ก็จะตองดําเนินการพิมพประกาศขายขึ้นในทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู และประกาศนั้นก็
จะตองประกาศเปนการทั่วไป ดวยเชนกัน อยางไรก็ดี ผูพิพากษาที่เปนหัวหนาของการนั่งพิจารณาก็
อาจจะสั่งใหประกาศเพิ่มเติมหรือยอมใหประกาศนอยกวานั้นก็ได การประกาศนั้นตองกระทําขึ้น
ในเวลาระหวางวันที่ 15 และ 30 กอนการขาย  

    การดําเนินการขาย ตองกระทําในศาลที่มีองคคณะผูพิพากษาครบ 3 คน ถามี
ความไมถูกตองตามกฎหมายเกิดขึ้นในกระบวนการ ก็จะตองมีการยกขอไมถูกตองนั้นขึ้นวากลาว
กอนเริ่มการประมูลราคา และถาขอกลาวอางนั้นดีมีเหตุผล การขยายก็จะตองถูกเล่ือนออกไป ผูเขา
สูราคาที่มาปรากฏตัวจะตองประมูลราคาตอผูขายทอดตลาด (‘an avone’) และ ‘avone’ ก็จะไมยอม
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ใหคูความใดที่ตกเปนบุคคลลมละลายเขาสูราคา ถาไมมีการเขาสูราคา ทรัพยสินนั้นก็จะตกไดแก 
(struck down) คูความที่ทําการบังคับคดีตามราคาประมูลข้ันต่ําที่ระบุไวในเอกสาร cahier des 
charge นั้น แตถามีการสูราคาทรัพยสินนั้นก็จะตกไดแกผูที่สูราคาสูงสุด ในระหวางการสูราคาผูขาย
ทอดตลาด (an avone)ไมจําเปนตองเปดเผยหลักวิธีการของเขา แตตองกระทําเมื่อมีการสูราคาสําเร็จ
ภายใน 3 วัน จากนั้นผูสูราคาไดจะตองจายราคาและคาใชจายในการดําเนินการตามที่ไดประกาศไว
กอนเริ่มการประมูลดวยอยางไรก็ดี บุคคลใดที่ไดเขาสูราคาอาจจะเรียกรองใหมีการขายครั้งที่สอง
ได โดยการเสนอที่จะใหราคาเกินกวาราคาที่ขายไดในการขายครั้งแรกอยางนอย 10 เปอรเซ็นต ถา
การสูราคาในครั้งที่สองนั้นไมไดราคาที่สูงกวาเดิม  

    หลังจากสรุปผลของการประมูลทั้งหมดแลว ศาลก็จะทําคําพิพากษาวา
ทรัพยสินนั้นเปนของผูประมูลได โดยตองมีการแสดงสิทธินั้นลงไวในสําเนาคําพิพากษาและใน
รายงาน cahier des charges ดวย ตามแบบแหงการบังคับคดี ซ่ึงทําใหผูประมูลนั้นมีสิทธิที่จะไล
เจาของคนกอนออกไปได ถาหากจําเปนดวยความชวยเหลือของ huissier และในทางกลับกัน 
คําพิพากษานี้ก็เปนการใหอํานาจแกบุคคลที่เปนผูเรียกรองใหมีการขายบังคับคดีตอผูประมูลได 
ถาหากวาผูประมูลนั้นไมชําระราคา  อยางไรก็ดี ถาไมมีการจายราคาขาย การขายก็จะตองทําขึ้นใหม 
และทรัพยสินก็จะตกไดแกผูประมูลคนอ่ืน สวนคําพิพากษาที่ส่ังโอนสิทธินั้นก็จะถูกบันทึกไวที่
สํานักงานทะเบียนที่ดินซ่ึงจะทําใหมีผลตอบุคคลภายนอก และนอกจากนั้นถาผูประมูลไดไมบันทึก
ไวในทะเบียนภายใน 2 เดือน ทรัพยสินนั้นก็อาจจะถูกขายทอดตลาดไดอีก  

   ง.  สิทธิของผูซ้ือจากการขายทอดตลาด โดยท่ัวไปผูที่ไดสิทธิมาโดยการซื้อจะ
ไมมีสิทธิดีไปกวาเจาของเดิมและสิทธิที่เปนขอบกพรอง ลิดรอนกรรมสิทธ์ิของเจาของเดิมและ
สิทธิภาระจํายอมทั้งหมด และขอจํากัดสิทธิตาง ๆ ที่คลายกัน ก็จะยังคงมีอยูตอผูซ้ือ เชนเดิม แตถา
เปนการขายทอดตลาดที่มีคําพิพากษาโอนสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกผูประมูลได ก็จะมีผลเปนการ
ยกเลิกการจํานองตางๆ ทั้งหมดนั้นไปทีเดียวโดยผูรับจํานองก็จะยังคงมีสิทธิเฉพาะในการแบงราคา
จากการซื้อขายนั้นเทานั้น สวนเจาของคนกอน ก็ตองรับผิดตอผูซ้ือ ถาผูซ้ือนั้นถูกขับไลโดย
บุคคลภายนอก หลังจากที่ผูซ้ือไดชําระราคาใหแกเจาหนี้ไปแลว โดยตองชําระกลับคืนตามหลักการ
ดําเนินคดีในเรื่องลาภมิควรได (Cunjust enrichment)  

   จ.  การเปลี่ยนแปลงจากการขายในการบังคับคดี เปนการขายโดยสมัครใจ เปน
วิธีการผอนปรนอยางหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในเวลาใดๆ หลังจากที่มีการทําบันทึกคําสั่งใหจาย 
(commandement) โดยเจาของทรัพยสินที่ถูกยึดอาจจะรองขอใหการขายที่ถูกบังคับใหขายในศาล
นั้นเปลี่ยนแปลงมาเปนการขายโดยความสมัครใจ ซ่ึงถาคูความทุกฝายตกลงเขาก็จะยินยอมให
รวบรวมคํารองยื่นใหตอหัวหนาผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้น (tribunal de grande instance) 
ผูซ่ึงจะทําคําส่ังใหดําเนินการพิสูจนพิจารณาขอเสนอนั้นและพิจารณาตั้งรูปแบบการขายและแตงตั้ง
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ผูพิพากษานายเดียวหรือเจาพนักงานผูชํานาญการ (notaire) มากกวา 1 คน เปนผูดําเนินการขาย แต
การขายทรัพยสินนั้นก็จะตองยังคงขายโดยวิธีการขายทอดตลาดเนื่องจาก notaries นั้น เปน
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่ดินที่อาจจะทําใหไดราคาสูงกวาการขายโดยศาลอนึ่ง ถาไมมีความ
ยินยอมในระหวางคูความ เจาของทรัพยสิน ก็จะตองยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงนี้ตอศาลกอน และ
เรียกรองการเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ศาลอาจจะไมแตงตั้ง notary เพื่อดําเนินการขายก็ได แตจะตอง
แตงตั้งผูพิพากษาคนหนึ่ง ซ่ึงแมวาจะนอยกวารูปแบบแหงการขยายแบบเต็มก็ตาม  DPU



 
บทที่ 4 

วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีหลักประกันที่เปนกิจการ 
   
 ในบทที่ 4 จะเปนการวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีหลักประกันที่เปน
กิจการดังจะไดพิจารณาโดยลําดับ 
   

4.1 ปญหากฎหมายเกี่ยวการกอใหเกิดสิทธิเหนือหลักประกันท่ีเปนกิจการ 
 โดยที่กฎหมายไทยมิไดบัญญัติใหลูกหนี้สามารถนําเอากิจการที่เปนลูกหนี้ใชเปน
หลักประกันใหแกเจาหนี้ได  ทั้งนี้ เจาหนี้จึงมักอาศัยชองทางของกฎหมายเทาที่สามารถกระทํา 
ไดภายใตกฎหมายของไทยนําเอาทรัพยสินและสิทธิเรียกรองตางๆ ของกิจการไมวาจะเปน 
สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิตางๆของกิจการใชเปนหลักประกันใหแกเจาหนี้ กลาวคือ 
 4.1.1  การสรางสิทธิเหนือหลักประกันภายใตกฎหมายไทย 

 หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะเห็นไดวาการสรางหลักประกัน
ที่เปนทรัพยสินสามารถทําไดโดยวิธีการจํานองและการจํานํา ทั้งนี้  ทรัพยสินที่จะจํานองได คือ 
           1) อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดิน ทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร ทรัพย
อันประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน และทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือ
ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย 

 2) สังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพยที่จะจํานองไดนั้นตองเปนสังหาริมทรัพยที่ได 
จดทะเบียนไวแลวตามกฎหมายและเฉพาะสังหาริมทรัพยดังตอไปนี้เทานั้น คือ (1) เรือกําปนหรือ
เรือมีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตมีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป (2) แพ (3) สัตว
พาหนะ(4) สังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ (มาตรา 703) 

  ทั้งนี้ จะเห็นไดวาการจํานองซึ่งเปนการใชทรัพยสินเปนหลักประกันภายใต
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจํากัดเฉพาะอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยบางประเภท
เทานั้นซึ่งไมรวมไปถึงทรัพยสินที่เปนกิจการทั้งหมด จึงเปนขอจํากัดประการหนึ่งของการจํานอง 

  ในกรณีของการจํานํานั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดบัญญัติไว
ในมาตรา 747-749 ทั้งนี้ การจํานําจะใชกับหลักประกันที่เปนสังหาริมทรัพยเปนหลักรวมไปถึง
สิทธิในตราสาร โดยการจํานํานั้นเปนรูปแบบของหลักประกันที่ใหประโยชน และความคุมครองแก
เจาหนี้ ดังนี้  
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  (1) การจํานํานั้นเปนหลักประกันตามความหมายในตัวเองอยูแลว จึงมีผลบังคับ
ในทางกฎหมายที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของการใหความคุมครองเจาหนี้ เพราะมีกฎหมายรองรับสิทธิ
ของเจาหนี้ จํานําทั้งในคดีแพง และคดีลมละลาย 

  (2)  ไมมีความยุงยากในการทําสัญญา เพราะการจํานําสามารถกระทําไดตามวิธีที่
กฎหมายกําหนดไวในเร่ืองจํานํา โดยมิตองมีการจัดทําสัญญา หรือหลักฐานเปนหนังสือก็มีผล 
เปนการจํานําตามกฎหมายโดยสมบูรณ 

  (3)  เปนหลักประกันไดทั้งหนี้ที่มีอยูแลว ในขณะที่ทําสัญญาและหนี้ในอนาคต 
และมีผลครอบครองไปถึงคาอุปกรณแหงหนี้ทั้งหลาย เชนดอกเบี้ย และคาสินไหมทดแทนในการ 
ไมชําระหนี้ดวย 

  แมวาการจํานําจะใหประโยชนและความคุมครองแกเจาหนี้ตามกฎหมายดังที่ได
กลาวมาแลว แตมิใชสังหาริมทรัพยทุกประเภทจะสามารถนํามาจํานําได เพราะการจํานํานั้นยังมี
ขอจํากัดบางประการ กลาวคือ การจํานํา มุงถึงการสงมอบทรัพยสินใหแกเจาหนี้ เปนสาระสําคัญ 
ซ่ึงจะกอใหเกิดสิทธิจํานําตามกฎหมาย หากไมมีการสงมอบทรัพยสินใหแกเจาหนี้ แมจะมีการทํา
สัญญาหรือขอตกลงใหสิทธิใดๆ แกเจาหนี้ ก็ไมถือวา เปนการจํานํา เพราะสิทธิในหลักประกันของ
เจาหนี้จะเกิดขึ้นไดโดยการครอบครอง และยึดถือเพื่อเปนหลักประกันเทานั้น 
 4.1.2  ปญหาการสรางสิทธิเหนือกิจการของลูกหนี้ 

 โดยที่การสรางสิทธิเหนือกิจการของลูกหนี้สามารถทําไดโดยการจํานําและจํานอง ซ่ึงมี
ขอจํากัดในแงของประเภทของทรัพยสิน กลาวคือ อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดิน ทรัพยอันติดอยูกับ
ที่ดินรวมทั้งสังหาริมทรัพยที่ไดจดทะเบียนจํานองไดตามกฎหมายในกรณีของการจํานอง สวนการ
จํานําจะใชกับหลักประกันที่เปนสังหาริมทรัพยเปนหลักรวมไปถึงสิทธิในตราสารเทานั้น 

 แตอยางไรก็ตาม มีความจําเปนตองนําเอาทรัพยสินที่มีคาของกิจการมาใชเปน
หลักประกันที่มีคาเหนือกิจการ กลาวคือ 

 1) ทรัพยสินทางปญญาของกิจการ 
  สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนทรัพยสินตามกฎหมาย  โดยเปนสิทธิประเภทหนึ่ง

ในสิทธิทางทรัพยสินอันเปนสิทธิของเอกชนโดยพิจารณาจากวัตถุแหงสิทธิ  ซ่ึงแบงไดเปน 
4 ประเภท ไดแก  สิทธิทางหนี้ ทรัพยสิทธิ  สิทธิเสมือนทรัพยสิทธิ  และสิทธิในสิ่งที่ไมมีรูปราง 
คือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ซ่ึงจัดเปนทรัพยสิน
ประเภทหนึ่งตามความหมายของคําวาทรัพยสิน  ตามมาตรา 138  ซ่ึงกําหนดให ทรัพยสิน  
หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได  ซ่ึงสิ่งที่ไมมีรูปรางแต
มีราคาและอาจถือเอาได หมายถึงสิ่งที่มองไมเห็นดวยตา  จับตองสัมผัสไมได  มีคุณคาในตัวของ 
ส่ิงนั้น  คุณคาเพื่อประโยชนใชสอยทางเศรษฐกิจหรือประโยชนทางจิตใจ  สวนความหมายของ 
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คําวาอาจถือเอาได  หมายถึงอาการเขาหวงกันไวเพื่อตนเอง ซ่ึงไมจําเปนเขายึดถือครอบครองไว
จริงจัง  ทรัพยสินทางปญญาจึงเปนทรัพยสินที่เปนวัตถุไมมีรูปรางซึ่งมีราคาและอาจถือเอาได 

  ในตางประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดรับรองการนําสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาไดแก  สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร เปนตน เนื่องจากสิทธิเหลานี้ มีคา
ในทางเศรษฐกิจ (Economic value) แตยังไมสามารถนํามาใชเปนหลักประกันตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยจํานองและจํานําเนื่องจากเปนสิทธิในทรัพยสินที่ไมมีรูปรางประกอบกับใน
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาเองไมวาจะเปนเรื่องของลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา 
ก็มิไดบัญญัติในเรื่องของการนําสิทธิในทรัพยสินดังกลาวเปนหลักประกันแตอยางใด 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน U.C.C. ไดใหคําจํากัดความของหลักประกันประเภท
ทรัพยสินที่ไมมีรูปรางโดยทั่วไปซึ่งมาตรา 9-106 ไดใหคําจํากัดความทรัพยสินที่ไมมีรูปราง
โดยทั่วไป หมายถึง สังหาริมทรัพยใดๆ นอกเหนือจากสินคา บัญชี  Chattel Paper เอกสาร ตราสาร 
และเงิน โดยความเห็นของนักวิชาการ (Official Comment) ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตของ
ทรัพยสินไมมีรูปรางทั่วไปวาหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาและสังหาริมทรัพย (Personal 
Property) ซ่ึงไดใชหรือกลายเปนประเพณีปฏิบัติที่จะใชเปนหลักประกันทางธุรกิจดังตัวอยางไดแก 
GOODWILLลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เปนตน ซ่ึงศาลในคดี Topsy’s Shoppes, Inc ไดวินิจฉัยคําจํากัด
ความของทรัพยสินที่ไมมีรูปรางใหรวมถึงเครื่องหมายการคาดวยเชนกัน นอกจากสัญญาประกัน
การชําระหนี้ตองระบุการจําแนกเครื่องหมายการคาใหเปนทรัพยสินที่ไมมีรูปรางโดยทั่วไปแลว
คูสัญญาจะตองระบุรายละเอียดที่สําคัญอื่นๆ ของเครื่องหมายการคาที่จะใหเปนหลักประกัน อาทิ
เชน ทะเบียนเครื่องหมายการคา ภาระผูกพันที่เกี่ยวของในเครื่องหมายนั้นๆ และอายุการคุมครองที่
เหลือของเครื่องหมายการคาซ่ึงเจาหนาที่ควรจะตองตรวจสอบรายละเอียดตางๆ จากบันทึกของจาก
สํานักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา 

