
ปัญหากฎหมายในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกัน 
การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 

พิมลดา  วรรณพิรุณ 

วิทยานิพนธ์นี้เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีด ีพนมยงค์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์
พ.ศ. 2558

DPU



Legal Problems in the Life Insurance Policy as collateral for loans  
from commercial banks 

 Pimlada  Wannapirun 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Laws  

Department of Law 
Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University 

2015 

DPU



ฆ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัญหากฎหมายในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกัน 
 การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 
ชื่อผู้เขียน พิมลดา วรรณพิรุณ 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 
 

บทคัดย่อ 
 
 การท าประกันชีวิตนั้นมีประโยชน์ในด้านของการทดแทนความเสียหายอันเกิดจาก
ความสูญเสียชีวิต การทุพพลภาพ นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในการออมทรัพย์อันมีลักษณะของ
การสะสมเงินด้วย นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตบางแบบยังมีมูลค่าเงินสด (Cash Value) ซึ่งเมื่อ
ผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกรมธรรม์มีมูลค่าเกิดขึ้น โดยมูลค่านี้
เรียกว่า “มูลค่าเงินสด” กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสดแต่ละกรมธรรม์นั้นจึงถือเป็นสิทธิ
เรียกร้องชนิดหนึ่งที่เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง แต่มีราคาและอาจถือเอาได้จึงเป็นทรัพย์สินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 138 ดังนั้นมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จึงแสดงถึง
ความมั่นคง ความคงที่และความชัดเจนของมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต และผู้ถือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควรที่จะหาประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วยการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ 
 จากการศึกษาพบว่า การน าทรัพย์ไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับในปัจจุบันจ ากัดอยู่เพียงการจ านองและการจ าน าเท่านั้น   
และในหลักกฎหมายลักษณะจ านอง จ าน านั้นเองก็มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับประเภทของทรัพย์ที่สามารถ
น ามาจ านองหรือจ าน าได้ ด้วยเหตุนี้ เองกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ใช่ตราสารที่จะน ามาเป็น
หลักประกันในรูปของการจ าน าได้ ท าให้เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้มีเพียงบุคคลสิทธิเท่านั้น ไม่มีทรัพยสิทธิและไม่ถือเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ท าให้เจ้าหนี้ผู้รับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้ไม่มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน เพราะใน
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทยรองรับสถานะของเจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์เป็น
หลักประกันให้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ หรือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย แตกต่างจาก
กฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายประเทศอังกฤษที่ก าหนดให้สามารถน าสิทธิเรียกร้องมาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ได้ ในรูปแบบของการประกันแบบ  Charge หรือตาม Uniform 
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Commercial Code (U.C.C.)  Article 9 (Secured Transactions)  ของประ เทศสหรัฐอเม ริกาที่
ก าหนดให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ผู้รับสิทธิเรียกร้องเป็นหลักประกันการช าระหนี้มีทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์
หลักประกันนั้นด้วย หรือแม้กระทั่งกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นก็ก าหนดให้สามารถน าสิทธิเรียกร้องมา
เป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้เช่นกัน 
 ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติควรรีบพิจารณาและประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2  
ให้มีผลบังคับเป็นกฎหมายโดยเร็วเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตในการน ากรมธรรม์
ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ และยังเป็นการรองรับสิทธิของ
เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันให้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ  และถือเป็นเจ้าหนี้ 
มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย  อีกทั้ งกระบวนการในการบังคับหลักประกันตามร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ก็เป็นกระบวนการที่ไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่
เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกัน จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ใช้ประโยชน์จาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตอันเป็นทรัพย์ที่ตนมีได้อย่างสูงสุดอีกด้วย  
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ABSTRACT 
 

Making of life insurance has benefit for compensation for damage caused by life loss, 
disability as well as it will be beneficial to save money in type of money accumulation. 
Furthermore, some kinds of life insurance policy have cash value. When the insured pays 
insurance premium for a certain period of time, until the insurance premium has value, the value 
is called “Cash Value”. Each life insurance policy having cash value is deemed as a kind of claim 
in intangible material form, but it has price and it can be held. Therefore, it is property in 
accordance with the Civil and Commercial Code, Section 138. Therefore, this cash value in the 
life insurance policy shows stability, steadiness and clarity of life insurance policy value. Holders 
of life insurance policy should search for benefit from life insurance policy, by bringing life 
insurance policy to be security for borrowing of amount of money from commercial banks.  

From the study, the researcher found that bringing property to be security in paying 
debt under the Civil and Commercial Code to be valid at the present time is limited at only 
mortgage and pledge only. In the principles of law for mortgage and pledge, there are constraints 
on types of properties which can be brought to be mortgaged or pledged. Therefore, life insurance 
policy is not instrument to be used as security in form of pledge; it makes creditors who receive 
life insurance policy as security for debt repayment to be individual right only. There is no 
eligible security. The creditors shall not be deemed as preference creditors. This causes creditors 
who receive life insurance policy as security for debt repayment to not have right better than other 
ordinary creditors; because presently there is no law to enforce in Thailand to support the status of 
creditors who receive life insurance policy as security to be preference creditors, or to be creditors 
having security under the bankruptcy law, which is different from foreign laws, for example, laws 

DPU



ฉ 

of the United Kingdom, determined for being able to bring claims to be security of debt 
repayment in form of guarantee in charge form or according to the Uniform Commercial Code 
(U.C.C.) Article 9 (Secured Transactions) of the United States of America, described to give right 
to creditors. Receiver of claims to be security for paying for debt has eligible securities over the 
security property or even Japanese law, there is determination for bringing claims to be security 
for paying debt as well.  
 The author had the opinion that National Legislative Assembly should accelerate to 
consider and promulgate using of draft of the Business Security Act, B.E. …; which presently it is 
in the period of consideration in Agenda 2, so that it will be effective as law quickly, to grant 
right to life insurance policy holders to bring life insurance policy to be used as security of 
borrowing of money from commercial banks and it will support the right of creditors who are 
receivers of life insurance policy as security so that creditors will be preference creditors and they 
are deemed as creditors having security under the Bankruptcy Law. Furthermore, process for 
enforcing of security under the draft of the Business Security Act, B.E.…. Is the process which 
does not create difficulty to creditors who are receivers of security; therefore, it promotes life 
insurance policy holder to use benefit from life insurance policy which is the property that the 
holder has in the highest level as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส า เ ร็จลุล่วงได้ด้วยดี  โดยได้ รับความกรุณาอย่ างสูงจาก  
รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ ที่ท่านกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 
ให้ค าชี้แนะ ให้ความรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งแนะน าเอกสารทางวิชาการและต าราต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง อันเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ 
ที่ท่านกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมตลอดถึง อาจารย์อ านวย สุภเวชย์ 
อดีตนิติกร 9 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายประกันภัย กรมการประกันภัย และรองศาสตราจารย์
พินิจ ทิพย์มณี ที่รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยให้ค าแนะน าในการเรียบเรียงเนื้อหาและ
แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าที่ เป็นประโยชน์ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้  
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้แต่งต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ งานวิจัยต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าน ามา
ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสในการศึกษาและ 
อบรมสั่งสอน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนข้าพเจ้าด้วยความรักตลอดมา ข้าพเจ้าซาบซึ้งและ  
ขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูง 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ข้าพเจ้าขอมอบ
ให้แก่บุคคลทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด ข้าพเจ้า 
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมาย
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์1 หมายถึง การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือ 
รับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้และใช้ประโยชน์
จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด ซื้อขาย
เงินปริวรรตต่างประเทศ นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าวยังได้ก าหนดว่า “การให้สินเชื่อ” 
หมายถึง การให้กู้ยืมเงิน ดังนั้นการให้สินเชื่อจึงเป็นหนึ่งในบริการของธนาคารพาณิชย์  
โดยธนาคารพาณิชย์ได้ระดมทุนเงินออมประเภทต่าง ๆ แล้วน าไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ต่าง ๆ ซึ่งธนาคารพาณิชย์มีการให้บริการสินเชื่อหลากหลายประเภทและจัดประเภทสินเชื่อ  
ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ และในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อนั้นต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบรัดกุม โดยธนาคารต้องวิเคราะห์ถึงจ านวนเงินทีูู่้กู้ต้องการกู้ยืม ความสามารถในการ
ช าระหนี้ของูู้กู้  ความน่าเชื่อถือของูู้กู้อันเกิดจากประวัติทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือ
ประวัติการช าระหนี้ของูู้กู้ว่าเคยูิดนัดช าระหนี้หรือไม่ และที่ส าคัญคือหลักประกันการช าระหนี้ 
ซึ่งอาจจะเป็นการค้ าประกันหรือหลักประกันที่น่าเชื่อถือว่าเพียงพอที่จะช าระหนี้ได้หากต้องมีการ
บังคับหลักประกัน 
 ด้วยเหตุที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนใน
ระบบนั้นูู้กู้จ าต้องู่านหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างมาก ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการกู้เงิน
ต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินทุนนอกระบบที่ปล่อยกู้ได้ง่าย ไม่จ าต้องมีบุคคลค้ าประกันหรือหลักทรัพย์
ใด ๆ มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และสามารถกู้เงินได้แม้จะมีประวัติทางการเงินที่ไม่ดีหรือ
รายงานสถานะสินเชื่อ2 จะมีความูิดปกติก็ตาม แต่การกู้เงินนอกระบบนั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก 
                                                           

 1  ธนาคารพาณิชย์ม ี4 ประเภท คือ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (Retail Bank) ธนาคาร
พาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) และสาขาของธนาคารต่างประเทศ (Branch). 
 2  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau Co.) หรือเครดิตบูโรจะท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลประวัติการช าระสินเช่ือและการช าระบัตรเครดิตของบุคคล จากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เช่น ธนาคาร
พาณิชย์ หรือูู้ให้บริการสินเช่ือบุคคลและสินเช่ือบัตรเครดิตโดยเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมให้สถาบันการเงิน
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โดยอาจจะคิดเป็นรายวันหรือรายเดือน ซึ่งบางคร้ังการู่อนช าระในแต่ละวันนั้นอาจเป็นการ 
ู่อนช าระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น ท าให้เป็นการยากที่จะสามารถู่อนเงินต้นได้หมดและเมื่อูิดนัด
อาจจะมีการทวงหนี้ด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ด่าว่า ข่มขู่ ท าร้ายร่างกายซึ่ง
บางคร้ังอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว  
 หลักประกันการช าระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ 1. การประกันหนี้ด้วยบุคคล ได้แก่ “ค้ าประกัน” คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง
เรียกว่าูู้ค้ าประกัน ููกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อช าระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น3  
2. การประกันหนี้ด้วยทรัพย์  ได้แก่ “จ านอง” คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าูู้จ านองเอา
ทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าูู้รับจ านองเป็นประกันการช าระหนี้โดยไม่ส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้นให้แกูู่้รับจ านอง4 และ “จ าน า” คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าูู้รับจ าน าส่งมอบ
สังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าูู้รับจ าน าเพื่อเป็นประกันการช าระหนี้5 จากที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการประกันหนี้ด้วยบุคคลหรือการประกันหนี้ด้วยทรัพย์ต่างก็มี
ข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น หากหนี้มีจ านวนมากก็อาจเป็นการยากที่ลูกหนี้จะหาบุคคลใดมาเพื่อ
เข้าููกพันตนช าระหนี้แทนลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระหรือลูกหนีู้ิดนัดช าระหนี้ หรือการจ าน า
นั้นลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่เจ้าหนี้  ท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวในการสร้างรายได้ให้แก่ตนและในส่วนของการจ านองก็มีข้อจ ากัดอยู่เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น6 ด้วยข้อจ ากัด

                                                                                                                                                                      

ตรวจสอบ ขอ้มูลการช าระสินเช่ือและการช าระบัตรเครดิตของตนในขณะที่ยื่นขอสินเช่ือแล้วนั้น สถาบันการเงิน
ก็จะสามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวจากเครดิตบูโร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือได้ เครดิตบูโรจะเก็บ
ข้อมูลการช าระสินเช่ือทุกบัญชีจากสถาบันการเงินตามข้อเท็จจริง ซ่ึงสถาบันการเงินใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเช่ือ โดยจะแบ่งออกเป็นระยะเวลาการรายงานตั้งแต่ 30-60-90-120 วัน หรือ 
ตามระยะเวลาที่ช าระหนี้หรือคงค้าง ถ้ามีการพักช าระหนี้โดยนโยบายของรัฐหรือธนาคาร รายงานก็จะถูกระบุไว้
ด้วยเช่นกัน หากเราไม่สามารถช าระหนี้ได้ รายงานข้อมูลเครดิตก็จะมีความูิดปกติ เมื่อใดที่เราขอกู้สินเช่ือหรือ
บัตรเครดิต ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะดูจากรายงานความูิดปกตินั้นจึงท าให้ถูกปฏิเสธสินเช่ือ. 