  เมื่อสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  การใชประโยชนในสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในฐานะที่เปนทรัพยสินตามกฎหมายจึง
ควรกระทําไดเชนกัน  ซ่ึงการใชประโยชนจากทรัพยสินประการหนึ่งที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  คือ การใชเปนหลักประกันการชําระหนี้แกเจาหนี้ ตามบรรพ 3 เอกเทศ
สัญญา  การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันโดยเปนหลักประกันดวยทรัพยสินตาม
กฎหมายหลักประกันดวยทรัพย  อันไดแก  จํานอง  อันมีสาระสําคัญที่ไมตองสงมอบการ
ครอบครอง  เจาของหลักประกันสามารถใชสอยหลักประกันไดตามปกติ โดยกําหนดประเภท
ทรัพยสินที่จํานองได  คือ อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยพิเศษ  และจํานํา อันมีสาระสําคัญ
เปนการสงมอบสังหาริมทรัพยที่เปนหลักประกันใหอยูในความครอบครองของเจาหนี้  สิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญามีทั้งที่เปนการไดมาซึ่งสิทธิโดยอัตโนมัติและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
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เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  อาทิ  ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน สิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญานี้จะไมมีเอกสารแสดงสิทธิใดๆ  และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่มีการ 
จดทะเบียนสิทธิ  อาทิ  สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว  เอกสารแสดงสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาเปนเอกสารที่รับรองวาผูมีช่ือในเอกสารเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาและมี
สิทธิตามที่กฎหมายกําหนด  เอกสารแสดงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไมถือวาเปนเอกสารทีมีสิทธิ
เรียกรองเนื่องจากเอกสารแสดงสิทธิดังกลาวไมมีลูกหนี้แหงเอกสาร  การใชสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาเปนหลักประกันจะกระทําไดตามกฎหมายลักษณะจํานองและจํานําเพราะวาเปนทรัพยสิน
ประเภทหนึ่งไดหรือไม  โดยจะศึกษาในรายละเอียดตอไป  และนอกจากกฎหมายหลักประกันทั้ง 
2  ลักษณะ วิธีการในการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันหนี้อาจจะกระทําไดโดย
วิธีการดังตอไปนี้ 

  (1)  การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันหนี้ในลักษณะจํานํา    
   ตามที่มาตรา  747  ลักษณะจํานําไดใหความหมายของ จํานํา ไววา “อันจํานํา

นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูจํานํา สงมอบสังหาริมทรัพยส่ิงหนึ่งใหแกบุคคลอีกคน
หนึ่ง เรียกวาผูรับจํานํา เพื่อเปนประกันการชําระหนี้” ทรัพยสินที่จะเปนหลักประกันไดตามสัญญา
จํานํา จึงจะตองเปนสังหาริมทรัพย อันหมายความวา ทรัพยสินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย รวมถึง
สิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นดวยมาตรา 140 เนื่องจากสังหาริมทรัพยเทานั้นที่จะสามารถเคลื่อนที่
ได และสามารถสงมอบการครอบครองได การจํานําจึงจะสมบูรณตามกฎหมาย 

   เนื่องจากมีทรัพยบางประเภทที่ใชเอกสารแสดงสิทธิ  หรือ  เอกสารแทนตัว
ทรัพย  และประกอบกับสังหาริมทรัพยรวมความถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น  ตราสารแสดง
สิทธิจะแสดงวามีสิทธิเรียกรองตามตราสารนั้นดวย  การนําสิทธิประเภทนี้มาเปนหลักประกัน
สามารถกระทําไดดวยวิธีการจํานําในวิธีการจํานําสิทธิซ่ึงมีกําหนดไวโดยเฉพาะ สิทธิที่จะจํานําได
ตามวิธรการนี้จึงตองเปนสิทธิที่มีตราสาร เมื่อพิจารณาตามมาตรา 754  สิทธิที่มีตราสาร หมายถึง 
ตราสารที่มีทรัพยสินเปนวัตถุแหงสิทธิ หรือสิทธิซ่ึงมีเอกสารแสดงถึงสิทธิที่ทําขึ้นตามแบบพิธีใน
กฎหมาย และเมือพิจารณาประกอบกับมาตรา 751 และมาตรา 752 สิทธิที่มีตราสาร จะตองมีลูกหนี้
แหงตราสารที่จะตองสงมอบวัตถุแหงสิทธิใหแกเจาของตราสาร  ไมวาจะเปนทรัพย หรือ ผูใชเงิน
ตามตราสาร  โดยจะตองเปนตราสารที่โอนกันไดดวยวิธีการของตราสารนั้น  ดังนั้น  ตราสารที่จะ
จํานําไดตามบทบัญญัติจึงเปนสิทธิที่กฎหมายไดกําหนดแบบไวแลวตามประมวลกําหมายแพงและ
พาณิชย เชน  ตั๋วเงิน เช็ค พันธบัตร ใบหุน ใบหุนกู ใบฝากของใบคลังสินคา ใบตราสง กรมธรรม
ประกันภัย ประกันชีวิต หรือตราสารอยางอื่นที่มีสิทธิเรียกรองและจัดทําขึ้นตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
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   สิทธิในทรัพยสินทางปญญามีทั้งที่เปนสิทธิที่มีเอกสารรับรองสิทธิและที่ไมมี
เอกสารรับรองสิทธิ พิจารณาในเบื้องตนนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ไมมีเอกสารรับรองสิทธิ 
ไมสามารถใชเปนหลักประกันดวยวิธีจํานําได เนื่องจากไมอาจสงมอบการครอบครองไดและไมมี
เอกสารใดๆ  สวนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่มีเอกสารรับรองสิทธิ แมไมอาจสงมอบการ
ครอบครองไดแตในเบื้องตนนี้อาจใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันดวยวิธีการจํานํา
สิทธิ  แตทั้งนี้  จะตองพิจารณาวาเอกสารรับรองสิทธิในทรัพยสินทางปญญามีลูกหนี้แหงตราสารที่
จะตองสงมอบวัตถุแหงสิทธิใหแกเจาของตราสารตามคําจํากัดความของตราสารแสดงสิทธิหรือไม  
ซ่ึงตราสารแสดงสิทธิแหงทรัพยสินทางปญญาดังกลาวหาไดมีลูกหนี้แหงตราสารหรือสิทธิเรียกรอง
ใดดังเชนลักษณะของตราสารที่จํานําไดดังที่ศึกษามาแลว  วิทธิในทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปน
ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมาการคา หรือสิทธิบัตร มีเอกสารรับรองสิทธิหรือไมมีเอกสารรับรองสิทธิ
ก็ตามเปนสิทธิที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาใหความคุมครองแกผูเปนเจาของ และเพื่อปองกันมิให
เจาของสิทธิถูกละเมิดสิทธิ ตราสารรับรองสิทธิในทรัพยสินทางปญญามีวัตถุประสงคเพื่อแสดง
ความเปนเจาของสิทธิ  สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจึงไมสามารถนํามาเปนหลักประกันดวยวิธีการ
จํานําสิทธิตามบทบัญญัตินี้ได 

  (2)  การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันในลักษณะจํานอง 
   เนื่องจากทรัพยที่จํานองได ในสัญญาจํานอง  ตามมาตรา  703 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 139 คือ ที่ดินและทรัพยอันติด
อยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย  และหมายรวมถึง
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย  
ทรัพยสิทธิที่จํานองไดตามบทบัญญัตินี้จะจํานองไดเฉพาะสิทธิที่สามารถโอนไดเทานั้น เนื่องจาก
ผลการจํานอง ทรัพยจํานองอาจถูกนําออกขายทอดตลาดหรือเอาทรัพยจํานองหลุดเปนสิทธิของ
เจาหนี้ได ทรัพยสิทธิเหลานี้ อาทิ สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน และทรัพยสินที่จํานองไดอีก
ประเภทคือสังหาริมทรัพยที่ไดจดทะเบียนไวแลวตากกฎหมาย คือ (1) เรือกําปน หรือเรือมีระวาง
ตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป (2) แพ (3) สัตวพาหนะ หรือ 
(4) สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะกาลได สังหาริมทรัพยที่จะ
จํานองไดจึงตองเปนสังหาริมทรัพยที่มีทะเบียนและไดจดทะเบียนแลวตามกฎหมาย  อาทิ 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 การจํานองเครื่องจักร และพระราชบัญญัติการ
จํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537  สวนทรัพยอ่ืนๆ นอกจากขางตนนั้นแมวาจะมี
ทะเบียน เชน รถยนต แตทะเบียนเหลานั้นไมใชลักษณะทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์โดยตรง 

   ตามมาตรา 138 กําหนดวา ทรัพยสิน หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไมมี
รูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจึงเปนทรัพยสินประเภทหนึ่ง 
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ที่ไมมีรูปราง มีราคา และอาจถือเอาไดตามมาตรานี้ และเมื่อพิจารณาวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
จะเปนทรัพยสินลักษณะใดแลว ตามมาตรา 139 กําหนดวา อสังหาริมทรัพย คือ ที่ดินและทรัพย 
อันติดอยูกับที่ดิน มีลักษณะการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายรวมถึง
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยสินนั้น  สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ไมมีรูปรางจึงไมเขา
ลักษณะของสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมายกําหนดคํานิยามไวขางตน สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจงึ
อาจจัดอยูในประเภททรัพยสินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพยและรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสิน
นั้นดวย ตามมาตรา 1401    

     สิทธิในทรัพยสินทางปญญาบางประการที่มีทะเบียนและไดจดทะเบียนแลว
ตามกฎหมาย อาทิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว ไมใชประเภทสังหาริมทรัพยที่
กฎหมายระบุไวชัดเจนตาม (1)-(3) แตใน (4) สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ  ที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหจด
ทะเบียนเฉพาะกาล สิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้ง 2 ประเภทไมอาจจัดอยูใน (4) นี้ได เนื่องจาก
ทะเบียนของทรัพยสินทางปญญาไมใชลักษณะทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์โดยตรง เปนทะเบียนที่มี
ไวเพื่อแสดงใหปรากฏตอบุคคลภายนอกถึงความคุมครองที่ตนไดรับตลอดจนสิทธิในฐานะที่ตน
เปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมาย และหามมิใหบุคคลภายนอกลวงละเมิดสิทธิ 
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้ง 2 ประเภท จึงไมอาจจํานองไดเชนเดียวกัน 

  (3)  การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันโดยการโอนสิทธิ 
   กฎหมายทรัพยสินทางปญญาแตละฉบับ  บัญญัติใหสิทธิแกเจาของสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญามีสิทธิในการโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Assignment) และการอนุญาต
ใหบุคคลอื่นใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (License) การนําหลักกําหมายเรื่องการโอนสิทธิ
เรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชในการเปนหลักประกันหนี้ตอเจาหนี้นาจะ
สามารถกระทําได เชน การโอนสิทธิเรียกรองในการไดรับคาตอบแทนในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
(License) ในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันการชําระหนี้ตอเจาหนี้ 

   การโอนสิทธิเรียกรอง ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 2 หนี้ลักษณะ 1 หมวด 4 คือ นิติกรรมสัญญาที่ผูโอน หรือเจาหนี้เดิม แสดงเจตนากระทําการ
โอนความเปนเจาหนี้หรือสิทธิเรียกรองของตนที่มีเหนือลูกหนี้ใหแกผูรับโอน เปนผลใหผูรับโอน
กลายเปนเจาหนี้คนใหมในหนี้เดิม โดยเปนเจาหนี้แทนเจาหนี้คนเดิม สิทธิและหนาที่ใดๆ  ที่เจาหนี้
เดิมมีอยูตอลูกหนี้ก็ตกไปยังผู รับโอนดวย  การโอนสิทธิ เ รียกรอง  ซ่ึงปะกอบดวยบุคคล 
3 ฝาย คือ ผูโอนท่ีเปนเจาหนี้เดิม ผูรับโอนซึ่งกลายเปนเจาหนี้คนใหม และลูกหนี้ ดังนั้น สิทธิ

                                                           

 1  มานะ  พิทยาภรณ.  (2532).  คําอธิบายพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา  พิมพครั้งที่ 5.  หนา 161.  
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เรียกรองที่สามารถโอนได จะตองเปนสิทธิของเจาหนี้ในหนี้รายหนึ่งที่จะเรียกรองใหลูกหนี้ชําระ
หนี้แกตน2 

   สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิ หรือประโยชนที่กฎหมายรับรองและ
คุมครองให ซ่ึงหมายความวาเปนประโยชนที่กฎหมาย "รับรอง" วามีอยู และเปนประโยชนที่
กฎหมาย "คุมครอง" คือ กฎหมายคุมครองมิใหบุคคลอื่นละเมิดสิทธิ รวมทั้งบังคับใหไปตามสิทธิ
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิทางทรัพยสินประเภทหนึ่งในลักษณะ
ของสิทธิทางทรัพยสินซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท คือ สิทธิทางหนี้ ทรัพยสิทธิ อันประกอบดวย
กรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยสินและทรัพยสิทธิเหนือทรัพยสิทธิอาศัยของผูอ่ืน  อาทิเชน ภาระจํายอม  
สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน จํานอง จํานํา และสิทธิเหมือนทรัพยสิทธิ อาทิเชน สิทธิในสัมปทาน
บางอยาง และสิทธิในสิ่งที่ไมมีรูปราง คือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา  ผูเปนเจาของสิทธิ
เรียกรองเหนือบุคคลอื่นใด  มีเพียงสิทธิในการหวงหามมิใหผูอ่ืนกระทําการที่กฎหมายกําหนดไว
เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูทรงสิทธิและแสดงสิทธิในความเปนเจาของเพื่อปองกันผูอ่ืนละเมิด
สิทธิของตน  ดังลักษณะของสิทธิตามกฎหมาย 

   การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันหนี้โดยการโอนสิทธิ
เรียกรองจึงไมสามารถกระทําไดตามหลักกฎหมายเรื่องการโอนสิทธิเรียกรอง  เนื่องเพราะสิทธิ
เรียกรองที่จะโอนสิทธิไดเปนสิทธิเรียกรองทางหนี้ที่มีลูกหนี้แหงสิทธิ และสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาไมใชสิทธิเรียกรองทางหนี้ แตเปนสิทธิในทรัพยสินอีกประเภทหนึ่งเชนเดียวกัน ซ่ึงเปน
สิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชหาประโยชน และการแสดงสิทธิในความเปนเจาของเพื่อปองกันผูอ่ืน
ละเมิดสิทธิของตน 

   การหาประโยชนจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญาประการหนึ่งของเจาของสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา คือ สัญญาการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ (License  Agreement) ของตน
โดยเจาของสิทธิจะไดรับผลประโยชนตอบแทน และผูไดรับอนุญาตสามารถใชสิทธิตามที่ตกลงได
โดยไมเปนการละเมิดสิทธิ โดยมีการตกลงใหคาตอบแทนสิทธิ (Royalty fee) แกเจาของสิทธิตามที่
คูสัญญาตกลงกันเปนผลประโยชนตอบแทน เจาของสิทธิหรือผูอนุญาตใหใชสิทธิ (Licensor) ใน
ฐานะเจาหนี้ในหนี้คาตอบแทนสิทธิ จึงมีสิทธิเรียกรองในคาตอบแทนการใชสิทธิเหนือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิ (Licensee) เจาของสิทธิในฐานะเจาหนี้สามารถโอนสิทธิเรียกรองในเงิน
คาตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใหบุคคลภายนอกเขามาเปนเจาหนี้แทน  และแมวาสัญญา 
 

                                                           

 2  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  แกไขเพิ่มเติมโดย  ดาราพร  ถิระวัฒน.  (2538).  หลักกฎหมายแพงลักษณะหนี้  
พิมพครั้งที่ 9.  หนา 143. 
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อนุญาตใหใชสิทธิจะมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนซึ่งไมนาที่จะโอนสิทธิเรียกรองได เนื่องจาก
คูสัญญาแตละฝายมีหนี้ที่จะตองชําระตอกัน  คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอมชําระหนี้จนกวาอีกฝาย
หนึ่งจะชําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได  แตโดยฐานะของคูสัญญาแตละฝายในการชําระ
หนี้สามารถแยกกันได  ผูอนุญาตใหใชสิทธิหรือเจาของสิทธิมีฐานะเปนเจาหนี้ในการเรียกใหผูรับ
อนุญาตชําระคาตอบแทนการใชสิทธิและในฐานะเปนลูกหนี้ในการอนุญาตใหผูไดรับอนุญาตใช
สิทธิของตนไดโดยไมละเมิดสิทธิตามกฎหมาย การไดรับชําระคาตอบแทนการใชสิทธิและการ
อนุญาตใหไดรับอนุญาตใชสิทธิของตนไดโดยไมละเมิดสิทธิตามกฎหมายเปนการกระทําการชําระ
หนี้คนละอันกัน  ซ่ึงตามมาตรา 369 สัญญาตางตอบแทน คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมชําระหนี้จนกวา 
อีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได แตมิใหใชบังคับถาหนี้ของคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งยังไมถึงกําหนดชําระ หนี้ในการเรียกใหชําระคาตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิจึง
แยกกันกับหนี้ในการอนุญาตใหบุคคลภายนอกใชสิทธิ3 สิทธิเรียกรองในคาตอบแทนการใชสิทธิจึง
สามารถโอนได สวนหนาที่ในการอนุญาตใหใชสิทธิยังอยูกับผูโอนที่จะตองปฏิบัติตอผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิ 