3  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680. 
4  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702. 
5  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747. 
6  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 703 “อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจ านองได้ไม่ว่าประเภท 

ใด ๆ สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็อาจจ านองได้ดุจกันหากว่าได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย คือ 
(1) เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 
(2) แพ 
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เหล่านี้จึงส่งูลให้ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
เงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมักจะเข้มงวดมากในการเรียกหลักประกันส าหรับการปล่อยสินเชื่อ
ในแต่ละคร้ัง 
 การประกันชีวิตนั้น เป็นการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวโดยไม่จ าเป็น
ว่าูู้รับประโยชน์จะได้รับเงินหลังจากูู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตเท่านั้น แตูู่้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกท าประกันชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับตัวเองได้ โดยเลือกท าประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ ซึ่งถ้าูู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาก็จะได้รับเงินเอาประกันภัยที่ท าไว้ 
แต่หากูู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างสัญญามีูลบังคับ ูู้รับประโยชน์ก็จะได้รับเงินตามจ านวนที่
เอาประกันภัยไว้และในปัจจุบันอาจมีการท าประกันสุขภาพควบคู่ไปกับการท าประกันชีวิตท าให้
สามารถช่วยบรรเทาหรือลดภาระทางการเงินหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับร่างกายได้ เช่น  
การได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องเข้ารับการรักษาในฐานะูู้ป่วยใน  เนื่องจาก 
ค่ารักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่เป็นจ านวนเงินที่สูงมากท าให้มีูลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากูู้ประสบเหตุซึ่งเป็นูู้ที่มีรายได้หลักของครอบครัวไม่สามารถ
ประกอบอาชีพปัจจุบันได้7 การท าประกันชีวิตจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการออมเงิน
และลดภาระค่ารักษาพยาบาลไปได้พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตบางแบบยังมี
มูลค่าเงินสด (Cash Value) ซึ่งเมื่อูู้ เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
จนกรมธรรม์มีมูลค่าเกิดขึ้น โดยมูลค่านี้เรียกว่า “มูลค่าเงินสด” ซึ่งถ้าูู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา
ก่อนสัญญาถึงก าหนด ูู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แกูู่้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้
เรียกว่า “มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต” (Cash Surrender Value หรือ Surrender Value) ท าให้
เห็นได้ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าที่แน่นอน ชัดเจน จึงสามารถน ามาเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ได้ อีกทั้งสมาคมประกันชีวิตไทย8 ได้เปิดเูยว่า “ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2556 ทีู่่านมามี
เบี้ยประกันภัยรับรวม 442,496.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันปี 2555 ส าหรับธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี 2557 ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
                                                                                                                                                                      

(3) สัตว์พาหนะ. 
(4) สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ” 

 7  บมจ. พรูเดน็เชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย). (ม.ป.ป.). ความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต. 
สืบค้น 1 ตุลาคม 2557, จาก http://www.prudential.co.th/corp/prudential_th_th/header/pru_variety/knowledge/ 
 8  เป็นองค์กรกลางส าหรับธุรกิจประกันชีวิต โดยจัดตั้งคณะท างานที่มาจากบริษัทประกันชีวิตเพื่อ
ด าเนินการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. ส่งเสริมการรับประกันชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป 2. ปลูกฝัง
ความสามัคคีระหว่างบริษัทประกันชีวิต 3. ช่วยเหลือรัฐบาลในการควบคุมบริษัทประกันชีวิตอย่างใกล้ชิด  
4. ประสานงานให้สอดคล้องต้องกันกับนโยบายรัฐบาล. 
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ต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 12 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 496,000 ล้านบาท 
ซึ่งจ าแนกออกเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่จ านวน 168,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 13 
และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 327,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 11 โดยมีอัตราการคงอยู่
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ร้อยละ 85 อย่างไรก็ดีสมาคมคาดว่าธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี 2557 นี้
จะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง...”9 ท าให้เห็นได้ว่าหากมีการน าเอากรมธรรม์ประกันชีวิต
มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ก็จะส่งูลดีต่อระบบเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ส าหรับูู้ที่ 
ไม่มีทรัพย์สินอย่างอ่ืนเพื่อน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้หรือไม่มีบุคคลเข้าค้ าประกันการ
ช าระหนีท้ าให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้น  
 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสดนั้น เมื่อูู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันในแต่ละปี
มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์นั้น ๆ ก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด
แต่ละกรมธรรม์นั้นจึงถือเป็นสิทธิเรียกร้องชนิดหน่ึงที่เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง แต่มีราคาและอาจถือเอา
ได้ จึงเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 13810 ดังนั้นมูลค่าเงินสดตาม
กรมธรรม์จึงสามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้เนื่องจากมีมูลค่า มีความแน่นอนและ 
ง่ายต่อการบังคับหลักประกันอีกด้วย และทางปฏิบัติในปัจจุบันก็มีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไป
เป็นหลักประกันการช าระหนี้การกู้ยืมเงิน แต่จ ากัดอยู่เฉพาะการประกันหนี้กับบริษัทูู้รับประกัน
ชีวิตนั้น ๆ เท่านั้น ท าใหูู้้ถือกรมธรรม์ที่ต้องการกู้เงินจ าต้องยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
บริษัทูู้รับประกัน จึงถือเป็นการปิดโอกาสที่จะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ไปเป็นหลักประกัน
ต่อธนาคารพาณิชย์หรือแหล่งเงินทุนอ่ืนที่อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า หรือมีข้อเสนอที่ดีกว่า
บริษัทูู้รับประกันก็เป็นได้ ดังนั้นการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ 
จึงถือว่ามีปัญหาทางกฎหมายอยู่หลายด้าน เช่น ปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับให้เจ้าหนี้ 
ซึ่งรับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้มีบุริมสิทธิในทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  
จึงท าให้เจ้าหนีูู้้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้ไม่มีสิทธิดีไปกว่าเจ้าหนี้
สามัญคนอ่ืน ๆ หรือปัญหาการพิจารณาถึงล าดับบุริมสิทธิของหลักประกัน อีกทั้งปัญหาในการ
บังคับหลักประกัน จึงควรศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิต
มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้  เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของูู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและ  

                                                           

 9  สมาคมประกันชีวิตไทย. (2557). สมาคมประกันชีวิตไทยคาด ปี57ธุรกิจประกันชีวิตยังคงเตบิโต
ต่อเนื่องที่ 12%. สืบค้น 1 ตุลาคม 2557, จาก 
http://www.tlaa.org/2012/enews_info_de.php?present_id=11&present_detail_id=133#.VLPkEmfEk8p 
 10  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 138 “ทรัพย์สิน หมายความ รวมทั้งทรัพย์และวัตถุ 
ไม่มีรูปร่าง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได้.” 
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เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนีูู้้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้  อีกทั้ง
ยังช่วยใหูู้้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่สามารถหาบุคคลเข้าค้ าประกันเงินกู้หรือไม่มีหลักทรัพย์ 
ในการประกันการช าระหนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุน  
ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อีกด้วย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาถึงหลักทั่วไปของการประกันชีวิต ความสมบูรณ์และสิ้นสุดของสัญญาประกัน
ชีวิต ูลตามกฎหมายของกรมธรรม์ประกันชีวิตและแนวคิดในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันหนี้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 

2.  เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่น ามาปรับบังคับใช้กับรูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้
ด้วยทรัพย์และการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้เปรียบเทียบกฎหมาย
ต่างประเทศ 

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางของการปรับบังคับใช้กฎหมายในการน ากรมธรรม์
ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ 
  
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นทรัพย์สินที่มีความมั่นคงและแน่นอน จึงใช้ เป็น
หลักประกันการช าระหนี้กู้ยืมได้ แต่กฎหมายที่มีใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติโดยเฉพาะ
ให้น ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้  ในทางปฏิบัติจึงต้องอาศัย 
บทกฎหมายลักษณะอ่ืนมาปรับบังคับใช้ท าให้เกิดความไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
และปัญหาการตีความระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท าใหูู้้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตขาดโอกาสในการ
เข้าหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนในระบบ หากประเทศไทยได้มีบท
กฎหมายที่บัญญัติให้น ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้การกู้ยืมได้ จะเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยใหูู้้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ตนเอง  
ถืออยู่ ย่อมส่งูลให้เขาเหล่านั้นใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้ที่ก่อกับ
ธนาคารพาณิชย์ได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเองในการน าเงินมาใช้จ่ายลงทุนท าธุรกิจและ 
ก่อประโยชน์แก่ประเทศโดยรวมต่อไป จึงจ าเป็นต้องศึกษาเพื่อให้มีกฎหมายรองรับให้สามารถ 
น ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงหลักทั่วไปของการประกันชีวิต ความสมบูรณ์และ

สิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต ูลตามกฎหมายของกรมธรรม์ประกันชีวิตและแนวคิดในการน า
กรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันหนี้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และหลักกฎหมายที่น ามา
ปรับบังคับใช้กับรูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์และการน ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ภายใต้กฎหมายไทยและตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. …. เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในระบบจารีตประเพณี (Common Law 
System) และกฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางของการปรับบังคับใช้กฎหมายในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการอธิบายถึง
หลักกฎหมายและการวิเคราะห์ควบคู่กันไป กล่าวคือ อธิบายถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการน า
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสดมาใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้  ทั้งกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ และค าพิพากษาของศาลฎีกา ตลอดจนความคิดเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็น
ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายไทย และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่จะน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะ  
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.  ให้ทราบถึงหลักทั่วไปของการประกันชีวิต ความสมบูรณ์และสิ้นสุดของสัญญาประกัน
ชีวิต ูลตามกฎหมายของกรมธรรม์ประกันชีวิตและแนวคิดในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันหนี้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 

2.  ให้ทราบถึงหลักกฎหมายที่น ามาปรับบังคับใช้กับรูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้
ด้วยทรัพย์และการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ 

3.  ให้ทราบถึงปัญหาและข้อขัดข้องทางกฎหมายในการปรับใช้บังคับกับการน ากรมธรรม์
ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ 
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4.  น าเอาูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปสู่การแก้ไขหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางกฎหมายโดยเฉพาะการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกัน
การช าระหนี้ 
 
1.7  นิยำมศัพท์ 

กรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด 
มูลค่าเงินสด หมายถึง เมื่อูู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง  

จนกรมธรรม์มีมูลค่าเกิดขึ้น โดยมูลค่านี้เรียกว่า “มูลค่าเงินสด” ซึ่งถ้าูู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา
ก่อนสัญญาถึงก าหนด ูู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แกูู่้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้
เรียกว่า “มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต” (Cash Surrender Value หรือ Surrender Value) 

ูู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง ูู้เอาประกัน 
ูู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง ูู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสดไว้เป็น

หลักประกันการช าระหนี้ 
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บทที ่2 
หลักทั่วไปของการประกันชีวิต ความสมบูรณ์และสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต 
ผลตามกฎหมายของกรมธรรม์ประกันชีวิตและแนวคิดในการน ากรมธรรม์

ประกันชีวิตมาเป็นหลกัประกันหนี้กู้ยืมเงนิจากธนาคารพาณิชย์ 
 
 ในการศึกษาถึงแนวคิดในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้
การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์นั้น จ าเป็นต้องศึกษาถึงหลักทั่วไปของการประกันชีวิต ความสมบูรณ์
และการสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต รวมถึงสถานะตามกฎหมายของกรมธรรม์ประกันชีวิต  
ว่ามีลักษณะอย่างไรและมีผลบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรบ้าง 
 