   การโอนสิทธิเรียกรอง กฎหมายไดกําหนดแบบการโอนสิทธิเรียกรองไวตาม
มาตรา 306 โดยในกรณีที่หนี้ที่จะโอนนั้นเปนหนี้อันพึงจะตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง  การโอนสิทธิเรียกรองจะตองทําเปนหนังสือระหวางเจาหนี้กับผูรับโอนวาไดมีการ
โอนสิทธิเรียกรองกันแลว การลงลายมือช่ือผูโอนฝายเดียว  เพียงพอใหการโอนสิทธิเรียกรองมีผล
สมบูรณ แตหากไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด การโอนหนี้ดังกลาวไมสมบูรณตามกฎหมาย 
ผลแหงการโอนสิทธิเรียกรอง คือ สิทธิเรียกรองไดโอนจากเจาหนี้เกาไปยังเจาหนี้ใหมตามมาตรา  
305 รวมทั้งสิทธิอุปกรณ อาทิ สิทธิจํานองหรือจํานําที่มีอยูเกี่ยวพันกับสิทธิเรียกรอง สิทธิอันเกิดขึ้น
แตการค้ําประกันยอมโอนใหแกผูรับโอนดวย และผูรับโอนจะใชบุริมสิทธิใดๆ ที่ตนมีอยูเกี่ยวดวย
สิทธิเรียกรองในกรณียึดทรัพยหรือลมละลายนั้นก็ได  การโอนสิทธิเรียกรองในคาตอบแทนการใช
สิทธิเพื่อเปนหลักประกันหนี้จึงตองปฏิบัติตามแบบการโอนสิทธิเรียกรองดวยเชนกัน 

   การนําหลักการโอนสิทธิเรียกรองมาใชในการโอนสิทธิเรียกรองในคา  
ตอบแทนการใชสิทธิของผูโอนหรือเจาของสิทธิที่มีเหนือผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ  ในการเปน
หลักประกันการชําระหนี้ตอเจาหนี้จึงสามารถกระทําได โดยทําเปนหนังสือสัญญาการโอนสิทธิ 
คาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิเปนหลักประกันการชําระหนี้  ระหวางเจาหนี้ในสิทธิเรียกรอง
ในฐานะผูโอนหรือผูใหหลักประกันกับเจาหนี้ผูรับโอนในฐานะผูรับหลักประกัน  โดยระบุใหมีการ 
 

                                                           

 3  แหลงเดิม.  หนา 143-147. 
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โอนสิทธิเรียกรองในคาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิเปนหลักประกันการชําระหนี้ของลูกหนี้แก
เจาหนี้ผูรับโอน  โดยจะลงลายมือช่ือทั้งสองฝาย หรือลงลายมือช่ือผูโอนฝายเดียวก็ได  แตทั้งหนี้ 
เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกรองนี้  เปนการโอนเพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ของลูกหนี้ตาม
สัญญาประธาน  หากลูกหนี้ตามสัญญาประธานยังไมเกิดการผิดนัดชําระหนี้ เจาหนี้ยังไมสามารถ
กระทําการใดๆ ตอหลักประกันได สัญญาการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนหลักประกันจะยังไมมีการ
โอนสิทธิเรียกรองในคาตอบแทนใหแกผูรับโอน คือ สิทธิในการไดรับคาตอบแทนยังเปนของ 
ผูอนุญาตใหใชสิทธิหรือผูรับโอนเชนเดิม  จนกวาลูกหนี้จะไมปฏิบัติการชําระหนี้ และเจาหนี้บังคับ
ชําระหนี้จากสัญญาโอนสิทธิเปนหลักประกันนี้  และผลของการโอนสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ตาม
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ หากลูกหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิยินยอมใหมีการโอนสิทธิ
เรียกรองโดยทําเปนหนังสือ คือ ลูกหนี้ไมไดแสดงขอโตแยง  ลูกหนี้ไมสามารถยกขอตอสูที่มีตอ 
ผูโอนหรือเจาหนี้เดิมตอสูผูรับโอนหรือเจาหนี้ใหม  แตในกรณีลูกหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
หากลูกหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิยินยอมใหมีการโอนสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือ  คือ 
ลูกหนี้ไมไดแสดงขอโตแยง ลูกหนี้ไมสามารถยกขอตอสูที่มีตอผูโอนหรือเจาหนี้เดิมตอสูผูรับโอน
หรือเจาหนี้ใหม แตในกรณีลูกหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิเพียงไดรับคําบอกกลาวการโอน
สิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะยกขอตอสูทุกอยางที่มีตอผูโอนหรือเจาหนี้เดิม
มาใชตอสูเจาหนี้ใหม  สัญญาการโอนสิทธิคาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิเปนหลักประกันการ
ชําระหนี้ จึงตองบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองในคาตอบแทนเปนหลักประกันหนี้หรือไดรับ
ความยินยอมจากลูกหนี้ 

   ขอสัญญาในสัญญาโอนสิทธิค าตอบแทนการอนุญาตใหใช สิทธิ เปน
หลักประกันการชําระหนี้ควรตองกําหนดรายละเอียดกอใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้และลูกหนี้  
และเพื่อคุมครองเจาหนี้ที่มีหลักประกันในการไดรับชําระหนี้คืนโดยการบังคับจากหลักประกันเมื่อ
ลูกหนี้ไมปฏิบัติการชําระหนี้  โดยทั่วไป สวนใหญลักษณะของสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิจะ
กําหนดใหชําระคาตอบแทนเปนรายเดือนหรือรายงวดตามที่ตกลงกัน  ซ่ึงหากกําหนดระยะเวลา
ชําระหนี้ตามสัญญาประธานแตกตางจากสัญญาหลักประกันมาก อาทิ จํานวนหนี้ประธาน 100,000 
บาท ดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป ระยะเวลาสัญญา 15 เดือน  กําหนดการชําระหนี้เปนรายงวดทุก 
3 เดือน จํานวนเงินตนตองวด 20,000 บาท  เปนหลักประกันการชําระหนี้นั้น กําหนดการชําระหนี้
เปนรายเดือน ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ 15 เดือน  ชําระคาตอบแทนเดือนละ  8,000 บาท  
หากลูกหนี้ยังไมมีการผิดนัดชําระหนี้ในหนี้ประธาน   เจาหนี้ยังไมมีสิทธิบังคับตามสัญญา
หลักประกัน  แตเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ในหนี้ประธาน  โดยเฉพาะในงวดที่ 4 หรือ เดือนที่ 12 
ซ่ึงมีจํานวนเงินตนคงคางอีก 40,000 บาท บวกกับดอกเบี้ยตางหาก  โดยสัญญาการโอนสิทธิ
เรียกรองเปนหลักประกันกําหนดใหมีการโอนสิทธิเรียกรองใหแกเจาหนี้ทันทีในกรณีที่ลูกหนี้ 
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ไมปฏิบัติการชําระหนี้  และเจาหนี้ประสงคที่จะบังคับชําระหนี้จากหลักประกันตามสัญญา แตสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาหลักประกันคงเหลือเปนจํานวนเงิน 32,000 บาท ซ่ึงไมคุมจํานวนหนี้และ
ดอกเบี้ย  เงื่อนไขขอสัญญาตาง  ๆ เจาหนี้และลูกหนี้จึงตองพิจารณาอยางระมัดระวัง  ซ่ึงเจาหนี้อาจ
ระบุขอสัญญาใหลูกหนี้ยังตองชําระหนี้สวนที่เหลือแกเจาหนี้จนเต็มจํานวนหนี้ก็ได  เนื่องจากเปน
การแสดงเจตนาของคูสัญญาและไมขัดตอความสงบเรียบรอยอันดี 

   การบังคับชําระหนี้จากสัญญาโอนสิทธิคาตอบแทนในการอนุญาตใหใชสิทธิ
เปนหลักประกันหนี้สามารถบังคับไดโดยบังคับตามขอสัญญา อาทิ ขอสัญญากําหนดใหมีการโอน
สิทธิเรียกรองใหแกเจาหนี้ทันทีในกรณีที่ลูกหนี้ไมปฏิบัติการชําระหนี้ ซ่ึงโดยผลแหงการโอนสิทธิ
เรียกรองตามมาตรา  305 วรรคสอง  ผูรับโอนจะใชบุริมสิทธิที่ตนมีอยูเกี่ยวดวยกับสิทธิเรียกรองใน
กรณีบังคับยึดทรัพยหรือลมละลายก็ได  หรือจะรองขอตอศาลใหบังคับชําระหนี้ตามหนี้ในสัญญา
ประธาน 

   (4) การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันโดยหลักนิติกรรมสัญญา 
   การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันหนี้โดยหลักนิติกรรม

สัญญา เปนการนําหลักการแสดงเจตนาของคูสัญญามาใชในการกอใหเกิดหลักประกันโดยสัญญา
อีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากที่กฎหมายหลักประกันกําหนดไวในบรรพ 3 คือ การค้ําประกัน จํานํา  
และจํานอง และนําหลักการโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Assignment) ตามกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาแตละฉบับกําหนดไวมาใช โดยคูสัญญาแสดงเจตนาดวยวัตถุประสงคในการกอใหเกิด
นิติสัมพันธขึ้นในลักษณะการเปนหลักประกันการชําระหนี้  การบังคับชําระหนี้อาจกระทําไดทั้ง
ทางสัญญาที่กอใหเกิดหลักประกันการบังคับตามสัญญาหนี้ประธาน  ลักษณะของการแสดงเจตนา
ของคูสัญญาในการกอใหเกิดหลักประกันในสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  อาจแสดงเจตนาตกลงกัน
โดยใชเงื่อนไขสัญญาตาม บรรพ 1 ลักษณะ 4 หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ตามมาตรา 182 ซ่ึง
กําหนดวา ขอความใดอันบังคับใหนิติกรรมเปนผลหรือส้ินผลตอเมื่อมีเหตุการณอันไมแนนอนวา
จะเกิดขึ้นหรือไมในอนาคต ขอความนั้นเรียกวาเงื่อนไข การสรางสัญญาการใชสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาเปนหลักประกันหนี้โดยนําหลักเงื่อนไขสามารถสรางรูปแบบสัญญาได 2 วิธีการ ดังนี้ 

   ก. โดยการแสดงเจตนาทําเปนสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
(Assignment) ที่มีเงื่อนไขบังคับกอนตามมาตรา 183 วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซ่ึงกําหนดใหนิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับกอน  นิติกรรมนั้นยอมเปนผล ตอเมื่อเงื่อนไขนั้น
สําเร็จแลว การใชรูปแบบนี้ คือ คูสัญญาแสดงเจตนาตกลงทําสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา โดยกําหนดใหสัญญามีเงื่อนไขบังคับกอนวาสัญญาโอนสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญานั้นเปน
ผลตอเมื่อคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรือลูกหนี้นั้นผิดนัดชําระหนี้ในสัญญาหนี้ประธาน  หากคูสัญญา
หรือลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ในสัญญาหนี้ประธาน สัญญาโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญามีผลใช
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ในทันที  ซ่ึงในระหวางที่เงื่อนไขบังคับกอนยังไมมีผลบังคับหรือยังไมเกิดการผิดนัดชําระหนี้
เกิดขึ้น  คูสัญญาหรือลูกหนี้ยังคงมีสิทธิเหนือทรัพยสินทางปญญานั้นตอไปและสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาไดเชนเดิม 

   ข. โดยจัดทําเปนสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Assign-ment) ที่มี
เงื่อนไขบังคับหลังตามมาตรา  183 วรรคสองตามประมวลกฎหมายขางตน  ซ่ึงกําหนดวา นิติกรรม
ใดมีเงื่อนไขบังคับหลัง  นิติกรรมนั้นยอมมีส้ินผลในเมื่อเงื่อนไขนั้นสําเร็จแลว การใชรูปแบบนี้ คือ 
คูสัญญาแสดงเจตนาตกลงทําสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดใหสัญญามี
เงื่อนไขบังคับหลังวา ถาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรือลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ครบถวนตองตามความ
ประสงคของเจาหนี้แลว  ใหสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นส้ินผลและบังคับให
คูสัญญา ผูรับโอนตองโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นโอนกลับมาเปนของลูกหนี้ตามเดิม การ
ทําสัญญาโอนสิทธิที่มีเงื่อนไขบังคับหลังลักษณะนี้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจะโอนใหแก
เจาหนี้  ลูกหนี้หรือผูเปนเจาของสิทธิเดิมจะไมมีสิทธิเหนือทรัพยสินทางปญญานั้นเลย  ซ่ึงใน
ระหวางที่เงื่อนไขบังคับหลังยังไมมีผลบังคับ  เจาหนี้จะตองทําสัญญากับลูกหนี้หรือเจาของสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาอีกฉบับเพื่ออนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตอไป  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาอนุญาตใหใชสิทธิทําระยะเวลาชําระหนี้ 

    ทั้ง 2 วิธีการ  หากลูกหนี้ไมปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาประธานเปนผล
ใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาโอนไปใหแกเจาหนี้โดยสมบูรณ การใชหลักนิติกรรมสัญญาในการ
กอใหเกิดสัญญาการโอนสิทธิเปนหลักประกันอาจมีผลเสียตอลูกหนี้  เนื่องจากมูลคาของทรัพยสิน
ทางปญญาอาจมากกวาลูกหนี้มาก และหากลูกหนี้ไมปฏิบัติการชําระหนี้ ลูกหนี้ตองโอนทรัพยสิน
ทางปญญาใหแกเจาหนี้กอนและเจาหนี้ทําสัญญาอนุญาตใหลูกหนี้ใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญานั้น 

    นอกจากนี้ การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันโดยหลักนิติ
กรรมสัญญา ไมถือวาเปนการใหหลักประกันแกเจาหนี้และเปนผลใหคูสัญญาอีกฝายหรือผูรับ
หลักประกันนั้นเปนเจาหนี้มีประกันตามกฎหมาย   เนื่องจากมิไดทําตามวิธีการที่กฎหมาย
หลักประกันดวยทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักประกันกําหนดไว  ดังนั้น การใชสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาเปนหลักประกันโดยวิธีนี้จึงไมอาจใหความคุมครองเจาหนี้ไดดังเชนที่เจาหนี้ที่มีประกัน
ตามกฎหมายหลักประกัน  ไดรับ ในทางปฏิบัติ การใชเปนหลักประกันดวยวิธีการนี้จึงอาจเกิดขึ้น
ไดยาก  เนื่องจากเจาหนี้อาจจะไมยอมรับการเปนหลักประกันเพราะไมสามารถคุมครองเจาหนี้ได  
หากในระหวางที่สัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับกอน ยังไมมีผลใชบังคับนั้น ลูกหนี้โอนสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาใหแกบุคคลอื่นไปและเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้  เจาหนี้ไมสามารถบังคับกับหลักประกัน
นี้ได  เจาหนี้คงเรียกไดเพียงคาเสียหายเทานั้นซึ่งเปนปญหาแกเจาหนี้ที่มีภาระการนําสืบตอศาล 
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หรือในทํานองเดียวกันในระหวางที่สัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับหลังยังไมมีผลใชบังคับนั้น   ผูรับ
หลักประกันอาจโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นใหแกบุคคลภายนอกเชนเดียวกัน ซ่ึงทําใหการ
ใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกัน โดยหลักนิติกรรมสัญญานี้อาจเกิดขึ้นไดยากในทาง
ปฏิบัติ 

 2) สิทธิเรียกรองเหนือบุคคลภายนอก 
  เนื่องจากขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาใหสินเชื่อ จะมีขอความกําหนดวา 

ผูกูจะตองโอนสิทธิในสัญญาตาง ๆ ที่สําคัญของกิจการมาเปนหลักประกันใหกับผูใหกู โดยทําใน
รูปของการโอนสิทธิเรียกรอง (Assignment Agreement) และ/หือการแปลงหนี้ใหมโดยมีเงื่อนไข 
ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 3  

  (1) การโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ตามสัญญาที่เปนตัวเงิน (Assignment 
of Proceeds) 