2.1  หลักการท่ัวไปของการประกันชีวิต 
 2.1.1  ความหมายของการประกันชีวิต 
 การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้สืบสิทธิของเขา ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันชีวิตไว้ได้ตายภายใน
เวลาหรือยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาอันได้ตกลงกันก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัย 
ในการประกันภัย11  
 การประกันชีวิตนั้นถือเป็นการสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตรูปแบบหนึ่งให้กับ  
ผู้เอาประกันภัย ด้วยการโอนความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไปยังผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกัน
ชีวิตนั้นเอง โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง เรียกว่า “เบี้ยประกัน” ให้แก่ผู้รับประกัน 
ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตสัญญา
ว่าจะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ในการจ่ายผลประโยชน์ที่มี ตามกรมธรรม์ให้แก่ 
ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี 12 การประกันชีวิตมิใช่วิธีป้องกันความสูญเสีย  

                                                                 
11  จาก กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (น. 137), โดย จิตติ ติงศภัทิย์, 2545, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
12  จาก เคล็ดลับ..การซ้ือประกันชีวิต 2009 (น. 11), โดย วารสารการเงินธนาคาร, 2552, กรุงเทพฯ: 

อินเตอร์เนช่ันแนล วินเทจ. 
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แต่เป็นวิธีการชดใช้หรือทดแทนความสูญเสียนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียรายได้อันเกิดจาการ
สูญเสียพลังการหาเลี้ยงชีพ ความสูญเสียอวัยวะ ความสูญเสียรายได้หรือความสูญเสียในชีวิตของ 
ผู้เอาประกัน เพราะเนื่องจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีพ คือ 
ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค แต่สภาพสังคมในปัจจุบันมนุษย์ทุก
คนยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น ความต้องการมีรถยนต์ มีบ้าน ต้องการพักผ่อน
ท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา การศึกษาที่ดีของบุตร เป็นต้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้ท าให้มนุษย์
ต้องท างานหารายได้ให้มากพอส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่หากบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการหา
รายได้เลี้ยงครอบครัวน้ันประสบเหตุที่ท าให้ต้องทุพพลภาพหรือต้องเสียชีวิตไป การท าประกันชีวิต
ก็จะสามารถทดแทนหรือช่วยบรรเทาความสูญเสียเหล่านั้นได้บ้างไม่มากก็น้อย  ซึ่งนั่นก็คือ
จุดประสงค์ของการประกันชีวิตนั่นเอง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น 
การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ดังนั้นเงื่อนไขแห่งการใช้
เงินตามสัญญาประกันชีวิตจึงแบ่งออกเป็น 2 กรณี13 คือ 
 1.  การใช้เงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต คือ ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ย
ประกันชีวิตเป็นระยะเวลา เช่น รายเดือน หรือรายปี โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันชีวิตมีอายุอยู่
จนถึงเท่านั้นเท่านี้ บริษัทผู้รับประกันก็จะใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประกันชีวิตประเภทนี้มี
ข้อเสียตรงที่ว่าหากผู้เอาประกันชีวิตตายลงภายในระยะเวลาที่ตกลงก าหนดกันไว้ก็ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินตามสัญญา ตัวอย่างเช่น นางวันดี อายุ 20 ปี ท าสัญญาประกันชีวิตระยะเวลา 21 ปี มีเงื่อนไขว่า 
ถ้าครบระยะเวลาที่ตามสัญญาประกันแล้ว นางวันดียังมีชีวิตอยู่ ผู้รับประกันจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาให้ แต่หากนางวันดีตายลงในระหว่างสัญญายังมีผลบังคับ ผู้รับประกัน
ก็ไม่ต้องจ่ายเงินจ านวนนั้นให้ 
 2.  การใช้เงินโดยอาศัยความมรณะของผู้ เอาประกันชีวิต คือ ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ย
ประกันชีวิตเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกับกรณีแรก โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้เอาประกันชีวิตตายลงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ บริษัทผู้รับประกันก็จะใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประกันชีวิตประเภทนี้ 
มีข้อเสียตรงที่ว่า หากผู้ถูกเอาประกันชีวิตมิได้ตายลงภายในระยะเวลาที่ก าหนดนั้น ผู้เอาประกัน 
ก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามสัญญา ตัวอย่างเช่น นางวันดี อายุ 20 ปี ท าสัญญาประกันชีวิตระยะเวลา  
21 ปี มีเงื่อนไขว่า ถ้านางวันดีตายภายในระยะเวลาที่สัญญาประกันมีผลบังคับนี้  ผู้รับประกัน 

                                                                 
13  จาก ค าอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย (น. 109), โดย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์, 2555, กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน. 
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จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ผู้เอาประกันระบุไว้ในสัญญาหรือผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย แต่หากนางวันดีมิได้ตายลงภายในระยะเวลาที่สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับ ผู้รับประกัน
ก็มิต้องจ่ายเงินตามจ านวนน้ันให้แก่ผู้เอาประกัน 
 เน่ืองจากทั้งสองกรณีมีข้อบกพร่องอยู่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงไม่มีผู้นิยมท าประกันชีวิต
กันมากนัก ต่อมาบริษัทผู้รับประกันชีวิตได้น าเอาวิธีการทั้งสองอย่างมารวมกัน คือ ก าหนดเป็น 
ข้อสัญญาไว้ว่า ไม่ว่าผู้ถูกเอาประกันชีวิตจะมีชีวิตอยู่จนถึงก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้หรือตายลง
ภายในก าหนดเวลานั้นก็ตาม ผู้รับประกันก็จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้ การประกันชีวิตแบบนี้เรียกว่า
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  ผู้ เอาประกันชีวิตหรือทายาทมีสิทธิได้รับเงินคืนจากบริษัท  
ผู้รับประกันเสมอไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายลงภายในเวลาที่ก าหนดไว้  การประกันชีวิตแบบนี้ 
ผู้เอาประกันชีวิตต้องช าระเบี้ยประกันค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นวิธีที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันมากกว่า
การประกันชีวิตในสองแบบแรก การประกันชีวิตจัดว่าเป็นการประกันภัยชนิดหนึ่ง  ประเภท
ก าหนดจ านวนเงินแน่นอน ส่วนการประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ หรือประกันส่วนใดส่วน
หนึ่งแห่งอวัยวะของร่างกาย ถึงแม้จะไม่เป็นประกันชีวิตเพราะมิได้มีการอาศัยความมรณะเป็น
เงื่อนไขแห่งการจ่ายเงินก็ตาม แต่ก็จัดเป็นการประกันประเภทก าหนดจ านวนเงินแน่นอนไม่ใช่การ
ประกันวินาศภัย และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 890 บัญญัติว่า “จ านวนเงิน 
อันจะพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงินจ านวนเดียวหรือเป็นเงินรายปีก็ได้ สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่าง
คู่สัญญา” ซึ่งจ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น หมายถึง เงินที่ผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายให้ตามสัญญาที่มีการ
ก าหนดไว้ล่วงหน้า มิได้หมายถึงเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ช าระให้แก่ผู้รับประกันเท่านั้น  
แต่ผู้รับประกันภัยมีความผูกพันต้องจ่ายตามสัญญาที่ได้ท ากันไว้  ไม่มีการจ่ายตามล าดับอย่าง
ประกันวินาศภัย 
 2.1.2  ประเภทของการประกันชีวิต 
 การท าประกันชีวิตนั้นมีประโยชน์ในด้านของการคุ้มครองความสูญเสียชีวิต การทุพพลภาพ 
นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในการออมทรัพย์อันมีลักษณะของการสะสมเงินด้วย เงินที่ช าระเป็นค่า 
เบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งออกเพื่อเก็บสะสมไปเร่ือย ๆ ตามระยะเวลาอันเป็นเงื่อนไขที่ตกลง 
ท าประกันภัยกัน และยังสามารถน าออกมาใช้ได้ในระหว่างอายุสัญญาประกันชีวิตเมื่อสัญญาประกัน
ชีวิตนั้นมีมูลค่าเกิดขึ้นแล้ว นอกจากนั้นการประกันชีวิตยังเป็นการลงทุนแฝงอยู่ด้วย เพราะเมื่อท าสัญญา
ประกันชีวิตไว้แล้วเมื่อครบก าหนดอายุสัญญาก็อาจได้รับเงินมากกว่าจ านวนที่ได้ช าระเบี้ยประกัน
ให้แก่ผู้รับประกัน ในทางปฏิบัตินั้นพอจะแยกประเภทของการประกันชีวิตได้ดังนี้14 

                                                                 
14  จาก กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (น. 88), โดย ธาน ีวรภัทร์, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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 2.1.2.1  การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) 
 การประกันชีวิตแบบสามัญเป็นการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัย
ค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป ซึ่งเหมาะสมส าหรับผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ในการ
พิจารณาว่าจะรับประกันชีวิตหรือไม่ อาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของบริษัท ส าหรับการช าระเบี้ยประกันจะสามารถเลือกช าระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายปี 
ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือนก็ได้15 
 2.1.2.2  การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) 
 การประกันชีวิตประเภทกลุ่มเป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันชีวิต
ร่วมกันตั้งแต่  5 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทเอกชนในการพิจารณา
รับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ส าหรับอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตประเภทนี้จะต่ ากว่าทั้งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม16 
 2.1.2.3  การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) 
 การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมเป็นการประกันชีวิตที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัย
ต่ าตั้งแต่ 10,000-30,000 บาท ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ า  เพื่อช่วยเหลือ 
ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถท าประกันชีวิตได้ การช าระเบี้ยประกันอาจช าระเป็นรายเดือน และไม่มี
การตรวจสุขภาพ ดังนั้น การประกันชีวิตประเภทนี้จะมีระยะเวลารอคอย คือ ถ้าผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ  บริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันภัยให้  แต่จะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ช าระมาแล้วทั้งหมด อัตราเบี้ยประกันชีวิตประเภทนี้จะต่ ากว่าประเภท
สามัญและไม่มีการเก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษด้วย17 

                                                                 
15  เคล็ดลับ..การซ้ือประกันชีวิต 2009 (น. 14). เล่มเดิม. 
16  แหล่งเดิม. 
17  แหล่งเดิม. 
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 2.1.3  รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตจะสามารถแบ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตออกได้เป็น  
4 รูปแบบ ดังนี้ 
 2.1.3.1 แบบชั่วระยะเวลา18 (Term Life Insurance) 
 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือแบบก าหนดระยะเวลา คือ “การประกันชีวิตที่ 
ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจ ากัดโดยบริษัทสัญญาจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันให้   
ถ้าผู้เอาประกันถึงแก่ความมรณะภายในระยะเวลาของสัญญา” ระยะเวลาแห่งการประกันค่อนข้างสั้น 
เช่น 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น แต่อาจท าเป็นสัญญาระยะยาวถึง 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ก็ได้โดยผู้เอา
ประกันชีวิตต้องช าระเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นทุกคร้ังที่มีการต่อสัญญาตามอัตราค่าต้นทุนแห่งการ
ประกันที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ เอาประกันมีอายุมากขึ้น เพราะอัตราการตายของผู้ที่มีอายุมากจะสูงกว่า 
ผู้มีอายุน้อยกว่า แต่ถ้าจะเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาประกันเกินกว่า 1 ปี ผู้เอาประกันจะเสียเบี้ยประกัน
ในอัตราคงที่ในระยะเวลาของสัญญานั้น ดังนั้นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาประกันยาว ๆ บางบริษัท 
จึงสามารถเก็บเงินส ารองประกันชีวิตขึ้นได้ แต่จ านวนที่จะเหลือคืนแก่ผู้เอาประกันจะไม่เพิ่มขึ้น 
ในทางตรงกันข้ามจ านวนเงินส ารองประกันชีวิตนี้จะหมดสิ้นลงเมื่อสัญญาสิ้นผลบังคับ  ฉะนั้น
บริษัทจึงไม่รับประกันชีวิตของบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี หรือ 65 ปี ผู้เอาประกันอาจได้รับสิทธิที่
จะขอต่อหรือแปลงสัญญาโดยไม่ต้องแสดงคุณสมบัติที่จะเอาประกันได้  (Evidence of Insurability) 
บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรับประกันแบบชั่วระยะเวลานี้ เช่น อาจก าหนดจ านวน
เงินที่จะรับประกันขั้นสูงไว้หรือก าหนดอายุของผู้เอาประกันในกรณีที่จะขอต่อสัญญา 
 การประกันชั่วระยะเวลาเป็นการให้ความคุ้มครองเพื่อสนองความต้องการของ  
ผู้เอาประกันในชั่วระยะเวลาสั้น ๆ โดยผู้เอาประกันอาจไม่ต้องแสดงคุณสมบัติที่จะเอาประกันได้
และช าระเบี้ยประกันตามราคาค่าต้นทุนแห่งการประกัน (Cost of Insurance) หรือที่เรียกว่าเบี้ย
ประกันที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการต่อสัญญา (Yearly Renewable Premium Plan) การประกันชีวิตแบบนี้ 
มีลักษณะคล้ายกับการประกันวินาศภัยมากกว่าการประกันชีวิตแบบอ่ืน ๆ เพราะให้ความคุ้มครอง
ระยะสั้น เช่น ตึกหลังหนึ่งท าการประกันอัคคีภัยไว้โดยสัญญามีอายุ  1 ปี คือ ถ้ามีอัคคีภัยเกิดขึ้นท า
ความเสียหายแก่ตึกหลังนั้นในเวลาใดภายในระยะ 1 ปี ผู้เอาประกันจะได้รับเงินค่าทดแทนจาก
บริษัทเพื่อความเสียหายนั้น แต่ถ้าไม่มีอัคคีภัยเกิดขึ้นภายในเวลาดังกล่าว บริษัทก็จะหมดพันธะให้
ความคุ้มครองเมื่อสัญญาครบอายุ เช่นเดียวกับการประกันชีวิตชั่วระยะเวลามีก าหนด 1 ปี เมื่อพ้น

                                                                 
18  จาก หลักการประกันชีวิต  (น. 97), โดย ชูเกียรติ ประมูลผล, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 
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ระยะนั้นแล้วสัญญาก็จะหมดอายุ เบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันช าระเพื่อความคุ้มครองชั่วระยะเวลานี้  
ถือว่าตกเป็นของบริษัททั้งสิ้นในวันสุดท้ายของสัญญา ผู้เอาประกันจะต้องเสียเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น
ทุกคร้ังที่มีการต่อสัญญา เท่ากับจ านวนค่าต้นแห่งการประกันของปีนั้น การที่ต้องเสียเบี้ยประกัน
เพิ่มขึ้นนั้น ท าให้การประกันแบบนี้ไม่เป็นที่นิยม เพราะเมื่อถึงระยะหนึ่งเบี้ยประกันจะมีจ านวนเกิน
กว่าความสามารถที่ผู้เอาประกันจะพึงจ่ายได้ แต่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันถ้าท าการประกัน
ไว้ในขณะที่ยังมีอายุน้อยด้วยการเสียเบี้ยประกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากอัตรามรณะหรือค่าต้นทุน
แห่งการประกันยังต่ าอยู่ในระยะนี้การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาจะให้ความคุ้มครองสูงกว่า  
การประกันชีวิตแบบอ่ืนแม้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะบริษัทต้องป้องกันการกระท าอันมิชอบของ
ผู้เอาประกัน (Adverse Selection) ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่รับประกันชีวิตของบุคคลที่อยู่ในวัยชรา 
เน่ืองจากความมรณะอาจเกิดขึ้นได้ (Probability of Death) ง่ายมากขึ้นและเป็นระยะที่ค่าต้นทุนแห่ง
การประกันสูงอีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการประกันชีวิตชั่วระยะเวลาเป็นการประกันความ  
ไม่แน่นอนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการประกันความแน่นอนอย่างสัญญาประกันชีวิตแบบอื่น  
 การประกันชั่วระยะเวลามีประโยชน์ที่ส าคัญอยู่  2 ประการ คือ (1) ความต้องการ
คุ้มครองมีเพียงชั่วระยะเวลาเพราะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น หรือ (2) เพื่อสร้างความคุ้มครองไป
ชั่วขณะหนึ่งก่อนและขอเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแบบถาวรภายหลัง  คือ ผู้เอาประกันต้องการ 
ความคุ้มครองถาวรระยะยาว แต่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ จึงซื้อสัญญาแบบชั่วระยะเวลาไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีรายได้สูงพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันเพื่อความคุ้มครองถาวรได้ 
 2.1.3.2  แบบตลอดชีพ19 (Whole Life Insurance) 
 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต
ของผู้เอาประกัน ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะ
จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประกันภัยแบบนี้
เพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็น
เงินทุนส าหรับการเจ็บป่วยคร้ังสุดท้ายและค่าท าศพ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอ่ืน20 
 ลักษณะส าคัญของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ก็คือไม่ก าหนดระยะเวลาของสัญญา
ไว้ชัดเจน แต่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันตลอดชีวิต ถ้าเขาเสียชีวิตเมื่อใดจึงจะจ่ายเงินที่ 
เอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ การประกันแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองเป็นประการ

                                                                 
19  จาก หลักการประกันชีวิต (น. 91), โดย สุธรรม พงศ์ส าราญ, พึงใจ พึ่งพานิช, และวิรัช ณ สงขลา, 

2542, กรุงเทพฯ: โอดียนสโตร์. 
20  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (ม.ป.ป.). แบบของการ

ประกันชีวิต. สืบค้น 1 ตุลาคม 2557, จาก http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_life2.php 
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ส าคัญ ประโยชน์ในด้านสะสมก็มีบ้าง แต่ด้อยกว่าด้านคุ้มครอง การประกันแบบนี้ยังสามารถ
จ าแนกออกเป็นชนิดย่อย ๆ อีกหลายชนิด เช่น 
 (1)  การประกันแบบตลอดชีพ ช าระเบี้ยประกันตลอดชีพ (Ordinary Life Insurance) 
การประกันแบบนี้ ผู้เอาประกันจะต้องช าระเบี้ยประกันไปจนถึงปีที่ตนเสียชีวิต แต่ในทางปฏิบัติ
หลังจาก 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันจะยุติช าระเบี้ยประกันเมื่อใดก็ได้ โดยการแปรสภาพกรมธรรม์เป็น
กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ผลก็คือจะท าให้ผู้เอาประกันชีวิตยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อยู่ 
แต่ทุนประกันที่ได้รับในกรณีเสียชีวิตจะลดลงตามส่วน  
 (2)  แบบตลอดชีพจ ากัดระยะเวลาช าระเบี้ยประกัน (Limited Payment Life Insurance) 
หมายความว่า ผู้ เอาประกันไม่ต้องช าระเบี้ยประกันตลอดชีพเหมือนกรณีแรก  แต่จะช าระใน
ระยะเวลาอันจ ากัดหนึ่ง ๆ เช่น ช าระ 15 ปี 20 ปี 25 ปี หรือในบางกรณีก็ก าหนดอายุสูงสุดที่จะต้อง
ช าระเบี้ยประกันเอาไว้ หลังจากนั้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกัน ถ้าเสียชีวิตเมื่อใดผู้รับประโยชน์จะ
ได้รับเงินตามทุนประกัน การประกันแบบนี้มีข้อดีตรงที่ว่าผู้เอาประกันไม่ต้องรับภาระในการส่ง
เบี้ยประกันจนตลอดชีวิต เมื่อช าระเบี้ยประกันถึงระยะที่ก าหนดไว้แล้วก็ยุติได้ โดยยังคงได้รับความ
คุ้มครองเต็มตามกรมธรรม์ แต่เบี้ยประกันประเภทนี้จะแพงกว่าเบี้ยประกันของประเภทแรกที่กล่าว
ไปแล้ว 
 (3)  แบบตลอดชีพแปรสภาพได้ (Convertible Whole Life Insurance) การประกันแบบ
ตลอดชีพดีตรงที่ว่าผู้ประกันสามารถได้รับความคุ้มครองสูง  โดยช าระเบี้ยประกันในอัตราต่ า 
แต่จุดอ่อนของการประกันประเภทนี้คือ ผู้เอาประกันไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเอง เป็นการท าประกันไว้
เพื่อผู้อ่ืน ถ้าผู้เอาประกันปรารถนาจะใช้เงินเอง เขาจะต้องท าประกันแบบสะสมทรัพย์  ซึ่งเบี้ย
ประกันสูงกว่าเบี้ยประกันตลอดชีพ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่ไม่มีความสะดวกทางการเงินจึงไม่สามารถท า
ประกันแบบสะสมทรัพย์ในวงเงินประกันสูง ๆ ได้ การประกันแบบตลอดชีพแปรสภาพได้ก็คือการ
ประกันแบบตลอดชีพจ ากัดระยะเวลาช าระเบี้ยประกัน แล้วจึงแปรสภาพเป็นแบบสะสมทรัพย์  
ซึ่งอัตราเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบตลอดชีพ การประกันแบบนี้เหมาะส าหรับผู้ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัว
ใหม่ ยังไม่มีความสามารถที่จะเก็บออมมากนัก ฉะนั้นในชั้นต้นจึงท าประกันแบบตลอดชีพไปก่อน 
เมื่อเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่ง จึงแปรเป็นแบบสะสมทรัพย์ 
 (4)  การประกันชีวิตร่วม (Joint Life Insurance) คือการประกันชีวิตร่วมกันเกินกว่า  
1 คนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน อาจมี 2 คนขึ้นไป ในทางปฏิบัติไม่ควรเกิน 4 คน โดยบริษัทจะ
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันคนหนึ่งถึงแก่มรณกรรม การประกันชีวิตแบบนี้ไม่เป็นที่
นิยมแพร่หลาย ส่วนมากเป็นสัญญาการประกันชีวิตตลอดชีพช าระเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญาหรือ
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ในเวลาจ ากัด ไม่รับประกันแบบก าหนดระยะเวลา เพราะการประกันชีวิตเดี่ยวก็มีมูลค่าต้นทุนสูง
กว่าเล็กน้อยเท่านั้น การประกันแบบนี้เหมาะส าหรับธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนและสามีภรรยา 
 (5)  Special Whole Life Policy หมายถึง การประกันชีวิตแบบตลอดชีพประเภทหนึ่ง
โดยผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันถูก จ านวนทุนประกันก็ไม่สูงมากนักหรือจ านวนทุนประกันสูงสุด
เท่ากับ 500,000 บาท มีข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ทางบริษัทค านึงถึงสุขภาพของผู้เอา
ประกันว่าต้องมีสุขภาพดีจึงจะรับท าการประกันชีวิต  
 2.1.3.2  แบบสะสมทรัพย์21 (Endowment Insurance) 
 ในการประกันแบบชั่วระยะเวลาและการประกันแบบตลอดชีพนั้น  ทางบริษัท 
ผู้รับประกันจะจ่ายเงินให้เมื่อผู้เอาประกันถึงแก่ความตาย ดังนั้นการประกันแบบสะสมทรัพย์ 
จึงวิวัฒนาการและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในต่างประเทศรวมถึงใน
ประเทศไทย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันชีวิตทั้งสองแบบข้างต้นแล้ว ปรากฏว่ามีคนสนใจท า
การประกันแบบสะสมทรัพย์มากเป็นอันดับหนึ่ง เพราะผู้เอาประกันทราบว่าถ้าเขามีชีวิตอยู่จนถึง
วันครบก าหนดตามสัญญา เขาจะมีโอกาสได้ใช้เงินที่เขาได้รับจากบริษัท ซึ่งลักษณะส าคัญของการ
ประกันแบบสะสมทรัพย์ คือ มีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาที่แน่นอน ถ้าผู้เอาประกันอยู่ครบ
อายุของสัญญาก็จะได้รับเงินซึ่งเอาประกัน แต่ถ้าเกิดเสียชีวิตลงในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ 
ใช้นั้น ผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลที่รับเงินซึ่งเอาประกันจากบริษัทผู้รับประกัน  ซึ่งการประกัน
ประเภทนี้โดยทั่วไปให้ประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์และการคุ้มครอง  
 ลักษณะของการประกันแบบสะสมทรัพย์มีความคุ้มครอง 2 แบบ คือ (1) การประกัน
แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) คือ ข้อสัญญาที่ว่าผู้รับประกันจะจ่ายจ านวนเงินที่เอาประกัน
ให้ ถ้าผู้เอาประกันถึงแก่มรณกรรมในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ (2) การประกันแบบสะสมทรัพย์
แท้จริง (Pure Endowment) คือ ข้อสัญญาที่ว่าบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินที่เอาประกันให้ ถ้าผู้เอาประกัน 
มีชีวิตอยู่รอดพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น บริษัทจะพ้นความรับผิดชอบที่จะจ่ายเงินจ านวนนี้  
ถ้าผู้เอาประกันถึงแก่มรณกรรมภายในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ 
 การประกันแบบสะสมทรัพย์อาจแบ่งออกได้ตามลักษณะของวันครบอายุข อง
กรมธรรม์ (Maturity Date) 2 ประการ คือ (1) สัญญาที่ครบอายุเมื่อผู้เอาประกันมีอายุที่ก าหนดไว้ 
เช่น 55 ปี หรือ 60 ปี (2) สัญญาที่ครบอายุเมื่อสิ้นจ านวนปีที่ก าหนดไว้ เช่น 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี 
โดยสัญญาแบบแรกเป็นสัญญาระยะยาวและผู้เอาประกันจะเลือกท าสัญญาแบบนี้ระหว่างที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ระยะเวลาแห่งสัญญาก่อนท าเกินกว่าระยะที่ผู้เอาประกันจะหาเลี้ยงชีพได้  ดังนั้น 