   ในกรณีนี้สัญญาจะกําหนดใหผูกูโอนสิทธิเรียกรองตางๆ ที่ผูกูมี ตลอดจน
กรรมสิทธิ์และผลประโยชนตางๆ คาตอบแทน และเงินทั้งหลายที่เกี่ยวของหรือเกิดตามสัญญา หรือ 
ที่จะไดรับในอนาคต รวมถึงสิทธิเรียกรอง สิทธิฟองรองที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาที่โอนใหแกผูให
สินเชื่อโดยไมมีเงื่อนไข ทั้งนี้ผูกูยังคงมีภาระหนาที่ตอผูใหเชา/ผูรับเหมากอสราง/ผูขาย/ผูอนุญาตให
ใชสิทธิ ภายใตสัญญาที่โอน และมีหนาที่ปฏิบัติตามภาระหนาที่ตอผูใหสินเชื่อภายใตสัญญาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับกิจการอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหเปนหลักประกันในการปฏิบัติการชําระหนี้อยางถูกตอง
ตรงตามกําหนดของผูกูตามสัญญาใหสินเชื่อ ขอกําหนดในสวนนี้ของสัญญามักจะระบุเปนการ
เพิ่มเติมอีกดวยวา การโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ตามสัญญาที่ เปนตัวเงินนี้ไมได
กอใหเกิดภาระใดๆ แกผูใหสินเชื่อรายอื่นๆ และไมถือเปนการแปลงหนี้ใหม หรือตกลงในหนี้และ
ภาระหนี้สินใดๆ 

   วิธีการโอนตัวเงินที่ไดรับจากการทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในการชําระหนี้
ตามสัญญาที่เปนตัวเงินนี้ ในทางปฏิบัตินั้นจะมีการเปดบัญชีกระแสรายวันของผูใหสินเชื่อ เพื่อใหผู
เปนลูกหนี้ในสัญญาที่โอนสิทธิเรียกรองโอนเงินผานบัญชีของผูใหสินเชื่อ แลวจึงมีการโอนเงิน
จํานวนนั้นเขาบัญชีของกิจการเพื่อใหใชจายในกิจการ เหตุผลที่ตองทําเชนนี้เพราะการโอนสิทธิ
สวนนี้จะมีผลตั้งแตทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในสัญญา ดังนั้นหากไมมีการบังคับตามสัญญาอาจ
ถูกเจาหนี้อ่ืนของผูกูมองวาเปนการทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาโดยมีการฉอฉลได และใน
การโอนเงินเขาบัญชีของผูใหสินเชื่อเชนนี้อาจมีปญหาตามมาวา จะถือวาเงินสวนนี้ ถือเปนเงินได

                                                           

 3 สุวีณา วินัยสถาพร. (2537). “ประเด็นกฎหมายในการจัดทําหลักประกันแกสถาบันการเงิน สําหรับการ
กูยืมเงิน เพื่อพัฒนากิจการอุตสาหกรรม”.  หนา 25-29. 
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ของผูใหสินเชื่อที่ตองนํามาเสียภาษีอากรหรือไม ในเรื่องนี้กรมสรรพากรไดมีการตอบขอหารือแลว
วา การโอนเงินเขาบัญชีของผูใหสินเชื่อเพื่อเปนหลักประกันเชนนี้ ไมถือวาเปนเงินไดของผูให
สินเชื่อ ซ่ึงก็ทําใหผูใหสินเชื่อมั่นใจไดระดับหนึ่ง 

  (2) การโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาที่ไมเปนตัวเงิน (Assignment of Agreement)  
   ในกรณีนี้ผูกูจะโอนสิทธิเรียกรองทั้งสิ้นใหกับผูใหสินเชื่อหรือผูรับโอน โดย

กําหนดใหการโอนสิทธิเรียกรองมีผลบังคับเมื่อเกิดกรณีผิดนัด (Event of Default) เกิดขึ้น ภายใต
สัญญาที่เกี่ยวของทั้งหลาย และไดมีการออกหนังสือบอกกลาวการผิดนักโดยผูประสานงานภายใต
ความเห็นพองของผูให กลุมผูใหสินเชื่อที่มีอํานาจสั่งการ (Instructing Lenders) 

   มีขอสังเกตวา การโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้ตามสัญญาที่เปนตัวเงิน
จะมีผลบังคับเปนการโอนสิทธิใหแกผูใหสินเชื่อที่มีการทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง และผูให
สินเชื่อสามารถใชสิทธิไดเลยเมื่อเกิดสิทธิเรียกรองขึ้น สวนการโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาที่ไม
เปนตัวเงินนั้น จะมีผลบังคับก็ตอเมื่อผูกูผิดนัดตามสัญญาใหสินเชื่อ และมีการออกหนังสือบอก
กลาวการผิดนัดโดยผูใหสินเชื่อมายังผูกูแลว 

 3) ใบอนุญาตเฉพาะกลุมของลูกหนี้ 
  ในการใหสินเชื่อเพื่อพัฒนากิจการอุตสาหกรรมนั้น ผูใหสินเชื่อตองการใหกิจการ

สามารถดําเนินตอไปไดมากกวาที่จะใหกิจการหยุดชะงักลง แตในกรณีที่กิจการไมสามารถทําได
ตามเงื่อนไขที่ผูใหสินเชื่อกําหนดไวในสัญญาใหสินเชื่อผูใหสินเชื่อก็ตองการที่จะเขามาดําเนินการ
แทนหรือหาบุคคลที่เหมาะสมเขามาดําเนินการแทนผูกูเพื่อพัฒนากิจการใหดําเนินตอไปตาม
แผนการที่กําหนดไวตอนพิจารณาอนุมัติใหวงเงินสินเชื่อส่ิงหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอผูให
สินเชื่อหรือบุคคลอื่นที่ผูใหสินเชื่อเห็นวาเหมาะสมในการดําเนินกิจการกิจการตอจากเจาของ
กิจการเดิมโดยไมชะงักนั้น นอกจากสัญญาตาง ๆ ของกิจการแลวก็คือใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับกิจการที่ไดรับจากหนวยงานตาง ๆ ของทางราชการ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการสัมปทาน 
เปนตน 

  ในปจจุบัน ผูใหสินเชื่อจึงเริ่มที่จะใหผูกูทําการโอนใบอนุญาตบางอยางใหแกผูให
สินเชื่อไวเปนหลักประกัน โดยมีการทําเปนสัญญาสามฝายระหวางผูกู (ผูโอน) ผูใหกู (ผูรับโอน) 
และหนวยงานที่ออกใบอนุญาต (ผูใหความยินยอม) เชน สัญญาโอนใบอนุญาตประกอบกิจการใน
พื้นที่การโอนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสัญญาโอนใบอนุญาตสัมปทานซึ่งหนึ่งใน 
ขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญที่ผูใหสินเชื่อตองการใบอนุญาตหรือสัญญาสัมปทานนั้นๆ เปน 
หลักประกันนั่นก็คือรัฐตองยินยอมใหเจาหนี้เขาดําเนินการหรือสงบุคคลอื่นเขาดําเนินการแทน
เจาของกิจการเดิม ในกรณีที่เจาของกิจการเดิมมีปญหาในการชําระหนี้ อยางไรก็ตามผูใหสินเชื่อ
หรือบุคคลที่เขาดําเนินการแทนก็ยังตองยื่นคําขอใหมเพียงแตรัฐยินยอมที่จะออกใบอนุญาตใหซ่ึง
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ในปจจุบันนี้รัฐก็ยินยอมทําสัญญาดังกลาวรวมกับเอกชนและผูใหสินเชื่อ (สถาบันการเงิน) บางแลว 
เชนในกิจการทางดวน กิจการอุตสาหะกรรมปโตเคมีขั้นตน เปนตน 

 4) การโอนสิทธิในการรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย 
  โดยที่ผูใหกูมักจะกําหนดใหลูกหนี้จัดทําประกันภัยกิจการ และเครื่องจักร และ

ส่ิงกอสราง ในระหวางกอสรางและติดตั้ง ซ่ึงผูใหกูจะกําหนดประเภทของกรมธรรมประกันภัยและ
วงเงินที่เอาประกันขั้นต่ําไวในสัญญาใหสินเชื่อและกําหนดใหผูใหกูเปนผูรับประโยชน หรือโอน
สิทธิในการรับผลประโยชนใหแกผูใหกู โดยกําหนดใหลูกหนี้จัดทําประกันภัยแบบครอบคลุม
ความเสี่ยงภัยทั้งหมดในระหวางกอสรางและติดตั้งเครื่องจักรและตองจัดทําประกันภัยแบบ
ครอบคลุมความเสียหายในการขาดรายไดของกิจการอันเนื่องมาจากการกอสรางลาชาและตอง
จัดทําประกันภัยในการขนสงทางเรือและกําหนดใหลูกหนี้โอนสิทธิในการรับผลประโยชนใน
กรมธรรมประกันภัยในระหวางการกอสรางใหแกผูใหกูเปนประกัน ซ่ึงก็เปนวิธีการประกันความ
เส่ียงภัยอีกประการหนึ่งของผูใหกู คือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายตอส่ิงกอสรางหรือ
เครื่องจักรในระหวางกอสราง ลูกหนี้จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อไปปรับปรุงซอมแซม
ส่ิงกอสรางและเครื่องจักรที่เสียหายใหกลับใชงานไดดังเดิม โดยปกติแลวผูใหกูจะกําหนดใหตน
เปนผูรับผลประโยชนในการรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยและกําหนดใหลูกหนี้สงมอบ
กรมธรรมประกันภัยใหแกผูใหกูดวย เพื่อปองกันกรณีที่ลูกหนี้จะเปลี่ยนผูรับผลประโยชน เพราะ 
ผูเอาประกันสามารถเปลี่ยนผูรับผลประโยชนได เมื่อผูใหกูไดรับเงินคาสินไหมทดแทนมาแทน
ลูกหนี้แลว ผูใหกูจะจายคืนคาสินไหมทดแทนคืนแกลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไดดําเนินการซอมแซม
โรงงานและหรือเครื่องจักรที่เสียหายเรียบรอยแลว 

  ในการจัดทําประกันภัยนั้นลูกหนี้ตองหาตัวแทนประกันภัยที่ผูใหกูยอมรับโดย
ลูกหนี้จะตองเปนผูจายคาเบี้ยประกันและคาใชจายทั้งหมดในการจัดทําประกันภัย ซ่ึงโดยมาก
ลูกหนี้มักจะทําประกันไวกับตัวแทนประกันภัยหลายบริษัทเพื่อกระจายความเสี่ยงและผูรับ
ประกันภัยก็มักจะนําความเสี่ยงภัยดังกลาวไปประกันภัยตออีกทอดหนึ่ง ดังนั้นผูใหกูจึงมัก
กําหนดใหลูกหนี้ทําสัญญาประกันภัยในรูปแบบที่วา เมื่อเกิดความเสียหายกับวัตถุที่เอาประกันภัย
นั้นแลว ผูใหกูตองสามารถเรียกเอาคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยตอไดดวย (cut through 
clause) 
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 5) การโอนสิทธิเรียกรองตามหนังสือค้ําประกัน 
  หนังสือค้ําประกันที่ผูรับเหมากอสรางกิจการจะตองใหไวแกลูกหนี้เพื่อเปนประกัน

ที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ มีดังนี้4 
  (1) Performance Bond Guarantee เปนการค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงสวน

ใหญแลวการค้ําประกันนั้นมักจะอยูในอัตราสวน 5-15% ของมูลคาของกิจการทั้งหมด 
  (2) Advance Payment/Down payment Bound หรือ Gaurantee เปนกรณีที่ผู 

รับเหมาไดเบิกเงินลวงหนาจากลูกหนี้ และใหหลักประกันไวแกลูกหนี้ เพื่อเปนหลักประกันวา 
ตัวผูรับเหมาจะปฏิบัติตามสัญญา การใหหลักประกันเบิกเงินลวงหนาจะมีมูลคาเทากับเงินลวงหนา
ที่ลูกหนี้ชําระใหแกผูรับเหมา  ซ่ึงปกติจะอยูในระหวาง 5-10% ของมูลคาของกิจการทั้งหมด และ
มูลคาค้ําประกันจะลดลงตามความสําเร็จของงาน 

  (3) Retention Money Bond ในกรณีที่ลูกหนี้จะตองยึดหนวงวงเงินคางานบางสวน
ไวเปนประกัน ซ่ึงจะอยูในอัตราระหวาง 5-10% การเรียกใหผูรับเหมาจัดหาหลักประกัน Retention 
Money Bond มาใหลูกหนี้ยึดหนวงก็จะทําใหลูกหนี้สามารถจายเงินสวนที่ควรยึดหนวงโดยตรง
ใหกับผูรับเหมาได 

  (4) Maintenance Bond หรือ Guarantee เปนกรณีที่ลูกหนี้หรือผูรับเหมาจะตอง
เยียวยา หรือแกไขถึงความชํารุดบกพรอง หรือซอมแซมใหญในชวงการบํารุงรักษา ฉะนั้นจึงจะตอ
มี Maintenance Bond ไวดวย 

  ในกรณีที่กลาวมาขางตน เมื่อลูกหนี้ไดรับหนังสือคํ้าประกันดังกลาวมาจาก
ผูรับเหมาแลว ผูใหสินเชื่อก็จะเรียกใหลูกหนี้นําหนังสือคํ้าประกันดังกลาวมาทําสัญญาโอนสิทธิ
เรียกรอง โดยมีเงื่อนไขคือ จะใชบังคับเมื่อผูกูผิดนัดตามสัญญาใหสินเชื่อ และผูใหกูไดมีการ 
บอกกลาวการผิดนัดมายังผูกูแลว การโอนสิทธิเรียกรองจึงจะมีผลสมบูรณ 

 
4.2 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีท้ังกิจการ 
 เนื่องจากประเทศไทยมิไดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีทั้งกิจการ ดังนั้น จึงตอง
ใชการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหา กลาวคือ 
 4.2.1 การสวมสิทธิเขาดําเนินกิจการแทน 
 โดยที่การดําเนินธุรกรรมในลักษณะที่นําเอาทรัพยสินของกิจการเปนหลักประกันมักจะ
กระทําโดยนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเดียว ซ่ึงนิติบุคคลดังกลาวยังไมทรัพยสินเพียงพอที่จะนํามา

                                                           

 4  อธึก  อัศวานันท และ กิตติพงษ  อุรพีพัฒนพงษ.  (2533).  หลักประกันเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจการเงิน.หนา 
24-25. 
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เปนหลักประกันไดและผูใหกูจะพิจารณาวาจะใหกูหรือไมโดยพิจารณาจากความเปนไปไดของ
กิจการวาเมื่อกิจการสําเร็จแลว เจาของกิจการจะมีเงินเพียงพอที่จะชําระหนี้เงินกูได ดังนั้นกิจการจึง
ตองสําเร็จตามวัตถุประสงค หลักประกันประเภทหนึ่งที่ผูใหกูตองการเปนอยางยิ่งคือ ผูใหกูตอง
สามารถเขาครอบงํากิจการได และเมื่อกิจการไมสามารถดําเนินกิจการแลวเสร็จหรือไมสามารถ
ชําระหนี้เงินกูได ผูใหกูตองสามารถเขาดําเนินกิจการแทนหรือใหนิติบุคคลอื่นเขาสวมสิทธิดําเนิน
กิจการแทนใหแลวเสร็จได ในสัญญาใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการผูใหกูจึงมักกําหนดในสัญญา หาก
เจาของกิจการไมสามารถดําเนินกิจการแลวเสร็จหรือผิดนัดชําระหนี้เงินกู ผูใหกูมีสิทธิเขาดําเนิน
กิจการแทนหรือหานิติบุคคลอื่นเขาดําเนินกิจการแทนได 
 ในทางปฏิบัติแลว ผูใหกูมักไมเขาดําเนินกิจการดวยตนเอง เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินการดังจะไดกลาวตอไป ดังนั้นในการดําเนินกิจการดังกลาวแทน 
นิติบุคคลเจาของกิจการเดิมนั้น ผูใหกูจะรวมกันตั้งนิติบุคคลขึ้นมาใหม โดยผูใหกูเขารวมเปนผูถือ
หุนในนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม ซ่ึงอาจจะตั้งขึ้นตั้งแตในวันทําสัญญากูยืมเงินหรือตั้งขึ้นภายหลังจาก 
ที่นิติบุคคลเจาของกิจการเดิมผิดนัดชําระหนี้ตอผูใหกู ซ่ึงไดมีการบอกกลาวการผิดนัดแลวก็ได 
 4.2.2  การจัดลําดับบุริมสิทธิของเจาหนี้ 

 บุริมสิทธิ  คือ สิทธิของเจาหนี้ซ่ึงโดยสภาพหรือลักษณะแหงหนี้นั้นเอง กฎหมายให
สิทธิแกเจาหนี้บางจําพวก ในอันจะไดรับชําระหนี้ของตนจากทรัพยสินของลูกหนี้กอนเจาหนี้อ่ืน 
บุริมสิทธิเปนสิทธิพิเศษเกิดขึ้นแตดวยอํานาจของกฎหมายจึงเปนทรัพยสินตามมาตรา 1298 บุคคล
จะกอตั้งบุริมสิทธิเองไมได5 ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 2516 

 บุริมสิทธิ เปนสิทธิเหนือทรัพยสินใกลเคียงกับทรัพยสิทธิ และเปนสิทธิประเภท
อุปกรณแหงหนี้ทํานองเดียวกับ จํานํา จํานอง และสิทธิยึดหนวง แตเปนสิทธิที่ไดรับชําระหนี้จาก
ทรัพยสินของลูกหนี้เทานั้น โดยหลักใหญแลวหาเปนสิทธิเหนือทรัพยสินอื่น ซ่ึงมิใชของลูกหนี้ 
ไม เวนแตในบาวงกรณี ซ่ึงเปนขอยกเวนเทานั้น และเปนสิทธิที่อาจไดรับชําระหนี้กอน จาก
ทรัพยสินโดยทั่วไปในกรณีบุริมสิทธิสามัญ หรืออาจไดรับชําระหนี้กอนทรัพยสินเฉพาะอยางของ
ลูกหนี้ในกรณีบุริมสิทธิพิเศษ  แมโดยบุริมสิทธินี้เจาหนี้ไมอาจบังคับได หรือไมอาจบังคับชําระหนี้
ไดครบถวนเจาหนี้ก็ยังอาจบังคับชําระหนี้ไดในฐานะเจาหนี้สามัญอีก 

                                                           
5  มรกต  ศรีจรุณรัตน.  (2526).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง 

จํานํา สิทธิยึดหนวง และบุริมสิทธิ.  หนา 112. 
6  มาตรา 251 บัญญัติวา “ผูทรงบุริมสิทธิ ยอมทรงไวซึ่งสิทธิเหนือทรัพยสิของลูกหนี้ ในการที่จะไดรับ

ชําระหนี้อางคางชําระแกตน จากทรัพยสินนั้นกอนเจาหนี้อื่น โดยนัยดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือบท
กฎหมายอื่น” 
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 เมื่อมีกรณีที่ลูกหนี้นําทรัพยสินในกิจการไปจํานอง หรือนําไปจํานํา เชน นําที่ดินซึ่ง
เปนที่ตั้งของโรงงานไปจดทะเบียนจํานองกับเจาหนี้อ่ืน หรือนําสินคาซึ่งตนผลิตไดเชน ขาวสาร 
หรือปลากกระปองไปจํานําไวกับเจาหนี้อ่ืน ก็จะเกิดปญหาวา ในระหวางเจาหนี้ ซ่ึงเปนผูรับ
หลักประกันซึ่งเปนกิจการ กับเจาหนี้จํานอง และเจาหนี้จํานํานั้นจะจัดลําดับบุริมสิทธิกันอยางไร 

 ในกรณีที่บุริมสิทธิแยงกับสิทธิจํานําสังหาริมทรัพย ผูรับจํานํายอมมีสิทธิเปนอยาง
เดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิในลําดับที่หนึ่ง ดังที่บัญญัติเรียงไวในมาตรา 278 นั้น7  มาตรา 282 นี้ 

มิไดกลาวเจาะจงวาบุริมสิทธิประเภทใดที่แยงกับสิทธิจํานํา จึงตองถือวาเปนบุริมสิทธิสามัญก็ได 
หรือบุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพยก็ได แตโดยสภาพไมอาจเปนบุริมสิทธิพิเศษเหนือ
อสังหาริมทรัพย เพราะกลาวถึงสังหาริมทรัพย และจํานําเทานั้น 

 กรณีที่บุริมสิทธิสามัญแยงกับจํานํา ไมวาจะเปนบุริมสิทธิลําดับไหน ยอมไมอาจไดรับ
ชําระหนี้กอนจํานํา แตถาเปนบุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย มาตรา 282 ก็จัดจํานําไวเทากับ 
บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพยลําดับที่หนึ่ง คือเทากับบุริมสิทธิในมูลเชาอสังหาริมทรัพย 
พักอาศัยในโรงแรมและรับขน ทําใหเจาหนี้ผูรับจํานํามีสิทธิไดรับชําระหนี้กอน เจาหนี้ คารักษา
สังหาริมทรัพย และคาซ้ือขายสังหาริมทรัพย 
 กรณีที่จํานําแยงกับบุริมสิทธิมูลเชาอสังหาริมทรัพย พักอาศัยในโรงแรมและรับขน คง
เกิดขึ้นไดยาก เพราะหากลูกหนี้เอาทรัพยไปจํานําไวแลว กรณีก็เขามาตรา 2818  อันทําใหเจาหนี้

บุริมสิทธิไมอาจใชสิทธิเหนือทรัพยนั้นได การแยงกันอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่ทรัพยถูกลักหรือสูญ
หาย ซ่ึงเจาหนี้บุริมสิทธิอาจติดตามเอาคืนได ตามมาตรา 268 วรรคสอง9 แตมีผูนําไปจํานําไวกับ

เจาหนี้อีกคนหนึ่ง 
 กรณีของมูลอสังหาริมทรัพย และมูลจางทําของเปนการงานทําขึ้นบนอสังหาริมทรัพย
นั้น  มาตรา  287 บัญญัติวา “บุริมสิทธิใดไดไปจดทะเบียนแลว  ตามบทบัญญัติแหงมาตรา 
ทั้งสองบนนี้ บุริมสิทธินั้นทานวา อาจใชไดกอนสิทธิจํานอง” ซ่ึงหมายความวา บุริมสิทธิในมูล
อสังหาริมทรัพย และบุริมสิทธิในมูลจางทําของ เปนการงานขึ้นบนอสังหาริมทรัพยที่ไดจดทะเบยีน 
 

                                                           
7  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 282 
8   มาตรา 281 บัญญัติวา “บุริมสทิธิ อันมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยนั้น ทานหามมิใหใช เมื่อบุคคลภาย 

นอกไดทรัพยจากลูกหนี้ และไดสงมอบทรัพยใหกันไปเสร็จแลว  
9   มาตรา 268 วรรคสอง บัญญัติวา “ถาอสังหาริมทรัพยนั้นถูกลักหรือสูญหาย ทานใหบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการแสวงคืนครองทรัพย 
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แลว ตามมาตรา 28510 28611 นั้น มีสิทธิเหนือจํานอง โดยไมคํานึงวามีการจํานองกันเมื่อใด แมวาจะ

ไดมีการจํานองอสังหาริมทรัพยรายเดียวกันนั้นมากอนก็ตาม เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะหนี้ทั้ง 2 ชนิด
นั้น กอใหเกิดประโยชนกับทรัพยจํานอง ซ่ึงมีผลถึงเจาหนี้ผูรับจํานองดวย กฎหมายจึงใหบุริมสิทธิ
แกหนี้ทั้งสองเหนือหนี้จํานอง12 
 ตามที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวา เมื่อมีบุริมสิทธิแยงกับทรัพยสินซึ่งนํามาเปน
หลักประกันทั้งกิจการ หากทรัพยสินซ่ึงเปนหลักประกัน เปนสังหาริมทรัพย ใหเจาหนี้ผู รับ
หลักประกันซ่ึงเปนกิจการมีสิทธิเชนเดียวกับผูรับจํานําตามมาตรา 282 และหากสังหาริมทรัพยนั้น
ไดจดจํานองไวดวย จึงใหเจาหนี้ผูรับหลักประกันซ่ึงเปนกิจการ มีสิทธิเชนเดียวกับผูรับจํานองตาม
มาตรา 287 หากทรัพยสินซึ่งนํามาเปนหลักประกันทั้งกิจการเปนอสังหาริมทรัพย ใหเจาหนี้ผูรับ
หลักประกันซึ่งเปนกิจการ มีสิทธิเชนเดียวกับผูรับจํานองตามมาตรา 287 
 กรณีที่มิไดมีการจํานอง หรือจํานําทรัพยสิน ซ่ึงเปนหลักประกันของกิจการ เจาหนี้ผูรับ
หลักประกันซึ่งเปนกิจการควรจะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่เปนหลักประกันของกิจการกอน
เจาหนี้สามัญ เนื่องจาก หากใหเจาหนี้ผูรับหลักประกันซึ่งเปนกิจการมีสิทธิไดรับชําระหนี้ หลัง
เจาหนี้สามัญก็คงจะไมมี  เจาหนี้รายใดอยากที่จะรับหลักประกันทั้งกิจการ เพราะการรับ
หลักประกันทั้งกิจการ การประเมินมูลคาทรัพยสินทั้งกิจการจะมีมูลคามากกวาการนําทรัพยสินแต
ละชิ้น แตละประเภทมาเปนหลักประกัน เชน นําที่ดินมาจํานองเพียงอยางเดียว เจาหนี้สามารถ
ดําเนินกิจการโดยผูบริหารจัดการชั่วคราวตอไปได ตางจากการจํานอง จํานํา ซ่ึงตองนําทรัพยสิน
ออกขายทอดตลาด ทําใหทรัพยสินนั้นอาจมีมูลคาลดลง หรือขายไดราคาถูกกวาจํานวนเงินที่นํามา
เปนประกัน ดวยเหตุนี้ จึงสมควรใหเจาหนี้ซ่ึงรับหลักประกันทั้งกิจการไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้
สามัญ 
 

                                                           
10  มาตรา 285  บัญญัติวา “บุริมสทิธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพยนั้น ถาหากวา เมื่อทําการบํารุงรักษา 

นั้นสําเร็จแลว ไปบอกลงทะเบียนไวโดยพลันไซร บุริมสิทธิก็คงใหผลตอไป”  
11  มาตรา 286 บัญญัติวา “บุริมสิทธิในมูลจางทําของเปนการงานทําขึ้นบนอสังหาริมทรัพยนั้น หากทํา

รายการประมาณราคาชั่วคราวไปบอกลงทะเบียนไวกอนเริ่มลงมือทําการไซร  บุริมสิทธิก็คงใหผลตอไป  แตถา
ราคาที่ทําจริงนั้นล้ําราคาที่ไดประมาณไวช่ัวคราว  ทานวาบุริมสิทธิในสวนที่ล้ําอยูนั้นหามีไม 

     มาตรา 286 วรรคสอง บัญญัติวา “สวนการที่จะวินิจฉัยวา อสังหาริมทรัพยนั้นมีราคาเพิ่มขึ้น เพราะ
การอันไดทําขึ้นบนอสังหาริมทรัพยมากนอยเพียงใดนั้น ทานใหศาลแตงต้ังผูเช่ียวชาญขึ้นเปนผูกะประมาณ ใน
เวลาที่มีแยงขัดในการแบงเฉลี่ย”    

12  โสภณ  รัตนากร.  คําอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2543, 
หนา 352.  
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 ในกิจการหนึ่งนี้ มีทรัพยสินหลายประเภท และหลายชนิดที่นําเขามารวมกันเปนหนึ่ง
กิจการ เชน กิจการกอสรางทางดวน ก็อาจจะมีเครื่องจักร วัสดุกอสรางรถยนต เงินสด ทรัพยสิน
ตางๆ เหลานี้อาจใชหมุนเวียนอยูในกิจการ แตอาจมีการโอนไปยังบุคคลภายนอกได เชน เจาของ
กิจการอาจขายรถยนต ซ่ึงใชในกิจการซึ่งถือวาเปนทรัพยสินอยางหนึ่งของกิจการที่นําไปเปน
หลักประกัน ขายใหแกบุคคลภายนอกไป บุคคลภายนอกนี้ อาจจะรู หรือไมสามารถรูไดวารถยนต
คันนี้เปนทรัพยสินที่ถูกนําไปเปนหลักประกันแลว ทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย หาก
เจาหนี้ผูรับหลักประกันทั้งกิจการ มีสิทธิดีกวาบุคคลภายนอก ซ่ึงหากกฎหมายไมใหความคุมครอง
บุคคลภายนอกในสวนนี้ จะไมมีบุคคลภายนอกผูใดกลาที่จะเขาทํานิติสัมพันธ หรือประกอบธุรกิจ
กับเจาของกิจการเลย เนื่องจากกลัววาหากไดรับทรัพยสินตอบแทนไป ทรัพยสินนั้นจะถูกเจาหนี้
ผูรับหลักประกันทั้งกิจการตามบังคับเอาคืนได จึงตองมีมาตรการคุมครองบุคคลภายนอกโดย
อาจจะแยกจากประเภทของทรัพยสินใหทรัพยบางประเภทของกิจการซึ่งบุคคลภายนอกไดรับไป 
ถือวาปลอดจากหลักประกัน หรือถือเอาความรูหรือไมรูของบุคคลภายนอกวาทรัพยสินนั้นเปน
หลักประกันของกิจการหรือไม 
 4.2.3  กรณีการจํานองเครื่องจักร 
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนจํานองเครื่องจักร พ.ศ. 2514 มีจุดมุงหมายใหผูประกอบการ
สามารถนําเอาเครื่องจักรมาใชเปนหลักประกันในการกูยืมเงินมาเพื่อใชในกิจการของตน แต
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตประกาศใชกฎหมายดังกลาว ปรากฏวายังมีขอขัดของอีกหลายประการ ที่จะ
ทําใหการบังคับใชกฎหมาย เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณของรัฐที่ไดบัญญัติ
กฎหมาย กลาวคือ 

 1) ปญหาการนําเครื่องจักรมาเปนหลักประกันดวยการจํานอง 
  ดังไดกลาวมาแลววา เครื่องจักรที่ไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ 

จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 สามารถนํามาเปนหลักประกันดวยการจํานองได แตขั้นตอนการ
จดทะเบียนเครื่องจักรมีมากมายหลายขั้นตอน ซ่ึงตองใชเวลานาน ทําใหไมเอ้ืออํานวยตอสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบัน และในบางครั้ง เครื่องจักรที่ส่ังเขามาก็ไมไดเปนเครื่องจักรสําเร็จรูป แตไดส่ัง
เขามาในลักษณะเปนชิ้นสวน และนํามาประกอบเขากันเปนเครื่องจักร ในภายหลัง ซ่ึงในการ
ประกอบชิ้นสวนใหเขากันเปนเครื่องจักรก็ใชเวลานาน ซ่ึงระยะเวลาที่วานี้ลูกหนี้ไมสามารถจะนํา
ช้ินสวนเครื่องจักรไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องจักรได  เมื่อ
เปนเชนนี้จึงไมสามารถนําชิ้นสวนที่ยังไมไดประกอบ เปน เครื่องจักรมาเปนหลักประกัน ใหแก
เจาหนี้ดวยการจํานองได 
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  นอกจากนี้ ขอกําหนดของกฎหมายที่กําหนดวา เจาของทรัพยเทานั้นที่จะจํานอง
ทรัพยนั้นได ทําใหเกิดปญหาวาถาเปนกรณีที่ลูกหนี้ไดไปเชาเครื่องจักรมาดวยวิธีการลิสซิ่ง 
(Leasing) หรือโดยการเชาซ้ือ ทั้งนี้ หากในระหวางอายุสัญญาเชา กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรยังเปน
ของผูใชเชา ดังนั้นผูเชาเครื่องจักรจึงไมสามารถที่จะนําเครื่องจักรดังกลาวมาเปนหลักประกัน ใหแก
เจาหนี้ดวยการจํานองได 

  ในการจํานองเครื่องจักร จะตองระบุรายละเอียดของเครื่องจักรใหชัดเจน เชน 
จะตองระบุเครื่องจักรที่จะนํามาจํานองนั้นมีจํานวนกี่เคร่ือง มีหมายเลขเครื่องอะไร และเครื่องจักร
นั้น ตั้งอยูที่ใด ดังนั้น ถาหากเครื่องจักรที่นํามาจํานอง เส่ือมสภาพไปเพราะการใชงาน หรือในกรณี
ที่มีการสั่งเคร่ืองจักรเพิ่มเขามาเพื่อเพิ่มผลผลิต ทําใหลูกหนี้ ผูที่เปนผูประกอบกิจการตองการ
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อนํามาซื้อเครื่องจักรใหม ก็อาจจําเปนจะตองกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น  และในขณะเดียวกัน เจาหนี้ผูใหกูก็ยอมที่จะตองการหลักประกันเพิ่มขึ้นเชนกัน 
ถาหากจะนําเครื่องจักรตัวใหมมาเปนหลักประกันเพิ่ม ก็จะตองไปดําเนินการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
เครื่องจักร และจดทะเบียนจํานองเครื่องจักร ใหม ซ่ึงเปนการเสียทั้งเวลาและคาใชจายมากมาย 

 2) ปญหาการนําอุปกรณอะไหล เครื่องมือเครื่องใชมาเปนหลักประกัน 
  สําหรับบรรดาอุปกรณ อะไหล เครื่องมือ เครื่องใช ที่จําเปนตองมีตองใชกับ