                                                                 
21  หลักการประกันชีวิต (น. 95). เล่มเดิม. 
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ประโยชน์ของผู้เอาประกันแบบนี้ คือ ผู้เอาประกันสามารถสะสมทรัพย์ไว้เพื่อใช้จ่ายเมื่อชราภาพลง 
ส่วนสัญญาแบบที่สองนั้นเป็นสัญญาระยะสั้น ปกติจะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเพื่อสนองความ
ต้องการของผู้เอาประกันบางอย่าง  เช่น สะสมทรัพย์ไว้เพื่อมาไถ่ถอนทรัพย์ที่จ านองไว้หรือ 
ใช้หนี้สินอื่น ๆ เป็นต้น   
 2.1.3.4  แบบเงินได้ประจ า22 (Annuity Insurance) 
 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า  “การประกันชีวิตแบบ
บ านาญ” โดยการประกันแบบเงินได้ประจ าหรือการประกันแบบบ านาญ คือ สัญญาที่มีข้อก าหนด
ไว้ว่า บริษัทประกันจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย
โดยจ่ายเป็นงวด เป็นระยะสม่ าเสมอ ภายในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งบ่งเจาะจงไว้โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ 
ผู้เอาประกันไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจากความชรา  
 การประกันแบบเงินได้ประจ านั้น บริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นประจ า
แก่ผู้เอาประกันชั่วระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือตลอดชีพของผู้เอาประกันเอง  โดยเร่ิมจ่ายเมื่อถึง
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่สัญญาไว้เกิดขึ้นและผู้รับประโยชน์ก็คือผู้เอาประกัน
นั่นเอง แต่มีบางกรณีที่ผู้รับประโยชน์มิใช่ผู้เอาประกัน ดังนั้นสัญญาการประกันแบบนี้เป็นสัญญา
เพื่อจัดรายได้ประจ าแก่ผู้เอาประกัน ทั้งนี้การจ่ายเงินผลประโยชน์นั้นจะเร่ิมเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่
ก าหนดไว้ เช่น ให้บริษัทเร่ิมจ่ายเมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 60 ปี หรือเมื่อมีพฤติการณ์อันหนึ่งดังที่
ระบุไว้ในสัญญา เช่น ก าหนดว่าให้บริษัทเร่ิมจ่ายเงินให้เมื่อผู้เอาประกันทุพพลภาพหรือเจ็บไข้  
ได้ป่วย เพราะผู้เอาประกันย่อมไม่มีความสามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันต่อไปได้จนครบก าหนดและ
บริษัทก็กระท าเพื่อชักจูงใจและเป็นการช่วยเหลือผู้เอาประกันด้วย 
 การประกันแบบเงินได้ประจ านี้ มีอยู่ 2 ประเภท23 คือ  
 1.  การประกันแบบเงินได้ประจ าจ่ายทันที (Immediate Annuity Payment) โดยการ
ประกันแบบเงินได้ประจ าจ่ายทันทีนี้ บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจ า (บ านาญ) งวดแรกให้ทันทีที่กระท า
สัญญาและผู้เอาประกันได้ช าระเบี้ยประกันครบถ้วนแล้ว แต่โดยปกติบริษัทจะเร่ิมจ่ายเงินได้ประจ า
งวดแรกให้เท่ากับระยะเวลาของเงินได้ประจ าที่บริษัทจะพึงจ่ายแต่ละงวดนั้น เช่น สัญญาจะจ่ายเงิน
ได้ประจ าเป็นเดือนหรือรายปี บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจ างวดแรกให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อสิ้นระยะ  
1 เดือน หรือ 1 ปี นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับแล้วแต่กรณี 

                                                                 
22  แหล่งเดิม. 
23  หลักการประกันชีวิต (น. 132). เล่มเดิม. 
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 การประกันชีวิตแบบนี้ผู้เอาประกันมีโอกาสเลือกให้บริษัทจ่ายเงินได้ประจ าในแบบ  
ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
 (1)  ให้บริษัทจ่ายเงินได้ประจ าเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกัน และหากความ
มรณะเกิดขึ้นก่อนที่เงินต้นทุนที่มีไว้กับบริษัทจะสลายตัวหมด บริษัทก็ไม่ต้องคืนเงินส่วนที่เหลือนั้น
แก่ทายาทของผู้เอาประกัน (Life Annuity without Refund หรือ Straight Life Annuity) แม้ว่า ผู้เอาประกัน
จะถึงแก่ความมรณะเมื่อได้รับเงินได้ประจ าเพียงงวดเดียวก็ตาม ฉะนั้นการประกันชีวิตแบบนี้ 
จึงไม่มีมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือสิทธิที่ผู้เอาประกันจะกู้ยืมเงินจากบริษัทได้ 

(2)  ให้บริษัทจ่ายเงินได้ประจ าเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันและจะจ่ายเงิน
ต้นทุนส่วนที่เหลือหากผู้เอาประกันมรณะก่อนที่เงินต้นทุนนั้นจะหมดสิ้นคืนแก่ผู้รับประโยชน์หรือ
ทายาทของผู้เอาประกัน โดยผ่อนจ่ายคืนเป็นงวด ๆ จนกว่าเงินต้นทุนนั้นจะหมดสิ้น (Life Annuity 
with Installment Refund)  แต่บริษัทอาจสัญญาจะจ่ายเงินต้นทุนส่วนที่ เหลือนั้นคืนแก่ผู้ รับ
ประโยชน์หรือทายาทให้หมดสิ้นทันทีก็ได้  เรียกว่า Cash Refund Annuity วิธีนี้ผู้ รับประโยชน์  
จะได้รับเงินน้อยกว่าวิธีข้างต้นเพราะบริษัทจะไม่คืนส่วนอันเป็นดอกผลที่ได้จากการน าเงินส่วนที่
เหลือไปลงทุนเพราะบริษัทต้องคืนเงินต้นทุนที่เหลือนั้นแก่ผู้รับประโยชน์ทันที 

(3)  ให้บริษัทจ่ายเงินได้ประจ าเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีวิตของผู้เอาประกันและหากความ
มรณะได้เกิดขึ้นก่อนระยะเวลาประกันการจ่ายเงิน (Guarantee) บริษัทก็จะยังคงจ่ายเงินได้ประจ า
นั้นไปจนสิ้นระยะเวลาการันตีนั้น เช่น บริษัทสัญญาจะจ่ายเงินได้ตลอดชีพให้แก่ผู้เอาประกันและ
สัญญาด้วยว่าหากผู้เอาประกันมรณะก่อนที่จะได้รับเงินได้ประจ าครบ 20 ปี ก็จะจ่ายเงินได้ประจ า
ให้แก่ทายาทแทนต่อไปอีกจนครบ 20 ปี แต่หากผู้เอาประกันมีชีวิตรอดอยู่เกินกว่า 20 ปี ก็จะจ่ายเงิน
ได้ประจ าให้แก่ผู้เอาประกันต่อไปเร่ือย ๆ จนถึงแก่มรณะ  

2.  การประกันแบบเงินได้ประจ ายังไม่จ่ายทันที  (Deffered Annuity Payment) คือ  
ผู้เอาประกันซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบนี้ไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดให้บริษัทเร่ิมจ่ายเงินได้ประจ า
ในอนาคตอันไกล เช่น เข้าซื้อสัญญาเมื่ออายุ 25 ปี และบริษัทจะเร่ิมจ่ายเงินได้ประจ าให้เมื่อผู้เอา
ประกันอายุ 60 ปี เป็นต้น ฉะนั้นผู้เอาประกันจะช าระเบี้ยประกันให้ครบถ้วนเสียในวันที่เขาท า
สัญญาเมื่ออายุ 25 ปี หรือจะช าระเป็นงวด ๆ ในแบบเบี้ยประกันอัตราคงที่จนถึงอายุ  60 ปีก็ได้  
ในระหว่างนั้นบริษัทจะได้น าเบี้ยประกันไปลงทุนเพื่อน าดอกผลมาสะสมเพิ่มจ านวนเบี้ยประกัน  
ที่ผู้เอาประกันได้ช าระมาแล้ว มีจ านวนพอเพียงที่บริษัทจะจ่ายเป็นเงินได้ประจ าแก่ผู้เอาประกัน 
ในอนาคต แต่ในเวลาที่บริษัทจ่ายเงินได้ประจ านี้ก็ยังน าเงินที่เหลือไปลงทุนหาดอกผลได้อีก ท าให้
การสลายตัวของเงินต้นทุนนี้ช้าลง บริษัทจึงสามารถสัญญาว่าจะจ่ายเงินได้ประจ าแก่ผู้เอาประกัน
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ไปตลอดชีวิตได้ ฉะนั้นการประกันแบบนี้จึงเป็นการสร้างเงินเพื่อออมไว้ใช้ในอนาคตอย่างแท้จริง 
และมีลักษณะของการลงทุนอย่างมากอยู่ด้วย 
 2.1.4  ประโยชน์ของการประกันชีวิต 
 1.  ประโยชน์ในการออม กล่าวคือ จ านวนเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันได้ช าระให้แก่
บริษัททุกงวดนั้น ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็นค่าคุ้มครอง หรือส่วนเฉลี่ยในการชดใช้การตาย
ประจ าปี ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินเก็บออมในกรมธรรม์ ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อผู้เอาประกันได้ช าระเบี้ย
ประกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้วก็จะมีเงินจ านวนหนึ่งเก็บออมไว้  และจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ตาม
จ านวนปีที่มากขึ้น ซึ่งผู้เอาประกันได้รับสิทธิอยู่ตลาดเวลาที่จะขอยุติสัญญาแล้วขอรับเงินออมที่มี
สะสมอยู่ซึ่งเรียกว่าค่าเวนคืนกรมธรรม์นั่นเอง  
 2.  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตย่อม
ท าให้รายได้ที่เคยมอบให้แก่ครอบครัวเป็นประจ าต้องสิ้นสุดลง แต่ค่าใช้จ่ายประจ าครอบครัวยังมี
อยู่ต่อไป เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ค่ายารักษาโรค เป็นต้น หากหัวหน้า
ครอบครัวมีการท าประกันชีวิตไว้ เงินจากการท าประกันชีวิตก็จะเข้ามาทดแทนรายได้ส่วนนี้ได้
เน่ืองจากการประกันชีวิตเป็นการชดใช้การสูญเสียรายได้จากเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งจะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของครอบครัวไปได้บ้างสักระยะหนึ่ง 
 3.  การประกันชีวิตช่วยปลูกฝังให้เกิดความรักและความรู้สึกรับผิดชอบต่อครอบครัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นก าลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวควรจะ
มีความรักและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อบุคคลในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร โดยหัวหน้า
ครอบครัวต้องไม่ค านึงถึงแต่ความสุขเฉพาะหน้าของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น  หากยังต้อง
ค านึงถึงความสุขและความมั่นคงในอนาคตของบุคคลเหล่านั้นด้วย  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องหา
หลักประกันให้แก่ครอบครัว แม้หัวหน้าครอบครัวจะไม่มีชีวิตอยู่  บุคคลที่อยู่ข้างหลังก็สามารถ 
มีความสุขและความมั่นคงปลอดภัยได้จากการได้รับเงินที่ท าประกันชีวิตไว้ 
 4.  ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจในรูปแบบของการระดมทุนภายในประเทศชนิดหนึ่ง  
กล่าวคือ เงินเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ช าระให้แก่บริษัท เมื่อน ามารวมกันแล้วก็จะเป็นเงิน
ก้อนใหญ่สามารถให้รัฐบาลหรือเอกชนกู้ยืมไปประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ได้และเงินเบี้ยประกันที่
บริษัทได้รับจากผู้เอาประกันชีวิตเป็นเงินที่ฝากในระยะยาวเหมาะสมที่จะให้กู้ยืมไปลงทุนได้ 
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2.2  การก่อให้เกิด ความสมบูรณ์และการสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต 
 2.2.1  การก่อให้เกิดสัญญาประกันชีวิต 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 867 บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น  
ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือลงลายมือชื่อ
ตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่...” กล่าวคือ กฎหมายมิได้
บังคับว่าสัญญาประกันภัยจะต้องท าตามแบบอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ต้องท าเป็นหนังสือ เพียงแต่ว่า
ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เท่านั้น  ฉะนั้นการท าสัญญาประกันภัย 
จึงต้องปฏิบัติตามหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 
กล่าวคือ คู่สัญญาต้องเป็นบุคคลตามกฎหมาย ต้องมีความสามารถในการท านิติกรรม หากความสามารถ
ในการท านิติกรรมมีความบกพร่องหรือถูกจ ากัดโดยกฎหมาย ก็ต้องได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือ
ข้อจ ากัดนั้นให้สมบูรณ์ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ การแสดงเจตนาเข้าท าสัญญาด้วยค าเสนอ
และค าสนองต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ถูกต้องตรงตามที่คู่สัญญาต้องการแสดงเจตนา และ
ปราศจากกลฉ้อฉลหรือการข่มขู่ เมื่อค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกัน สัญญาก็ถือว่าได้เกิดมีขึ้น 
  คู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้เอาประกันกับฝ่ายผู้รับประกัน คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาในการท าสัญญาด้วยการท าความตกลงในหัวข้อส าคัญต่าง  ๆ ของ
สัญญา เช่น เหตุในการใช้เงินตามสัญญา จ านวนเงินที่เอาประกัน จ านวนเบี้ยประกัน ระยะเวลาแห่ง
สัญญาประกัน วิธีการช าระเบี้ยประกัน เป็นต้น เมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันในเร่ืองส าคัญของสัญญา
ดังกล่าวแล้ว สัญญาประกันก็เกิดขึ้นทันที มีผลผูกพันคู่สัญญาทุกประการ แม้ว่าค าเสนอค าสนอง 
จะไม่ได้ท าเป็นหนังสือก็ตาม 
 ในทางปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต24 จะเป็นผู้ท าหน้าที่ใน
การเสนอขายประกันชีวิตให้บุคคลที่ตัวแทนประกันชีวิตไปพบ ซึ่งบุคคลที่ตัวแทนประกันชีวิตไป
พบเพื่อเสนอขายประกันชีวิตนั้นเรียกว่า “ผู้มุ่งหวัง” ซึ่งผู้มุ่งหวังทุกคนไม่ได้ตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตทั้งหมด และผู้มุ่งหวังที่ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตนั้น อาจกล่าวได้ว่าเขาได้ตอบสนองต่อ
ข้อเสนอของตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น ยังไม่ใช่การตอบสนองที่จะก่อให้เกิดสัญญาเพราะในแง่
ของสัญญาประกันชีวิตนั้น ตัวแทนประกันชีวิตไม่ใช่ผู้เสนอและผู้มุ่งหวังก็ไม่ใช่ผู้ตอบสนอง 
เน่ืองจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นเพียงผู้ซึ่งบริษัทประกันชีวิตมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคล

                                                                 
24  ผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ

บริษัทประกันชีวิตนั้นต่อนายทะเบียนพร้อมหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทประกันชีวิตนั้นและต้องเป็น  
ผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด  ซ่ึงตัวแทน
ประกันชีวิตนั้นมีหน้าที่ในการชักชวนให้บุคคลเข้าท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต. 
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เข้าท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทเท่านั้น ดังนั้นการที่ผู้มุ่งหวังตัดสินใจซื้อประกันชีวิตจึงเป็นเพียง
การตอบสนองต่อการขายเท่านั้นซึ่งยังไม่สามารถท าให้เกิดสัญญาประกันชีวิตขึ้นได้  ในกรณีที่ 
ผู้มุ่งหวังตัดสินใจซื้อประกันชีวิต บทบาทของเขาต่อการท าสัญญาก็ได้เกิดขึ้น ซึ่งถูกเรียกว่า “ผู้ขอ
เอาประกัน” และการที่จะขอเอาประกันชีวิตได้นั้นจะต้องประกอบด้วย การกรอกแบบค าขอเอา
ประกัน (Proposal Forms) ลงลายมือชื่อในแบบค าขอเอาประกัน, การแถลงสุขภาพของตนเองและ
ช าระเบี้ยประกันงวดแรก ดังนั้นแบบค าขอเอาประกันตามปกติจึงถือเป็นค าเสนอ จากนั้นตัวแทน
ประกันชีวิตจะเป็นผู้รวบรวมค าขอเอาประกัน ค าแถลงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันและเบี้ย
ประกันงวดแรกส่งให้แก่บริษัทเพื่อให้บริษัทผู้รับประกันพิจารณา โดยบริษัทในที่นี้ก็จะถูกเรียกว่า 
“ผู้รับประกัน” ซึ่งจัดเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากค าขอเอาประกันของผู้ขอเอาประกันได้รับการ
ตอบสนอง สัญญาประกันก็จะเกิดขึ้นทันที และทันทีที่เกิดสัญญาประกันขึ้นผู้ขอเอาประกันจะถูก
เปลี่ยนชื่อเป็น “ผู้เอาประกัน” ซึ่งผู้เอาประกันสามารถระบุชื่อผู้รับประโยชน์หรือไม่ก็ได้  ดังนั้น
สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้รับประกันกับผู้เอาประกัน แต่มี
ผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาประกัน 3 ฝ่าย คือ ผู้รับประกัน ผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์ และการ
ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ผู้รับประกันตอบแทนผู้เอาประกันโดยการชดใช้
จ านวนเงินเอาประกันให้หากเกิดเหตุการณ์ที่สัญญาไว้ และฝ่ายผู้เอาประกันก็ตอบแทนผู้รับประกัน
ด้วยการช าระเบี้ยประกัน25 อนึ่งในการกรอกแบบค าขอเอาประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวของผู้เอาประกันโดยแถลงความจริงทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนและในกรณีที่ตัวแทนบริษัทผู้รับประกันเป็นผู้กรอกแบบค าขอ
เอาประกันชีวิตแทนผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงชื่อในแบบค าขอ
นั้นด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันกรอกแบบค าขอเอาประกันและแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนพร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันงวดแรกแล้ว และตัวแทนประกันชีวิตรวบรวมส่งให้แก่บริษัท 
ผู้รับประกัน แต่บริษัทผู้รับประกันเห็นควรรับประกันชีวิตคนละแบบกับที่มีการขอเอาประกันชีวิต
จึงเสนอแบบประกันชีวิตแบบใหม่พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขใหม่ จะถือว่าเป็นการไม่รับค าเสนอของ
ผู้เอาประกัน และถือเป็นค าเสนอขึ้นใหม่ ซึ่งหากผู้เอาประกันปฏิเสธไม่รับแบบประกันหรือเงื่อนไข
ดังกล่าว สัญญาประกันชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้น แต่หากผู้เอาประกันตอบสนองโดยการลงนามรับ
เงื่อนไขตามที่บริษัทประกันเสนอ สัญญาประกันชีวิตก็จะเกิดขึ้นทันที จึงกล่าวได้ว่า สัญญาประกัน
ชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสนองรับ 

                                                                 
25  จาก คู่มือตัวแทนประกันชีวิต (น. 74), โดย สมาคมประกันชีวิตไทย, 2535, กรุงเทพฯ. 
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 2.2.2  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวิต  
 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันภัยอย่างหนึ่ง เป็นสัญญาประเภทผู้รับประกันภัย
ตกลงไว้ว่าจะใช้เงินจ านวนแน่นอนซึ่งก าหนดไว้ล่วงหน้า หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตาม
เงื่อนไขในสัญญาและเมื่อสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันภัย  บทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 1 ว่าด้วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั้งแต่มาตรา 861 
ถึงมาตรา 867 จึงต้องน ามาใช้กับสัญญาประกันชีวิตด้วย ซึ่งมาตรา 862 ได้ระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสัญญาประกันไว้ 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ ซึ่งบุคคล 
แต่ละฝ่ายมีความหมายดังนี้  
 “มาตรา 862 ตามข้อความในลักษณะนี้ 
 ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหม
ทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ 
 ค าว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
 ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือ
รับจ านวนเงินใช้ให้ 
 อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ได้” 
 2.2.2.1  ผู้รับประกันภัย (Insurer) 
 บุคคลผู้ที่จะเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยในฐานะผู้รับประกันภัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเร่ืองการประกันภัยเป็นอย่างดี  และต้องมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเพียง
พอที่จะบริหารจัดการได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันภัยและสังคม พร้อมทั้งสามารถ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายผู้รับประกันที่มีลักษณะดังกล่าว 
ภาครัฐจึงได้ตรากฎหมายก าหนดคุณสมบัติของคู่สัญญาฝ่ายผู้ รับประกันภัยไว้โดยเฉพาะ 26  
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติว่า “การประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตจะกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัดและโดยได้รับใบอนุญาตประกันธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี” ฉะนั้นผู้รับประกันจะต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน
จ ากัดเท่านั้นและต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตจ ากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ

                                                                 
26  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (น. 37). เล่มเดิม. 
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คณะรัฐมนตรี ดังนั้นถ้ามีการท าสัญญาประกันชีวิตกับผู้รับประกันที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว  
ผลของสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นโมฆะ27 
 2.2.2.2  ผู้เอาประกันภัย 
 เงื่อนไขแห่งการใช้ เงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นคือ  อาศัยความทรงชีพหรือ 
ความมรณะของบุคคล28 ดังนั้นผู้เอาประกันชีวิตจึงหมายถึงบุคคลธรรมดาตามกฎหมายเท่านั้น  
ไม่รวมถึงนิติบุคคลด้วย โดยผู้เอาประกันชีวิต หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันเป็น
การตอบแทนการที่ผู้รับประกันภัยตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยให้ และเน่ืองจากการเข้าท าสัญญาประกันนั้น 
เป็นการท านิติกรรมอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะเป็นผู้เอาประกันได้จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย
ในอันที่จะท านิติกรรมให้มีผลผูกพันได้ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ29 แล้วตามกฎหมาย 
หากยังเป็นผู้เยาว์อยู่ก็จะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนหรือในกรณีคน  
ไร้ความสามารถก็จะต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ท าแทน เป็นต้น30 ในทางปฏิบัติมักจะพบว่าผู้เอาประกันภัย
อาจให้บุคคลอ่ืนช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ แต่การช าระเบี้ยประกันแทนนั้น ถ้าไม่ได้ตกลงให้ 
ผู้ช าระเบี้ยประกันเป็นผู้ร่วมเอาประกันด้วยแล้ว ผู้ช าระเบี้ยประกันย่อมไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้รับประกัน
และหาอาจเรียกร้องให้ผู้รับประกันช าระค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่31 
 2.2.2.3  ผู้รับประโยชน์ 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 862 ผู้ รับประโยชน์คือ “บุคคลผู้จะ 
พึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้” ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้ เพราะผู้รับประโยชน์เป็นเพียงบุคคลที่ผู้เอาประกันชีวิตก าหนดให้
เป็นผู้ได้รับจ านวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันชีวิตตามสัญญาประกันชีวิตที่ท าขึ้น  ผู้เอาประกันชีวิต
จึงสามารถก าหนดให้ตนเป็นผู้รับประโยชน์หรือจะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้ ส าหรับ
กรณีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลอ่ืน กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีความเกี่ยวข้องหรือต้องมีส่วนได้
เสียกับผู้เอาประกันชีวิตแต่อย่างใด จึงเป็นสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตที่จะระบุให้บุคคลใดก็ได้เป็น

                                                                 
27  ค าพิพากษาฎีกา ที่ 4211-4212/2528. 
28  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงิน 

ย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง.” 
29  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมี

อายุยี่สิบปีบริบูรณ์.” 
30  จาก ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (น. 36), โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2551, 

กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
31  ค าพิพากษาฎีกาที่ 2664/2517. 
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ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต32 โดยในกรมธรรม์ 1 ฉบับจะมีผู้รับประโยชน์กี่คนก็ได้  
ไม่จ ากัดจ านวนและผู้เอาประกันสามารถเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้เสมอ เว้นแต่เป็นกรมธรรม์ชนิด
เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ไม่ได้ หรือผู้เอาประกันจะไม่ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์เลยก็ได้
เช่นกัน ซึ่งข้อแตกต่างระหว่างการระบุและไม่ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ก็คือ ถ้ากรมธรรม์ 
ไม่ระบุตัวผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับนั้นทั้งหมดจะตกสู่กองมรดกของ  
ผู้เอาประกัน ซึ่งเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องให้ช าระหนี้ได้เต็มตามจ านวนหนี้  แต่หาก
กรมธรรม์มีการระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้ เจ้าหนี้ของผู้เอาประกันจะเรียกร้องให้ช าระหนี้ได้เฉพาะ
ในส่วนของเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันได้ช าระไว้เท่านั้น33 
 2.2.3  ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันชีวิต 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 863 บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น  
ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่
อย่างหนึ่งอย่างใด” หมายความว่า การท าประกันชีวิตนั้นบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาในฝ่ายของผู้เอา
ประกันชีวิตต้องมีความสัมพันธ์อยู่กับชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันไว้ โดยถ้ามีความตายเกิดขึ้นจะท า
ให้เกิดผลกระทบกระเทือนมาถึงผู้ที่เอาประกัน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับตัวบุคคลที่เอาประกัน
ชีวิตไว้ ซึ่งสัญญาประกันชีวิตนั้นมีความมุ่งหมายที่จะช่วยบรรเทาผลร้ายหรือชดเชยความเสียหาย  
ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันโดยการแบ่งเฉลี่ยความเสียหายในระหว่างผู้เอาประกันด้วยกัน   
หากไม่มีบทบัญญัติว่าผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันไว้  จะท าให้สัญญาประกัน
กลายเป็นการพนันไป ดังนั้นการที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีส่วนได้เสียในการท าประกันชีวิตก็เพื่อ
ป้องกันมิให้เข้าลักษณะเป็นการพนันขันต่อซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน โดยการอาศัยชีวิตของคนอ่ืนเป็นเคร่ืองมือในการเสี่ยงโชคและป้องกันมิให้เกิดการ
ฆาตกรรมเพื่อมุ่งหวังเงินที่ท าประกันชีวิต  
  

                                                                 
32  ค าพิพากษาฎีกาที่ 2447/2516 
33  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 “ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า 

เมื่อตนถึงซ่ึงความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุช่ือผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงิน
อันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยซ่ึงเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 

 ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยก าหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่า
เฉพาะแต่จ านวนเงินเบี้ยประกันภัย ซ่ึงผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่ง  
กองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้.” 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาส่วนได้เสียของสัญญาประกันชีวิตนั้น  แยกพิจารณาได้  
2 กรณ ีคือ  
 1.  การประกันชีวิตของตนเอง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ บุคคลทุกคนย่อมมีส่วน
ได้เสียในชีวิตของตนเองเสมอ ผู้เอาประกันชีวิตย่อมมีสิทธิที่จะก าหนดจ านวนเงินที่ตนต้องการให้  
ผู้รับประกันชีวิตจ่ายให้กับตนเองหรือผู้ รับประโยชน์ไว้ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  โดยกรณีที่ 
ผู้เอาประกันขอเอาประกันชีวิตตนเองในจ านวนสูง ๆ ผู้รับประกันจะต้องค านึงถึงความเหมาะสม 
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกัน และพฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย  
 2.  การประกันชีวิตของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ ผู้ที่จะท าประกันชีวิต
บุคคลอ่ืนได้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ตนเอาประกันชีวิตถึงขนาดมีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายในชีวิตของบุคคลนั้นด้วย โดยการตายของบุคคลนั้นจะมีผลกับผู้ท าประกันชีวิตให้นั้น
ได้รับผลกระทบกระเทือนต่อการด าเนินชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจของผู้เอาประกันชีวิต34 
โดยส่วนได้เสียในชีวิตของผู้อ่ืนนั้นอาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น บิดามารดา
และบุตร ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ต่อกันไว้หลายประการ  เช่น บิดามารดาต้อง
อุปการะเลี้ยงดูบุตรและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์ 35 และบุตรก็มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา36 เป็นต้น ดังนั้นบิดามารดาย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตของบุตรและบุตรก็เป็นผู้มีส่วนได้
เสียในชีวิตของบิดามารดาเช่นกัน หรือในกรณีคู่สมรส ซึ่งกฎหมายก าหนดให้สามีและภรรยาต้อง
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและ  
ฐานะของตน37 ดังนั้นสามีภรรยาจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตซึ่งกันและกัน  นอกจาก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวแล้วยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น นายจ้างลูกจ้าง โดยนายจ้างย่อมมี
ส่วนได้เสียในชีวิตของลูกจ้างเนื่องจากตัวลูกจ้างมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องท างานให้แก่
นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน และนายจ้างกับลูกจ้างมีสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ต่อกันตามกฎหมาย ดังนั้น
นายจ้างจึงมีส่วนได้เสียในชีวิตของลูกจ้าง38 เป็นต้น 
 ผลของการท าสัญญาประกันชีวิตโดยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตคือ 
สัญญาประกันชีวิตนั้นย่อมไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด 39 กล่าวคือ ผู้รับประกันจะเรียกให้ 

                                                                 
34  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (น. 43). เล่มเดิม. 
35  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1564. 
36  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1563. 
37  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1461.  
38  ค าพิพากษาฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ่). 
39  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 863. 
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ผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันไม่ได้และผู้รับประกันก็ไม่มีหน้าที่จะต้องใช้เงินตามจ านวนที่  
ตกลงกันไว้ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้ถูกประกันชีวิตถึงแก่ความตาย 
 2.2.4  เบี้ยประกันภัยและการก าหนดเบี้ยประกันภัย 
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 30 บัญญัติว่า “อัตราเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือ
เมื่อบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหม่ก็ได้  การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความ
เห็นชอบไว้ก่อนแล้ว” แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ รับประกันไม่มีโอกาสที่จะก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยได้ตามใจชอบ แต่จ าเป็นต้องให้นายทะเบียน (คือ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 40) ให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยที่จะก าหนดขึ้น 
และอัตราเบี้ ยประกันภัยที่ จะเปลี่ ยนแปลงใหม่ด้วย  เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้บริษัท 
ผู้รับประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงหรือต่ าเกินไป อันส่งผลเสียหายแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
 ในสัญญาประกันชีวิตน้ัน ผู้รับประกันมีองค์ประกอบในการค านวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้ 
คือ 1. อัตรามรณะ คือ ตัวเลขแสดงอัตราการตายของคนในอายุต่าง ๆ กันซึ่งได้มาจากตารางมรณะที่
จัดท าขึ้น (Mortality Table) โดยแยกตามอายุต่าง ๆ เช่น ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 30 ปี สมมติว่ามี 
ผู้เอาประกันชีวิตจ านวน 10,000 คน จ านวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาทเท่ากัน จากตาราง
มรณะบอกว่าผู้ เอาประกันที่มีอายุ  30 ปีจะเสียชีวิตปีละ 1 คน ดังนี้ผู้ รับประกันจะเรียกเก็บ 
เบี้ยประกันภัยคนละ 10 บาทต่อปี  ก็พอเพียงที่จะน ามาจ่ายตามข้อผูกพันแห่งสัญญาได้  
2. อัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยช าระให้แก่ผู้รับประกันภัย หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการให้ความคุ้มครองแล้ว ผู้รับประกันภัยจะน าไปลงทุน
หาดอกผล หากผลตอบแทนจากการลงทุนมีมากจะท าให้เบี้ยประกันลดลงได้ แต่ถ้าผลตอบแทน
จากการลงทุนลดลงย่อมมีผลท าให้เบี้ยประกันภัยต้องปรับสูงขึ้นเพื่อให้มีเงินส ารองเพียงพอที่จะใช้
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เมื่อมีการเรียกร้องเข้ามา 3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือ 
เนื่องจากในการด าเนินงานของผู้รับประกันภัยต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ

                                                                 
40  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, มาตรา 7. 
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รับประกันชีวิตอันเป็นต้นทุนในการรับประกันภัยซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตจะประมาณการ
และรวมเข้าไปในเบี้ยประกันภัยที่ต้องเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย41  
 2.2.5  การสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต42 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจสิ้นสุดผลบังคับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1.  การเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender) คือ ผู้เอาประกันขอเลิกสัญญาต่อบริษัทผู้รับประกัน
โดยขอให้บริษัทจ่ายคืนเงินเอาประกันส่วนหนึ่งที่สะสมไว้  ซึ่งเรียกว่า มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ 
(Surrender Value) 
 2.  กรมธรรม์ครบอายุ (Maturity) กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ที่บริษัทสัญญาจะจ่ายคืน
เงินให้เมื่อสิ้นระยะเวลาของสัญญาและผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ สัญญาจะสิ้นสุดผลบังคับลงเมื่อสิ้น
ระยะเวลาดังกล่าวและผู้เอาประกันได้รับเงินจากบริษัทแล้ว 
 3.  ผู้เอาประกันถึงแก่มรณะ (Death) การประกันชีวิตทุกแบบก าหนดให้บริษัทจ่ายเงิน
ที่เอาประกันไว้แก่ทายาท เมื่อผู้เอาประกันถึงแก่มรณะในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ 
 4.  เมื่อกรมธรรม์สิ้นเวลาของสัญญา (Expiry) ในการประกันแบบชั่วระยะเวลาที่
ก าหนดเวลาของสัญญาไว้แน่นอน กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับเมื่อระยะเวลาของสัญญาหมดสิ้นลง 
 5.  การขาดช าระเบี้ยประกัน (Lapsation) ในกรณีที่ผู้เอาประกันขาดช าระเบี้ยประกัน
เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเมื่อจ านวนมูลค่าเงินสดมีไม่พอช าระเบี้ยประกันที่ขาดช าระ 
สัญญาประกันชีวิตก็จะสิ้นผลบังคับลงโดยปริยาย 
 
2.3  กรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต  สิทธิของ 
ผู้ถือ กรมธรรม์ประกันชีวิตและมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 2.3.1  ลักษณะและความหมายของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 กรมธรรม์ประกันชีวิต (Policy) เป็นเอกสารลงลายมือชื่อผู้รับประกัน ซึ่งผู้รับประกันได้
จัดท าขึ้นและต้องส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกัน กรมธรรม์นั้นต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้และต้องมีข้อความตรงตามสัญญาประกัน  
 ฉะนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงไม่ใช่สัญญาประกันชีวิต กล่าวคือ สัญญาประกันชีวิต
เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประกัน ข้อตกลงนี้เกิดเป็นสัญญาเมื่อมีค าเสนอถูกต้อง

                                                                 
41  จาก ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (น. 128), โดย อ านวย สุภเวชย์, กรุงเทพฯ: 

บรรณกิจ. 
42  หลักการประกันชีวิต (น. 64). เล่มเดิม. 
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ตรงกับค าสนองตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 36543, 36144 โดย 
ไม่จ าต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นแต่เพียงเอกสาร  ซึ่ง 
ฝ่ายผู้รับประกันจัดท าขึ้นเพราะเหตุที่ได้มีสัญญาประกันชีวิตต่อกัน สัญญาประกันชีวิตมีข้อความว่า
อย่างไรก็สุดแล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน เมื่อตกลงได้ความประการใดแล้วต้องน าข้อตกลงนั้นมา
ปรากฏแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต45 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  867 วรรคสองบัญญัติว่า  “ให้ส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้ เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” จึงถือเป็นกรณี
ที่กฎหมายบังคับให้ผู้รับประกันเป็นผู้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยที่มีเน้ือความถูกต้องตามที่ตกลงกัน
ไว้กับผู้เอาประกันและมีหน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยนั้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อยึดถือไว้
เป็นหลักฐานอันแสดงว่าได้มีการท าสัญญาประกันภัยขึ้นแล้ว นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 867 วรรคสาม46 ยังได้ก าหนดถึงรายการต่าง ๆ อันเป็นสาระส าคัญที่ต้องมีใน
กรมธรรม์แต่ละกรมธรรม์ไว้ด้วย ซึ่งแยกพิจารณาได้ ดังนี ้ 

                                                                 
43  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 356 “ค าเสนอท าแก่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า โดยมิได้ 

บ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใดก็ย่อมจะสนองรับได้แต่ ณ ที่นั้นเวลานั้น ความข้อนี้ให้ใช้
ตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งค าท าเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพท์ด้วย.” 

44  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 361 “อันสัญญาระหว่างบุคคลซ่ึงอยู่ห่างกันโดยระยะทาง
นั้นย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อค าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ...” 