เครื่องจักรนั้น เปนทรัพยที่มีมูลคาสูง และจําเปนที่จะตองมีตองใชกับเครื่องจักร เพื่อดูแลบํารุงรักษา 
ซอมแซมเครื่องจักร เพื่อใหเครื่องจักรอยูในสภาพดี ยิ่งเปนเครื่องจักรที่ประกอบดวยเทคโนโลยี
ช้ันสูงแลว อุปกรณอะไหล เครื่องมือเครื่องใชที่ใชกับเครื่องจักรนั้น ก็มักจะมีราคาสูงเชนกัน เมื่อ
ลูกหนี้จําเปนตองมีไวก็นาจะนํามาเปนหลักประกัน ใหแกเจาหนี้ เพื่อเปนการนําเงินมาลงทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นได แตในความเปนจริงไมอาจทําได เพราะสิ่งเหลานี้เปนสังหาริมทรัพยเมื่อจะ
นํามาเปนหลักประกัน ก็จะตองทําดวยการจํานํา ซ่ึงตองมีการสงมอบทรัพยที่จํานําใหแกผูรับจํานํา 
เมื่อลูกหนี้จําเปนตองใชทรัพยนั้น จึงไมอาจสงมอบการครอบครองทําใหไมสามารถนํามาเปน
หลักประกันดวย วิธีการจํานําได ถาจะจํานองก็ไมสามารถทําไดเชนกัน เพราะไมใชสังหาริมทรัพย
ประเภทที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียน จํานองได จึงเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่เจาหนี้และลูกหนี้ 
ไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยดังกลาวนี้ไดอยางคุมคา และเปนประโยชน ในทางธุรกิจได
มากกวาการนํามาใชสอยกับเครื่องจักรเทานั้น 

 3)  ปญหาการจัดลําดับบุริมสิทธิของผูรับจํานองเครื่องจักร 
  ในคดีแพง เมื่อมีการขายทอดตลาด ทรัพยที่เปนประกันในกรณีที่มีเจาหนี้บุริมสิทธิ

หลายราย เจาหนี้บุริมสิทธิแตละราย ตางก็ประสงคจะไดรับชําระหนี้ จากการขายทอดตลาดทรัพย
นั้นกอนบุคคลอื่น ดังนั้น เพื่อปองกันการโตแยงสิทธิในการรับชําระหนี้ของเจาหนี้แตละราย จึงได
มีการบัญญัติเกี่ยวกับลําดับของบุริมสิทธิไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 277 วรรค
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หนึ่ง ความวา “เมื่อมีบุริมสิทธิสามัญแยงกันหลายราย ทานใหถือวาบุริมสิทธิทั้งหลายนั้นมีลําดับที่
จะใหผลกอนหลังดังที่ไดเรียงลําดับไวในมาตรา 253” ทั้งนี้ ไดมีการจัดเรียง ลําดับบุริมสิทธิ
ตามลําดับกอนหลังไว 5 ลําดับ กลาวคือ 

  (1)  คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน 
  (2)  คาปลงศพ 
  (3)  คาภาษีอากร 
  (4)  คาจางเสมียนคนใชและคนงาน 
  (5)  คาเครื่องอุปโภคบริโภคอันเปนประจําวัน 
  แตในกรณีที่หลายคนมีบุริมสิทธิในลําดับเสมอกันเหนือทรัพยอันเดียวกัน  แตละ

คนจะไดรับชําระหนี้เฉล่ียตามสวนมากนอย ตามจํานวน ที่ตนเปนหนี้ 
  ในกรณีของการจํานองเครื่องจักรนั้น  เปนที่นาสังเกตวามิไดมีการจัดลําดับ

บุริมสิทธิของการจํานองอสังหาริมทรัพยประเภทเครื่องจักรไวแตอยางใด แตในขณะที่พระราช 
บัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537  กลับไดมีบทบัญญัติในเรื่องบุริมสิทธิของ
ผูรับจํานองเรือ ไวในมาตรา 15 ความวา “ภายใตบังคับมาตรา 24 ผูรับจํานองทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะ
ไดรับชําระหนี้จากเรือที่จํานองกอน เจาหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ
เจาหนี้อ่ืนๆ ของเรือนั้น “ และตามมาตรา 24 วรรคแรกไดบัญญัติวา “บุริมสิทธิทางทะเลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีผลใชไดโดยไมตองจดทะเบียน และใหไดผลกอนสิทธิจํานอง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งบุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” ทั้งนี้ จากบทบัญญัติ
ดังกลาวจะเห็นไดวา เรือซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยที่กําหนดใหจํานองได เชนเดียวกับเครื่องจักร มี
บทบัญญัติถึงลําดับของบุริมสิทธิไว โดยใหเจาหนี้ผูรับจํานองเรือมีบุริมสิทธิเหนือกวาเจาหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในขณะที่ผูรับจํานองเครื่องจักร หาไดมีบทบัญญัติเปนพิเศษ ใน
เรื่องบุริมสิทธิไวเลย  จึงตองเปนไปตามลําดับบุริมสิทธิที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เมื่อเปนเชนนี้ จะเห็นไดวา ทั้ง ๆ ที่เรือและเครื่องจักร ตางก็เปนสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาใน
เรื่องเศรษฐกิจและเปนสังหาริมทรัพยที่สามารถจดทะเบียนจํานองไดเชนกัน แตกลับมีลําดับบุริม
สิทธิ์ที่แตกตางกัน 
 4.2.4 กรณีที่เปนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 เมื่อลูกหนี้ไมปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาและเจาหนี้นําความเขาสูกระบวนการทาง
ศาลในการฟองรองบังคับใหลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้หรือบังคับชําระหนี้จากหลักประกันตาม
สัญญา ในกรณีที่เจาหนี้รองขอใหบังคับชําระหนี้จากหลักประกันและศาลไดมีคําพิพากษาใหบังคับ
ชําระหนี้จากหลักประกันการชําระหนี้นั้น  การบังคับคดีศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ไดกําหนดวิธีการบังคับไว 3 วิธีการ คือ 
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 1)  การบังคับคดีใหชําระเงิน ตามมาตรา 282 เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะ
รวบรวมเงินใหพอชําระตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธียึดหรืออายัดและขายทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสวนเปนเจาของดวย แตมีทรัพยสินของลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีดวยกฎหมายบัญญัติยกเวนไวใหตามมาตรา 284 
โดยวิธีในการยึดและอายัด มีดังนี้ 

  (1) โดยวิธียึดทรัพยสิน คือ การเอาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษามาไวใน
ความดูแลรักษาของเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อดําเนินการตามกฎหมายใหบรรลุผลตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล โดยสิ่งที่จะยึดได คือ ทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและ
อสังหาริมทรัพยและนํามาขายทอดตลาดตอไป หรือโดยวิธียึดเอกสารอื่นๆ ทั้งปวง เชน สัญญา
กระทําการงานตางๆ ซ่ึงไดชําระเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนแลว 

  (2) โดยวิธีอายัดทรัพยสิน คือ การสั่งใหบุคคลภายนอกมิไดทําการโอนหรือชําระ
หนี้ใหแกลูกหนี้ในคดี แตใหชําระแกเจาพนักงานบังคับ โดยสิ่งที่จะอายัดได คือ สังหาริมทรัพย
อันมีรูปรางและอสังหาริมทรัพยรวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพยนั้น ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอง
สงมอบหรือโอนมายังลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลัง และเมื่อไดสงมอบหรือโอนมาแลว เอา
ทรัพยสินหรือสิทธินั้นออกขายหรือจําหนาย ในกรณีนี้เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจะยึดบรรดา
เอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแกลูกหนี้ในอันที่จะไดรับสงมอบหรือรับโอนทรัพยสินหรือสิทธินั้น หรือ
โดยวิธีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะตองชําระใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลัง แลวเรียกเก็บ
ตามนั้น ในกรณีเชนวานี้  เจาพนักงานบังคับคดีอํานาจที่จะยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแก
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะไดรับชําระเงินเชนวานั้น 

   สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนทรัพยสินของลูกหนี้อยางหนึ่งและยอมเปน
หลักประกันการชําระหนี้โดยทั่วไปแกเจาหนี้ตามมาตรา 214 และเปนหลักประกันหนี้โดย
เฉพาะเจาะจง แตสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิในทรัพยสินที่ไมมีรูปรางและมิใชเปนสิทธิ
เรียกรอง  หากคําพิพากษาศาลกําหนดใหใชเงิน  การบังคับคดีโดยการยึดและอายัดจึงไมอาจกระทํา
ไดกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญานี้ 

 2)  การบังคับใหขับไล หรือตองออกไป หรือตองร้ือถอนสิ่งปลูกสรางตามมาตรา 276  
 3)  การบังคับใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ โดยการจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาตามมาตรา 297 วรรคแรกหรือการถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา 
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 4.2.5  กรณีที่เปนดอกผลหรือรายไดในอนาคตของกิจการ  
 ในการใหสินเชื่อทํากิจการสาธารณูปโภคหรือการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
ประโยชน ซ่ึงตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนมหาศาล การใหหลักประกันจึงเปนปจจัยสําคัญเพื่อให
สถาบันการเงินหรือผูใหกูรายอ่ืนๆ เกิดความมั่นใจในการใหกูยืมเงิน ซ่ึงสิทธิเรียกรองใหชําระหนี้
เงินจากการขายสินคาหรือการใหบริการของนิติบุคคลเจาของกิจการก็เปนหลักประกันประเภทหนึ่ง
ที่สําคัญสําหรับการใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการประเภท B.T.O. (Build 
Transfer Operate) ที่นิติบุคคลเจาของกิจการจะตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่กอสรางเสร็จ
ทั้งหมดใหแกรัฐ แตยังมีสิทธิบริหารจัดการกิจการไปจนกวาจะครบกําหนดสัญญา เชน กิจการ
ระบบทางดวนขั้นที่ 2 ระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทยกับบริษัททางดวนกรุงเทพ จํากัด 
กิจการขยายบริการโทรศัพทจํานวน 2 ลานเลขหมายระหวางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยกับ
บริษัท ซี.พี. เทเลคอมมิวนิเคชั่นจํากัด(ปจจุบันคือ TRUE) เปนตน ซ่ึงนิติบุคคลเจาของกิจการ
ดังกลาวเหลือทรัพยสินสําคัญเพียงอยางเดียวที่จะใชเปนหลักประกันได คือ สิทธิเรียกรองในการรับ
เงินสวนแบงจากคาผานทางหรือคาโทรศัพท ดังนั้นในการใหสินเชื่อสนับสนุนกิจการ ปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งที่ตองพิจารณาคือ สัญญาสัมปทานระหวางนิติบุคคลเจาของกิจการกับรัฐ หรือสัญญา
ขายสินคาหรือใหบริการของนิติบุคคลเจาของกิจการ มีขอกําหนดหามโอนสิทธิเรียกรองไวหรือไม 
 ในทางปฏิบัติ การโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้เงินในการใหสินเชื่อสนับสนุน
กิจการ มักกําหนดขอสัญญาในลักษณะที่วา “นิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญากับรัฐซึ่งเปนผูกูตกลงโอน
สิทธิเรียกรองใหการรับชําระหนี้ เงินใหแกสถาบันการเงินผูใหกูโดยไมมีเงื่อนไข เพื่อเปน
หลักประกันสําหรับการชําระหนี้ตามสัญญาใหสินเชื่อ” ทั้งนี้ ขอตําลงดังกลาวไมไดมีผลในทาง
กฎหมายเปนการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนหลักประกันสําหรับการชําระหนี้แตอยางใด เนื่องจาก
การโอนสิทธิเรียกรองโดยสภาพแหงนิติกรรมไมใชหลักประกัน เพราะเปนการโอนขาด กลาวคือ 
ผูรับโอนกลายเปนผูทรงสิทธิทันที่ที่การโอนสิทธิเรียกรองมีผลสมบูรณหาไดมีผลบังคับเมื่อนิติ
บุคคลเจาของกิจการผิดนัดชําระหนี้ไม แตอยางไรก็ตามในขณะทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง สิทธิ
เรียกรองดังกลาว ทําใหสถาบันการเงินผูใหกูยอมไมไดเปนเจาของสิทธิเรียกรองนั้นเชนกัน จนกวา
สิทธิเรียกรองไดเกิดขึ้นและตกเปนของนิติบุคคลเจาของกิจการแลว และเมื่อนั้นสิทธิเรียกรองใน
การรับชําระหนี้เงินจะขาดจากการเปนสิทธิของผูโอนทันที และตกเปนของผูใหกูซ่ึงเปนผูรับโอน
โดยเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว 
 แตถาสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะระหวางนิติบุคคลเจาของกิจการกับรัฐ หรือ
สัญญาขายสินคาหรือใหบริการที่มีขอกําหนดหามโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินตามสัญญา เชนนี้
สิทธิเรียกรองดังกลาวยอมโอนกันไมไดตามมาตรา 303 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และในทางปฏิบัติสัญญาโอนสิทธิเรียกรองมักถูกทําขึ้นภายหลังสัญญาสัมปทานบริการ
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สาธารณะหรือสัญญาขายสินคาหรือใหบริการ เชนนี้สถาบันการเงินผูใหกูยอมไมสามารถอางความ
เปนบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตซ่ึงไมรูถึงขอหามโอนสิทธิเรียกรองได เนื่องจากประกอบ
กิจการธนาคารพาณิชยเปนอาชีพและเปนที่รูกันในทางปฏิบัติวาสถาบันการเงินผูใหกูยอมตอง
พิจารณาสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลเจาของกิจการ รวมไปถึงสัญญาขายสินคาหรือ
ใหบริการ หรือสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ ถามีในขณะนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาให
สินเชื่อสนับสนุนกิจการ ทําใหลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองสามารถยกขอตอสูที่มีอยูตามสัญญาวาจะ
ไมชําระหนี้ใหกับบุคคลอื่นนอกจากลูกหนี้ได เพราะขอตอสูดังกลาวยอมผูกพันสถาบันการเงินผูให
กูซ่ึงเปนผูรับโอนที่ตองผูกพันภายใตขอสัญญาเทาที่ผูโอนมีสิทธิอยู ดังนั้นสถาบันการเงินผูใหกูจึง
ไมสามารถบังคับใหลูกหนี้การคาชําระหนี้แกตนไดตามมาตรา 303 วรรคสองของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
 นอกจากนี้นิติบุคคลเจาของกิจการที่ทําสัญญากับรัฐยังตองรับผิดตอลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรอง เพราะผิดสัญญาในขอหามโอนสิทธิเรียกรอง และถาในสัญญาขายสินคาหรือใหบริการ 
หรือสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ มีการกําหนดเบี้ยปรับไวเปนจํานวนแนนอนในกรณีที่
คูสัญญาผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองสามารถยกขอตอสูเร่ืองเบี้ยปรับจากการที่
ลูกหนี้เจาของกิจการผิดสัญญาในขอหามโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อขอหักกลบลบกับสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวไดตามมาตรา 341 วรรคแรก ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตอยางไรก็ตาม ใน
กรณีของคาเสียหาย เนื่องจากเปนสิทธิเรียกรองที่มีจํานวนไมแนนอนแลวแตความเสียหายซึ่งตอง
พิสูจนในศาลตอไป จึงเปนสิทธิเรียกรองที่ยังมีขอตอสู จึงไมสามารถนํามาหักกลบลบหนี้ไดตาม
มาตรา 344 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 4.2.6  ปญหาการใชสิทธิของเจาหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน 
 โดยที่เจาหนี้ที่เปนผูใหกูมักจะเปนสถาบันการเงินซ่ึงสวนใหญเปนธนาคารพาณิชยใน
ฐานะเปนผูรับหลักประกันในการที่ลูกหนี้จะตองนําเอากิจการเปนหลักประกัน  ผูรับหลักประกัน
จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ดวย ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกรรมควบคุมของธนาคารให
สามารถดําเนินธุรกิจไปดวยความปกติ  พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติที่เปนขอจํากัด และขอหามมิ
ใหธนาคารพาณิชยกระทําได อันสงผลกระทบโดยตรงตอธนาคารพาณิชยที่ไมสามารถจะถือ
ประโยชนจากกฎหมายหลักประกันที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน กลาวคือ 

 1) พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ไดมีบทบัญญัติดังตอไปนี้  
  “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การธนาคารพาณิชย” หมายความวา การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตอง

จายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไวและใชประโยชนจากเงินนั้นในทางหนึ่ง
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หรือหลายทาง เชน (ก) ใหสินเชื่อ (ข) ซ้ือขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด (ค) ซ้ือขาย
เงินปริวรรตตางประเทศ”..... 

  “มาตรา 9 ทวิ นอกจากการธนาคารพาณิชยแลว ธนาคารพาณิชยอาจกระทําธุรกิจที่
เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการธนาคารพาณิชยหรือธุรกิจอันเปนประเพณีที่ธนาคารพาณิชยพึงกระทํา
เชนการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน การรับอาวัลตั๋วเงิน การรับรองตั๋วเงิน การออกเล็ตเตอรออฟเครดิต 
หรือการค้ําประกัน หรือธุรกิจทํานองเดียวกันดวยก็ได เมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย แตจะประกอบการคาหรือธุรกิจอื่นมิได” 

  “มาตรา 12 หามมิใหธนาคารพาณิชยกระทําการดังตอไปนี้ 
  (1) ...... 
  (4) ซ้ือหรือมีไวเปนประจําซ่ึงอสังหาริมทรัพย เวนแต 
  (ก) เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจหรือสําหรับพนักงานและลูกจางของ

ธนาคารพาณิชยนั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยในการใหความเห็นชอบ
นั้นจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได 

  (ข)  เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือจากการประกันการใหสินเชื่อหรือจากการ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยที่จํานองไวแกธนาคารพาณิชยนั้นจากการขายทอดตลาดโดยคําส่ังศาลหรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพย”...... 

  “มาตรา 12 ตรี ธนาคารพาณิชยตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของธนาคาร
พาณิชยตามมาตรา 12 (4) (ข) ภายในหาปนับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของธนาคาร
พาณิชย เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยจะขยายระยะเวลาใหหรือใหความเห็นชอบเพื่อใชเปน
สถานที่ตามมาตรา 12 (4) (ก)” 

 2) พระราชบัญญัติ ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
พ.ศ. 2522 

  “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ธุรกิจเงินทน” หมายความวา ธุรกิจการจัดหามาซึ่งเงินทุนและใชเงินนั้นในการ

ประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงจําแนกประเภทไดดังตอไปนี้ 
  (1)  กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย 
  (2)  กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา 
  (3)  กิจการเงินทุนเพื่อการจําหนายและการบริโภค 
  (4)  กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ 
  (5)  กิจการเงินทุนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง....” 
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  “มาตรา 11 หามมิใหผูใดนอกจากบริษัทเงินทุนประกอบธุรกิจเงินทุน” 
  “มาตรา 20 หามมิใหบริษัทเงินทุนกระทําการดังตอไปนี้ 
  (1) ลดทุนหรือเพิ่มทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะ

กําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได 
  (2)  ซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพย เวนแต 
   (ก) ... 
   (ข) เปนอสังหาริมทรัพยที่บริษัทเงินทุนไดมาจากการชําระหนี้การประกัน การ

ใหกูยืมหรือการซื้ออสังหาริมทรัพยที่รับจํานองไวจากการขายทอดตลาด โดยคําส่ังศาลหรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพย  แตตองจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาวภายในสามปนับแตวันที่
อสังหาริมทรัพยนั้นตกมาเปนของบริษัทเงินทุน หรือภายในระยะกําหนดเวลากวานั้นตามที่ไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือ........... 

  (6)  ประกอบกิจกรอื่นใดนอกจากธุรกิจเงินทุนในประเภทที่ไดรับอนุญาต เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ในการอนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได....” 

  นอกจากนี้ ธนาคาร บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพยจะประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินกิจกรรมไดเพียงเทาที่กฎหมายดังกลาวกําหนดไวแลว ธนาคาร บริษัทเงินทุน และบริษัท
หลักทรัพยผิดถูกจํากัดความสามารถโดยจะดําเนินธุรกรรมไดเพียงเทาที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดเทานั้น ดังนั้น การที่ผูใหกูไดตกลงไวในสัญญากูยืมกับลูกหนี้วา หากลูกหนี้ดําเนินกิจการ
ไมเสร็จหรือผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเขาสวมสิทธิขอลูกหนี้ไดนั้น จะสามารถดําเนินการตาม
สัญญาไดหรือไม เนื่องจากหากมีกฎหมายพิเศษอื่นใดที่กําหนดใหผูทํากิจการตองขอใบอนุญาต
สัมปทานหรือใบอนุญาตอื่น ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการตาม
กฎหมายพิเศษนั้นๆ กอน เชน การทํากิจการทําไมและแปรรูปไมหวงหาม ซ่ึงจะตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้ยอมเขา
ดําเนินการไมไดเนื่องจากขัดกับกฎหมายการประกอบกิจการธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

  ในมาตรา 9 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505  มีหลักการวา 
นอกจากการสถาบันการเงินที่เปนธนาคารพาณิชยแลว ธนาคารจะประกอบการคาหรือธุรกจิอ่ืนมไิด
หลักการนี้ บัญญัติขึ้น เพื่อมิใหสถาบันการเงินไปดําเนินการประกอบธุรกิจอ่ืนที่ตนเองไมมีความ
ชํานาญ ทําใหเกิดความเสี่ยงอันจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินของธนาคาร หากธุรกิจไดรับความ
เสียหาย 

  ทางปฏิบัติของธนาคาร เมื่อมีการบังคับจํานองเอาทรัพยจํานองออกขายทอดตลาด 
ธนาคารสามารถเขาซ้ือทรัพยจํานองจากการขายทอดตลาดได เพื่อใหไดราคาที่สมควรจะไดนําเงิน
มาชําระหนี้ และมิใหสรางภาระ  NPL (สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได) กับธนาคาร  หากเปนเรื่องการ
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บังคับหลักประกันที่เปนกิจการ  ซ่ึงในหลักของรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจกิจการ 
จะรวมทั้งอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่ประกอบขึ้นเปนกิจการ1  ปญหาอยูที่วาหาก
อสังหาริมทรัพยนั้น รวมสังหาริมทรัพยที่ประกอบขึ้นเปนกิจการ ธนาคารจะสามารถเขาซื้อเพื่อใหไดราคา
พอสมควรไดหรือไม เพราะไมใชธุรกิจของธนาคาร แตหากจะอางวาการบังคับหลักประกันที่เปนกิจการ
จะมีผูบังคับประกันทําหนาที่ในการดูแลทรัพยสินอยูแลว ปญหาผูบังคับหลักประกันจะมีความ
ชํานาญและความสามารถเพียงพอหรือในการดูแลและจําหนายหลักประกัน ซ่ึงเปนที่คาดไดวาก็จะ
เปนปญหาเชนเดียวกับ ปรส. เชนกัน 

  ตามกฎหมายหลักประกันของไทยมิไดกําหนดระบบบังคับหลักประกันที่เปน
กิจการขึ้นเปนการเฉพาะ  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับกฎหมายหลักประกันแมแบบของประชาคมยุโรป 
กลาวคือ   

  1) เมื่อมีการจดแจงหลักประกันที่เปนกิจการ ผูรับหลักประกันสามารถเลือกที่จะ
บังคับและจําหนายหลักประกันที่เปนกิจการทั้งกิจการ โดยผูรับโอนสามารถดําเนินกิจการดังกลาว
ตอไป หรือจะบังคับและจําหนายหลักประกันโดยดําเนินการกับทรัพยที่ใชในกิจการแยกเปนชิ้นๆ  

  2)  ในการบังคับหลักประกันที่เปนกิจการผูรับหลักประกันตองแตงตั้งผูบริหาร
กิจการชั่วคราวเพื่อเขาไปบริหารหลักประกันที่เปนกิจการ และจําหนายกิจการในลักษณะที่ผูรับ
โอนสามารถดําเนินกิจการตอไปได  

  ผูบริหารกิจการชั่วคราวจะเขาไปบริหารหลักประกันที่เปนกิจการทันทีที่สงหนังสือ
บอกกลาวบังคับหลักประกันแกผูใหหลักประกัน (Article 25.7)  

  ผูบริหารกิจการชั่วคราวจะเขาไปบริหารหลักประกันที่เปนกิจการทันทีที่สงหนังสือ
บอกกลาวบังคับหลักประกันแกผูใหหลักประกัน (Article 25.7) โอนโดยตรง การขายในทองตาด 
การขายทอดตลาดโดยรัฐ หรือการประมูลขายโดยเอกชน (Article 25.19)   

  อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงกรมบังคับคดี ซ่ึงมีหนาที่โดยตรงในการขายทอดตลาด
จะเห็นไดวายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรในการขายทรัพยทอดตลาด  

  ดวยเหตุนี้ กรมบังคับคดีแมจะมีนโยบายเพื่อสงเสริมการขายทอดตลาดหลักทรัพย
โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันการเงินหลายแหลงในการอนุมัติสินเชื่อแกผูซ้ือทรัพยสินที่ขาย
ทอดตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งอสังหาริมทรัพยจําพวกบานและที่ดิน แตก็ยังปรากฏปญหาการ
ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินอยูดี ดวยเหตุนี้การสนับสนุนใหเอกชนเปนผูบังคับคดีและขาย
ทอดตลาดจึงเปนสิ่งที่จําเปนรวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เขามาทําหนาที่บริหารกิจการ
ของลูกหนี้จะตองมีความเหมาะสม และจําเปนจะตองกําหนดความรับผิดทางอาญาและทางแหง
อยางชัดเจน  
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  Model law on Secured Transactions  ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกฎหมาย 
เกี่ยวกับการแตงตั้ง และคุณสมบัติของผูบริหารกิจการไมวาผูบริหารกิจการตองเปนนักบัญชีวิชาชีพ 
หรือทนายความตองไมเปนผูถือหุน หรือผูมีอํานาจจัดการ (Article 25.613) และในการดํารงตําแหนง
ของผูบริหารกิจการจะสิ้นสุดเมื่อถึงแกความตาย มีหนี้สินลนพนตัว ลาออก ถูกปลดโดยผูจัดการ 
หรือโดยศาล หรือเมื่อมีการขายกิจการ (Article 25.11)14  และเมื่อการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
กิจการสิ้นสุดลง ตองมีการแตงตั้งผูบริหารกิจการขึ้นใหม คุณสมบัติของผูบริหารกิจการตามที่กลาว
มานี้ เปนสวนสําคัญที่จะทําใหกิจการดําเนินตอไปได และเพื่อความเปนธรรมทั้งแกเจาหนี้และ
ลูกหนี้ในการหาบุคคลที่มีความเปนกลาง มีความรูความสามารถเขามาดําเนินงาน เพื่อใหกิจการนั้น
ดําเนินตอไปได และผูบริหารกิจการมีวาระในการดํารงตําแหนง โดยสามารถถูกถอดงานโดยผูถือ
หุนและศาล 

  นอกจากนี้  หากพิจารณาการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงก็
คงจะตองบังคับทรัพยสินที่เปนหลักประกันไปทีละชิ้นตามสภาพแหงทรัพย และอาจเกิดปญหาใน
การบังคับคดีกับทรัพยสินบางประเภท ไดแก ทรัพยสินทางปญญา เปนตน วาจะสามารถทําได
หรือไมเนื่องจากยังไมมีกฎหมายรับรองการนําทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันดังที่ไดกลาว 
ไปแลว 

 4.2.7  การประเมินสินทรัพยของกิจการ 
 การประเมินราคาทรัพยสิน มีวัตถุประสงคตางๆ  กัน เชน เพื่อเปนหลักทรัพยในการ 
จดจํานอง เพื่อซ้ือขาย เพื่อทราบมูลคาของทรัพยสินที่ถือครอง และเพื่อการลงทุน ทรัพยสินใน
กิจการประเภทตางๆ อาทิ เชน ที่ดิน อาคาร สํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดังคลังสินคา 
เครื่องจักรกล เรือ พาหนะ ทรัพยสินทางปญญา เชน ซอฟแวร เหลานี้เมื่อจะนําไปเปนหลักประกัน 
 

                                                           
13   Article 25.6 “In order for the appointment of the enterprise administrator to be valid 
     25.6.1  he must be a qualified accountant or lawyer) 
  25.6.2  he must not be a chargeholder or the charge manager” 
14  Article 25.11 “The appointment of an enterprise administrator terminates upon 
  2.5.11.1  his death; or 
  25.11.2  his becoming incapable of performing his obligations; or 
  25.11.3  his resignation; or 
  25.11.4  his being removed by the chargeholder; or 
  25.11.5  his being removed by the court; or 
  25.11.6  the tranfer of the enterprise by way of sale 
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ในการขอสินเชื่อจากผูรับหลักประกัน หรือผูใหกู หรือเมื่อตอมาลูกหนี้ผิดนัด หรือผิดสัญญาก็จะมี
การบังคับเอากับหลักประกันเหลานี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไดนํากิจการทั้งกิจการมาเปนหลักประกันนั้น 
เมื่อมีการผิดสัญญา การบังคับเอากับหลักประกันก็จะตองบังคับทั้งกิจการพรอมกัน มิไดแยกวา
บังคับเอากับอสังหาริมทรัพยช้ินหนึ่งชิ้นใด ในการประเมินราคาทรัพยสินของลูกหนี้ทั้งกิจการจึง
ตองเกิดมาเปนธรรมแกลูกหนี้ ซ่ึงอาจเกิดปญหาในการประเมิน ซึ่งราคาที่ประเมินอาจต่ํากวาความ
เปนจริง ทําใหลูกหนี้ไดรับความเสียหายจากการที่ยังคงตองรับภาระในหนี้สินคางชําระ หลังจาก
ขายทรัพยสินไดไมพอชําระหนี้ หรือในกรณีที่มีบุคคลผูหวังผลกําไรจากการขายทอดตลาด
ทรัพยสินของลูกหนี้ ถาผูประเมินราคาทรัพยสินมีความไมสุจริต ประเมินราคาต่ํากวาความเปนจริง 
หรือใหบุคคลที่มาซื้อทรัพยสินของลูกหนี้นําทรัพยสินไปขายตอในราคาที่สูงขึ้นมาก ก็จะเกิดความ
ไมเปนธรรมและเสียตอเจาหนี้ และลูกหนี้เปนอยางมาก 
 ทรัพยสินบางประเภทในกิจการ อาจมีปญหาการประเมินราคา เชน ทรัพยสินทาง
ปญญาประเภทตางๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา อาจเกิดความเปนธรรมตอทั้งเจาหนี้ 
ลูกหนี้ และบุคคลภายนอกผูเขามารับโอนกิจการ เนื่องจากทรัพยสินเหลานี้ไมมีราคากลางที่จะ
กําหนดเปนมูลคาการซื้อขายกันได เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยสินประเภทอื่น เชน ที่ดิน ในการซื้อ
ขายนั้นจะมีราคาประเมินของกรมที่ดินกําหนดเอาไว และยังมีราคาตลาดที่ประชาชนทั่วไปซื้อขาย
กัน แตการซื้อขายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรตางๆ มูลคาของทรัพยสินเหลานี้ พึงประเมินตามราคาของผูซ้ือ
ขายกันเอง เชน ซอฟแวรบางชนิดอาจมีราคาถูก บางชนิดอาจมีราคาแพง การกําหนดราคาขึ้นอยูกับ
ความพอใจของผูซ้ือขาย ดังนี้ การประเมินราคาทรัพยสินของทั้งกิจการที่นํามาเปนหลักประกันจึง
อาจตองแยกตามประเภททรัพยสินวาทรัพยสินชนิดใดมีมูลคาราคากลางที่นํามากําหนดได  
ทรัพยสินชนิดใดไมมีมูลคาราคากลางมากําหนด มูลคาก็ขึ้นอยูกับการตกลงกันของคูสัญญา เมื่อ
ประเมินราคาทรัพยสินในแตละประเภทแลวจึงนําราคาที่ประเมินไดเหลานั้นมารวมกัน จึงไดมูลคา
ของทั้งกิจการ 
 
4.3 วิเคราะหรูปแบบความเปนไปไดในการกําหนดหลักเกณฑในการใชกิจการเปนหลักประกันโดย

การเปรียบเทียบเก่ียวกับ Model Law ของประเทศประชาคมยุโรป และประเทศในกลุม
Common Law 

  ดังไดกลาวมาแลววา การนําเอากิจการมาเปนหลักประกันนั้นยังไมสามารถกระทําได
ตามกฎหมาย ผูใหกูจึงไดพยายามเลี่ยงขอจํากัดของกฎหมายเกี่ยวกับการประกันหนี้ดวยทรัพย โดย
ใชหลักการทางสัญญาและการโอนสิทธิเรียกรองมาปรับใช โดยกําหนดในสัญญากูยืมเงินวา หาก
กิจการดังกลาวไมสามารถกระทําไดแลวเสร็จหรือนิติบุคคลเจาของกิจการผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมี
สิทธิเขาดําเนินกิจการดังกลาวแทนหรือใหบุคคลอื่นเขาดําเนินกิจการดังกลาวได นอกจากนัน้ ผูใหกู
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ยังกําหนดใหนิติบุคคลเจาของกิจการโอนสิทธิเรียกรองที่เกี่ยวของกับกิจการใหแกผูใหกู ซ่ึงการ
ปฏิบัติดังกลาวก็เกิดปญหาเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาและสิทธิเรียกรองตามที่กลาวมาแลว 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาตาม Model Law on Secured Transactions ไดกําหนดวา ในการทํา
สัญญาหลักประกัน ผูใหหลักประกันสามารถนํากิจการทั้งหมดมาเปนหลักประกันได โดยตอง
นําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ โดยในการจดทะเบียนตองระบุไวอยางชัดเจนวา
หลักประกันนั้นเปนกิจการและเมื่อสัญญาหลักประกันมีผลตามกฎหมายแลว เมื่อลูกหนี้ผิดนัดหรือ
ผิดสัญญาและผูรับหลักประกันไดมีหนังสือบอกกลาวทวงถามแลว จะกอใหเกิดสิทธิแกผูรับ
หลักประกันในการที่จะเลือกบังคับหลักประกัน  โดยการจําหนายหลักประกันหรือบังคับ
หลักประกันในลักษณะที่ใหกิจการนั้นสามารถดําเนินกิจการตอไปได หากผูรับหลักประกันเลือกที่
จะบังคับหลักประกันในลักษณะที่ใหกิจการนั้นสามารถดําเนินกิจการตอไปได โดยท่ีผู รับ
หลักประกันจะตั้งผูบริหารกิจการ เพื่อเขามาควบคุมและจัดการกิจการแทนนิติบุคคลเจาของกิจการ
เดิม ซ่ึงผูบริหารกิจการแทนมีหนาที่ตองดําเนินกิจการตอไปใหแลวเสร็จ และหากผูบริหารกิจการ
เห็นวา กิจการไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ตองแจงใหผูรับหลักประกันทราบเพื่อดําเนินการ
จําหนายหลักประกันที่เปนกิจการตอไป โดยการจําหนายจะดําเนินการตามวิธีการที่ผูบริหารกิจการ
กําหนด และผูซ้ือกิจการจากการจําหนายดังกลาวยอมไดไปซึ่งกิจการทั้งหมดโดยปลอดภาระ
หลักประกัน 
 จะเห็นไดวา Model Law on Secured Transactions ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
บังคับหลักประกันที่เปนกิจการไวในลักษณะเดียวกันวา ในกรณีที่ผูใหหลักประกันไดนํากิจการมา
เปนหลักประกันและไดทําตามแบบวิธีที่กําหนดแลว หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญา ผูให
กูซ่ึงเปนผูรับหลักประกันมีสิทธิบังคับหลักประกันในลักษณะที่ใหกิจการสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได ซ่ึงผูรับหลักประกันมีสิทธิบังคับหลักประกันโดยไมตองผานกระบวนการทางศาล
ยุติธรรมและสามารถกําหนดวิธีการจําหนายหลักประกันไดดวยตนเอง 
 ในประเด็นนี้ ผูวิจัยเห็นดวยกับการแกไขปญหาของกฎหมาย Model Law on Secured 
Transactions ในหลักการที่วา เมื่อกฎหมายไดยอมรับใหมีการนํากิจการมาเปนหลักประกันแลว 
ก็ควรที่จะกําหนดใหผูใหกูซ่ึงเปนผูรับหลักประกันมีสิทธิบังคับหลักประกันในลักษณะใหกิจการ
ดําเนินการตอไปได เนื่องจากกอนที่ผูใหกูจะพิจารณาปลอยสินเชื่อใหแกนิติบุคคลเจาของกิจการ 
ผูใหกูจะพิจารณาจากความเปนไปไดของกิจการวา หากกิจการสามารถดําเนินกิจการใหแลวเสร็จจะ
กอใหเกิดรายไดเพียงพอที่จะชําระหนี้ใหแกผูใหกู และในสัญญากูยืมเงิน นิติบุคคลเจาของกิจการ 
ก็ไมมีทรัพยสินใดๆ ที่มีมูลคามากพอที่จะนํามาเปนหลักประกันการกูยืมเงิน ดังนั้น เมื่อนิติบุคคล
เจาของกิจการผิดสัญญากูยืมเงิน โดยจะเปนกรณีที่ดําเนินกิจการไมสําเร็จหรือผิดนักชําระหนี้ตาม
สัญญากูยืมเงินก็ตาม ก็ควรจะมีกฎหมายใหสิทธิแกผูใหกูมีสิทธิบังคับกับหลักประกันที่เปนกิจการ
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ดังกลาวได เพื่อใหมีการดําเนินกิจการดังกลาวตอไปใหแลวเสร็จหรือมีการดําเนินกิจการจนเกิด
รายไดเพียงพอที่จะมาชําระหนี้ใหแกผูใหกูได 
 อยางไรก็ตาม ในสวนของปญหาของวิธีการบังคับหลักประกันนั้น ผูวิจัยไมเห็นดวยกับ
วิธีการบังคับหลักประกันตาม Model Law on Secured Transactions ที่กําหนดใหผูบริหารกิจการ
ช่ัวคราวเขามาบริหารกิจการและพิจารณาวากิจการจะดําเนินตอไปไดหรือไม หากกิจการไม
สามารถดําเนินตอไปได ใหแจงใหผูรับหลักประกันทราบ เพื่อจําหนายหลักประกันตามวิธีการที่
ผูบริหารกิจการชั่วคราวกําหนด  
 ในประเด็นดังกลาวขางตนนั้น ผูวิจัยเห็นวาการดําเนินการบังคับหลักประกันควรจะ
ดําเนินการผานกระบวนการศาลยุติธรรมและใหเจาหนี้ทั้งหลายของกิจการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการจําหนายหลักประกัน กลาวคือ เมื่อผูรับหลักประกันมีเหตุที่จะบังคับหลักประกันที่เปน
กิจการตองยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมเพื่อใหมีคําสั่งไตสวนคํารองและตองแสดงใหศาลเห็นวามีเหตุ
อันควรบังคับหลักประกันและสามารถจําหนายหลักประกันที่เปนกิจการในลักษณะใหผูรับโอน
สามารถดําเนินกิจการตอไปได เพื่อใหมีคําส่ังตอไป เหตุผลที่ผูวิจัยมีความเห็นดังกลาวนั้น เนื่องจาก
ผูวิจัยเห็นวา การดําเนินการผานกระบวนการยุติธรรมเปนระบบที่สังคมไทยยอมรับและหากให
บุคคลอื่นเขามาเปนผูพิจารณาแทนศาลยุติธรรมก็จะเปนการลดบทบาทของระบบศาลยุติธรรมไป 
อีกทั้งศาลยุติธรรมก็อยูในสถานะเปนคนกลาง ไมมีสวนไดเสียกับฝายใด สวนในประเด็นที่วาศาล
ยุติธรรมไมมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาเรื่องนั้น ผูวิจัยเห็นวา ในสวนนี้ผูใหหลักประกันและผูรับ
หลักประกันสามารถนําพยานผูเช่ียวชาญเขาเบิกความใหศาลเห็นถึงเหตุอันควรบังคับหลักประกัน 
และวิธีการบังคับหลักประกันโดยการจําหนายหลักประกันที่เปนกิจการในลักษณะใหผูรับโอน
สามารถดําเนินกิจการตอไปได เพื่อใหศาลใชดุลพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานและมีคําส่ังตอไปได  
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะตองมีการตรากฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะเปนการ
กําหนดกฎเกณฑในการนําเอากิจการเปนหลักประกันขึ้นซึ่งจะไดกลาวตอไปในบทที่ 5 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 บทสรุป 
 โดยที่การใชกิจการเปนหลักประกันยอมเปนทรัพยสินที่ทําใหเจาหนี้ มีความมั่นใจใน
การที่จะไดรับชําระหนี้ จากลูกหนี้ และในสวนของลูกหนี้โดยเฉพาะผูประกอบการยอมที่จะไดรับ
ความเชื่อถือจากเจาหนี้ ในการที่จะรับสินเชื่อ เพื่อนําเงินมาใชในการดําเนินกิจการ อยางไรก็ตาม 
การนํากิจการมาเปนหลักประกันหนี้ไดนั้น ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติไวโดยเฉพาะ 
ดังนั้น เจาหนี้และลูกหนี้จึงตองนําเอาทรัพยสินของกิจการในแตละสวนมาใชเปนหลักประกัน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํากัดไวแตเพียงการจํานองและจํานํา รวมไปถึงกฎหมายพิเศษ
อ่ืนๆ ไดแก พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514  เปนตน เทานั้น 
 ทั้งนี้ หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เจาหนี้ยอมฟองรองและดําเนินการบังคับคดีตามที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
การจํานองและจํานํา 
 5.1.1 การจํานอง 
   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ไดบัญญัติ รับรองอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยบางประเภทเทานั้น ใหสามารถนํามาเปนหลักประกันเพื่อจํานองได ในกรณีที่มีการ
บังคับจํานองก็จะดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
 5.1.2 จํานํา 
        ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติรับรองเฉพาะสังหาริมทรัพยเทานั้น 
ที่สามารถนํามาจํานําได แตก็มีอุปสรรคในการที่จะตองสงมอบการครอบครองในทรัพยสินนั้น 
ใหแกผูรับจํานํา ทําใหลูกหนี้ผูจํานําไมสามารถใชสอยทรัพยนั้นได ไดแกการประกันสินคา เปนตน 
รวมไปถึงการจํานําสิทธิบางประเภทก็ยังไมมีกฎหมายระบุไวชัดเจน ทําใหตองมีการตีความจาก 
ตัวบทกฎหมายที่มีอยูซ่ึงจะทําใหเกิดความไมแนนอน เชน การจํานําสิทธิในเงินฝาก เปนตน ทั้งนี้ 
จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตอไป 
 5.1.3  พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514  
   เปนกฎหมายที่ทําใหผูประกอบการสามารถนําเอาเครื่องจักรซึ่งเปนสังหาริมทรัพยมา
จดทะเบียนจํานองได แตอยางไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ซ่ึง
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กอใหเกิด ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย ไดแก การเปดเผยที่ยังไมกวางขวางและแพรหลายของ
ทะเบียนจํานองเครื่องจักร การจัดลําดับบุริมสิทธิของเครื่องจักร การจัดลําดับบุริมสิทธิของเจาหนี้
ผูรับหลักประกัน การคุมครองบุคคลภายนอก การคัดเลือกหาผูบริหารกิจการ การประเมินราคา
ทรัพยสินทั้งกิจการ ซ่ึงจะตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวตอไป 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 ในปจจุบันไดมีการแปลงสินทรัพยเปนทุนที่มีหลักการพื้นฐานคือ ใหประชาชนนําที่ดิน
และทรัพยสินติดกับที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องจักร หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินสาธารณะ 
สัญญาเชา เชาซื้อ นํามาเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยมีธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคาร
เพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน เปนแกนหลักในการกระจายสินเชื่อ ซ่ึงมี
แนวนโยบาย กรอบทิศทาง หรือแนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุน ดังนี้ 
 1.  เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ  สัญญาเชา หนังสืออนุญาต 
 2.  มีการประเมินสินทรัพยที่ถูกตองและเปนธรรม 
 3.  มีระบบระงับขอพิพาทนอกศาล (Clearing House) 
 4.  ใหมีฐานขอมูลกลาง 
 5.  มีขอตกลงกับสถาบันการเงิน 
 6.  การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 7.  ใหมีการศกึษานโยบายระยะยาว 
 ดวยปจจุบันทรัพยสินทางปญญาเปนสินทรัพยประเภทหนึ่ง กรมทรัพยสินทางปญญา
จึงเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการตามโครงการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการแปลงทรัพยสินทาง
ปญญาเปนทุน โดยในระยะแรกทรัพยสินที่นํามาแปลงเปนทุน คือ สุราแช กลวยไม และซอฟแวร 
โดยสถาบันการเงินที่รวมโครงการ จะพิจารณาถึงการดําเนินธุรกิจ การสรางรายไดในอนาคตของ 
ผูกู รวมทั้งแผนธุรกิจ (Business Plan หรือ Proposal) เพื่อปลอยสินเชื่อ โดยเนนถึงหลักประกันเปน
สําคัญ จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา ภาครัฐไดเร่ิมคํานึงถึงความสําคัญของทรัพยสินบางประเภทที่ 
ไมสามารถนํามาเปนหลักประกันได เชน ซอฟแวร เปนตน  แตการดําเนินการดังกลาวมิไดมีบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมารองรับ เปนเพียงมาตรการที่จัดทําขึ้นเพื่อชวยประชาชนผูยากน ซ่ึงมีความตองการ 
กูเงินจากสถาบันการเงิน แตไมมีหลักประกันที่มั่นคงตามกฎหมายหลักประกันที่มีอยูเดิม 
 ผูวิจัยจึงเห็นวา  เพื่อใหธุรกิจตางๆ ไมวาขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ สามารถใชกิจการ
ของตนเปนหลักประกัน เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของสินทรัพยบางประเภทที่ไมสามารถนํามาเปน
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หลักประกันได และเพื่อคุมครองผูรับกิจการเปนหลักประกัน จึงสมควรตรากฎหมายใหสามารถรับ
หลักประกันที่เปนกิจการ โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 
 5.2.1 ตองมีการใหคําจํากัดความไวในกฎหมายวา “กิจการ”  หมายถึง ทรัพยสินทั้งหมดของ
กิจการที่ผูใหหลักประกันสามารถนําทรัพยสินทั้งหมดที่ตนใชในการประกอบธุรกิจมาเปนหลัก 
ประกันการชําระหนี้ 
 นอกจากนี้ กําหนดใหผูใหหลักประกันสามารถโอนสิทธิตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกจิได เชน สิทธิบัตร ประทานบัตร สัมปทาน เปนตน 
 5.2.2  การบังคับคดี ที่เปนกิจการ ควรนําเอาวิธีการ Adminitrative ของประเทศอังกฤษมาปรับ
ใช โดยการใหคูกรณีตกลงใหมีบุคคลผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการบริหารกิจการมาเปน 
“ผูบังคับหลักประกัน” เพื่อมีอํานาจและหนาที่จัดการ กิจการที่เปนหลักประกัน ตรวจสอบ และ
ประเมินทรัพยสินที่เปนหลักประกัน และจัดสรรการชําระหนี้ 
 5.2.3 ผูบริหารกิจการชั่วคาว ซ่ึงบริหารกิจการแทนเจาหนี้ผูรับหลักประกัน ควรมีคุณสมบัติ
ตามหลักการที่กําหนดไวใน Model Law on Transactions ที่กําหนดวา ผูบริหารกิจการตองเปน 
นักบัญชีวิชาชีพ หรือทนายความ เนื่องจากการบริหารจัดการตองดําเนินการโดยผูที่มีความรูเปน
พื้นฐานเพื่อดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย และมีความเขาใจในบัญชีหนี้สินและทรัพยสิน
ของกิจการ และผูบริหารกิจการตองไมเปนผูถือหุน เนื่องจากหากผูถือหุนเปนผูมีสวนไดเสียใน
หนี้สิน และรายไดหรือผลกําไรของกิจการ หากผูถือหุนเขามาบริหารก็อาจจะดําเนินงานเอนเอียง
เขาขางตนเอง หรือดําเนินงานไมเปนกลาง และไมสุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชนของตนมากกวา
ผลกําไรของกิจการที่จํานํามาแบงปนกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ของกิจการ จึงควรตรากฎหมาย
กําหนดถึงคุณสมบัติของผูบริหารกิจการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ผูรับหลักประกัน และ
ลูกหนี้ผูใหหลักประกัน 
 5.2.4 การประเมินราคาทรัพยสินทั้งกิจการ 
 ดวยการประเมินทรัพยสินทั้งกิจการมีความสําคัญทั้งในขั้นตอนของการนํากิจการมา
เปนหลักประกัน และในขั้นตอนของการบังคับหลักประกันเมื่อมีการผิดนัดผิดสัญญาเกิดขึ้น การ
ประเมินทรัพยสินทั้งกิจการ จึงตองประเมินโดยผูมีความรูความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และเปนผูไมมีสวนไดเสียในกิจการ โดยผูประเมินตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในการประเมิน
ทรัพยสิน ผูประเมินราคาทรัพยสินตองไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใด 
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพื่อทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหการ
ประเมินราคาไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอ
ใหตรากฎหมายกําหนดคุณสมบัติของผูประเมินราคาทรัพยสินทั้งกิจการขึ้น  และกําหนด
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รายละเอียดตางๆ เชน อัตราคาจางในการประเมิน บทกําหนดโทษของผูประเมินราคาหากมีการ
ทุจริต 
 ปญหาของการประเมินราคาทรัพยสินทั้งกิจการ อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การแบงประเภท
ของทรัพยสินที่จะประเมิน เนื่องจากทรัพยสินในกิจการมีหลายประเภท และหลายชนิด ทั้ง
อสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย ทรัพยสินทางปญญา ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หรือ
สังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนวัตถุมีรูปราง มีราคาอาจจับตองถือครองไดนั้น  ผูวิจัยจึงเห็นสมควรเสนอตรา
กฎหมายขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑการประเมินราคาทรัพยสินทั้งกิจการ หามูลคาทรัพยสินของทั้ง
กิจการ เพื่อสะดวกในการบังคับชําระหนี้ 
 5.2.5 ตองกําหนดลําดับลการจัดสรรการชําระหนี้ใหชัดเจน  กลาวคือ 
  1)   คาธรรมเนียมและคาใชจายในการบังคับหลักประกัน 
  2)   คาตอบแทนผูบังคับหลักประกัน 
  3)   การชําระหนี้แกผูรับหลักประกันและเจาหนี้บุริมสิทธิ 
  4)   การชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่ขอเฉลี่ยทรัพย 
  5)   สวนที่เหลือใหคืนแกผูใหหลักประกัน 
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