45  ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (น. 100). เล่มเดิม. 
46  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม “กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือช่ือของ

ผู้รับประกันภัยและมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (1)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
 (2)  ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเส่ียง 
 (3)  ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ 
 (4)  จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
 (5)  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
 (6)  ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาส้ินสุดไว้ด้วย 
 (7)  ช่ือหรือยี่ห้อของผู้รับประกัน 
 (8)  ช่ือหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
 (9)  ช่ือของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
 (10)  วันท าสัญญาประกันภัย 
 (11)  สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย.” 
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 (1)  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ชีวิตของผู้เอาประกันหรือชีวิตของผู้ถูกเอาประกัน 
 (2)  ภัยซึ่งผู้รับประกันรับเสี่ยง คือ ความทรงชีพหรือความมรณะของผู้เอาประกันหรือ
ผู้ถูกเอาประกัน 
 (3)  ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้อง
ระบุรายการนี้ลงในกรมธรรม์ เพราะราคาแห่งมูลประกันภัยในการประกันชีวิตนั้น ไม่สามารถ
ก าหนดได้เพราะชีวิตของคนเราย่อมไม่อาจก าหนดราคาเป็นเงินได้ 
 (4)  จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย คือ เงินจ านวนหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์  เมื่อมีความมรณะเกิดขึ้นกับผู้ถูกเอาประกันชีวิตหรือเมื่อ 
ผู้เอาประกันชีวิตยังมีชีวิตอยู่เมื่อถึงก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาประกันชีวิต 
 (5)  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย คือ จ านวนเบี้ยประกันที่ฝ่าย 
ผู้เอาประกันต้องช าระให้กับผู้รับประกันตามสัญญาประกันชีวิต โดยวิธีส่งเบี้ยประกันก็จะเป็นไป
ตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา เช่น ช าระงวดเดียวหรือหลายงวด ช าระเป็นเงินสด ช าระเป็นเช็ค  
เป็นต้น 
 (6)  ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 
คือ ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์ไว้ด้วย  เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาที่สัญญา
ประกันมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 (7)  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 
 (8)  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประภัย 
 (9)  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี คือ อาจมีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 (10)  วันท าสัญญาประกันภัย คือ ถือเอาวันที่คู่สัญญาตกลงท าสัญญาประกันชีวิตซึ่ง
อาจเป็นวันทีอ่อกกรมธรรม์หรือก่อนออกกรมธรรม์ก็ได้ ซึ่งวันท าสัญญาประกันมีความเกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น มีการเสี่ยงภัยในขณะท าสัญญาหรือไม่ และเกี่ยวกับหน้าที่เปิดเผย
ข้อความจริงของผู้เอาประกันรวมถึงการรับรู้ความจริงของผู้รับประกัน 
 (11)  สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย คือ สถานที่ที่ออกกรมธรรม์ให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ตกลงท าสัญญาประกันภัยกันก็ได้  
 2.3.2  เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
  แม้สัญญาประกันชีวิตนั้นจะเป็นสัญญาที่ผู้รับประกันจะใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ 
ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก็ได้บัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันไว้  ตามมาตรา 895 ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้
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จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อ
มรณภัยอันนัน้เกิดขึ้น เว้นแต่ 
 (1)  บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา 
หรือ  
 (2)  บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
  ในกรณีที่  2  นี้  ท่านว่าผู้ รับประกันภัยจ าต้องใช้ เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่  
ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น”  
  โดยบทบัญญัติดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าผู้รับประกันภัยได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้เงินตาม
สัญญาประกันภัย ในกรณีที่ (1) ผู้เอาประกันชีวิตตนเองฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา 
ซึ่งกฎหมายบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันไว้เพราะมีวัตถุประสงค์จะป้องกัน มิให้ท า
ประกันชีวิตเพื่อประสงค์จะเอาเงินประกันโดยอาจเป็นไปได้ว่าผู้เอาประกันชีวิตตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
อยู่แล้วจึงท าสัญญาประกันชีวิตเพื่อหวังว่าทายาทจะได้รับประโยชน์จากเงินประกันชีวิต  กฎหมาย
จึงลงโทษผู้นั้นด้วยการให้หมดสิทธิได้รับการชดใช้เงินตามสัญญาโดยก าหนดระยะเวลาไว้ 1 ปี  
ซึ่งหากผู้เอาประกันท าสัญญาประกันเพื่อหวังให้ทายาทของตนได้เงินประกันแล้ว  อย่างน้อยก็ต้อง
รอเวลาถึง 1 ปี ท าให้ผู้ เอาประกันได้มีโอกาสในการคิดทบทวนไตร่ตรองได้พอสมควรและ
กฎหมายก็ยังค านึงว่าหากถือหลักเกณฑ์นี้โดยไม่จ ากัดเวลาไว้บ้างก็อาจผูกมัดผู้เอาประกันจนเกินไป 
เพราะเมื่อท าสัญญาประกันชีวิตไปนาน ๆ แล้วผู้เอาประกันอาจมีเหตุเกี่ยวกับสภาพจิตใจคิดฆ่าตัว
ตายและกระท าการฆ่าตัวตายไปจริง ๆ ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตายอาจไม่ได้มาจากการหวังเงิน
ประกันตามสัญญาประกันก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง การที่จะจ ากัดสิทธิของผู้เอาประกันถึงขนาด
หมดสิทธิได้รับใช้เงินตามสัญญาทั้ง  ๆ ที่ผู้เอาประกันอาจส่งเบี้ยประกันมาเป็นเวลานานแล้ว 
ก็อาจจะไม่เป็นธรรมต่อผู้เอาประกันเท่าใดนัก (2) ผู้เอาประกันชีวิตถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดย
เจตนา ซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องค านึงถึงระยะเวลาตามข้อ (1) แต่อย่างใดเนื่องจากการฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนานั้น
ย่อมมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 ไม่ว่าจะกระท าในเวลาใด ๆ  
ก็ตาม กฎหมายจึงถือเป็นข้อยกเว้นให้ผู้รับประกันไม่ต้องใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ต้องใช้เงิน
ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้เอาประกันภัย 
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 2.3.3  สิทธิของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 สิทธิของผู้เอาประกันชีวิต 
 (1)  สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันออกกรมธรรม์ให้  กล่าวคือ เมื่อเกิดสัญญา
ประกันภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประกันย่อมต้องผูกพันในการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็น
การผิดสัญญา และการออกกรมธรรม์ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้รับประกัน47 ดังนั้นหากผู้รับประกัน
ไม่ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้ เอาประกัน ผู้เอาประกันย่อมมีสิทธิฟ้องร้องผู้รับประกันให้ส่งมอบ
กรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันได้ และกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันนั้นต้องมีเนื้อความที่ตรงกับ
สัญญาประกันที่ได้ท าขึ้น  
 (2)  สิทธิได้ รับเงินประกันชีวิต  โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาประกันชีวิต  
เช่น ถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะของบุคคลอ่ืนเป็นหลักในการใช้เงิน ผู้เอาประกัน
ชีวิตจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเป็นจ านวนแน่นอนตามที่ตกลงไว้  เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่
ความตายหรือหากเป็นสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันเองเป็นหลักในการ
ใช้เงิน ผู้เอาประกันชีวิตจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีชีวิตอยู่จนถึง
ก าหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา 
 (3)  สิทธิโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอ่ืน 48 คือ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันชีวิตระบุให้ตนเองเป็นผู้ รับประโยชน์หรือกรณีที่ผู้ เอาประกันชีวิตมิได้ระบุตัวผู้ รับ
ประโยชน์ไว้ ซึ่งมีผลให้ผู้เอาประกันชีวิตเป็นผู้รับประโยชน์เสียเองในฐานะคู่สัญญา ผู้เอาประกัน
ชีวิตจึงมีสิทธิโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ผู้เอาประกันชีวิตได้ระบุ
ชื่อผู้รับประโยชน์ไว้และผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว 
และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันชีวิตแล้วว่าตนมีเจตนาจะถือเอา
ประโยชน์แห่งสัญญานั้น 
 (4)  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา
ประกันชีวิตเมื่อใดก็ได้ โดยงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยอีกต่อไปก็ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาแล้ว ซึ่ง 
ถ้าได้ส่งเบี้ยประกันมาระยะหนึ่ง จนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันชีวิต

                                                                 
47  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสอง “ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมี

เนื้อความต้องตามสัญญานั้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง.” 
48  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 “แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตมิได้เป็นผู้รับประโยชน์

เองก็ดี ผู้เอาประกันชีวิตย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้เว้นแต่จะได้ส่ง
มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว  และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับประกันชีวิตแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น...” 
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มีสิทธิเลือกที่จะขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ที่ได้ส่งเบี้ยประกัน และจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ส่งไปแล้ว ซึ่งโดยปกติเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยจะเป็นจ านวนเงินที่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ส่งไปแล้ว  เนื่องจากผู้รับประกันชีวิต 
ได้หักค่าใช้จ่ายไว้ก่อน 
 (5)  สิทธิการขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ (Paid-up Policy) คือ หากผู้เอา
ประกันชีวิตไม่ประสงค์จะรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทันที ผู้รับประกันชีวิตก็จะออก
กรมธรรม์ให้ใหม่แทนกรมธรรม์เดิม โดยจะก าหนดจ านวนเงินที่จะต้องใช้ลดลงมาให้ได้ส่วน
สัมพันธ์กับเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ส่งไปแล้วและถือเสมือนว่าได้เอาประกันชีวิตไว้
เท่ากับจ านวนเงินที่ก าหนดขึ้นใหม่นี้ ซึ่งโดยปกติจะเป็นจ านวนมากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัย เพราะผู้รับประกันชีวิตยังมิต้องใช้เงินให้ไปทันที  แต่จะต้องใช้เงินให้ต่อเมื่อมีความ
มรณะภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือมีความทรงชีพอยู่จนครบก าหนดระยะเวลาตาม
สัญญานั้น49  
  (6)  สิทธิการขอเปลี่ยนเป็นการประกันภัยขยายระยะเวลา50 (Extend Term Insurance) 
คือ การประกันชีวิตประเภทสามัญ นอกจากผู้เอาประกันจะมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ใน
กรณีขอเลิกสัญญา หรือมีสิทธิยุติการช าระเบี้ยประกันโดยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 894 แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิขอ
เปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาได้อีกประเภทหนึ่ง สิทธิในประการนี้มิใช่สิทธิที่บัญญัติไว้
ในกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์  
 การประกันภัยแบบขยายเวลา หมายถึงการที่ผู้ เอาประกันภัยแสดงเจตนาไปยัง 
ผู้รับประกันภัยขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัย โดยขอเอาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ ยประกันภัยช าระค ร้ัง เดียว  เพื่ อซื้ อกรมธรรม์แบบใหม่  คื อ 
แบบชั่วระยะเวลาในจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม ระยะเวลาที่ขยายออกไปต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาของสัญญาเดิม หากเงินค่าเวนคืนที่น าไปซื้อการประกันแบบชั่วระยะเวลายังมีเหลืออยู่  
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา หากผู้เอาประกันยังคงมีชีวิตอยู่ ผู้รับประกันก็จะคืนเงินส่วน
สะสมทรัพย์ที่แท้จริง (Pure Endowment) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะ

                                                                 
49  จาก ค าอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย (น. 124), โดย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์, 2555, กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน. 
50  จาก ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (น. 134-135), โดย อ านวย ศุภเวชย์, 2551, 

กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991. 
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ภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป ผู้รับประกันก็จะใช้เงินให้แก่ผู้ รับประโยชน์ตามจ านวนเงิน 
เอาประกันภัยที่ท าไว้แต่แรก  
 2.3.4  มูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 กรมธรรม์ประกันภัยจะมีมูลค่าของกรมธรรม์ซึ่งก าหนดเป็นจ านวนเงินได้  โดยเฉพาะ
กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นระยะเวลานาน เช่น 21 ปี หรือ 25 ปี 
เป็นต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยช าระเงินค่าเบี้ยประกันไปแล้วสักระยะหนึ่ง  กรมธรรม์นั้นก็จะมีมูลค่า
เกิดขึ้น ได้แก่   

1.  มูลค่าเงินสด (Cash Value)  
 มูลค่าเงินสด หมายถึง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง  

จนกรมธรรม์มีมูลค่าเกิดขึ้น โดยมูลค่านี้เรียกว่า “มูลค่าเงินสด” ถ้าผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา
ก่อนสัญญาถึงก าหนด ผู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้
เรียกว่า “มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต” (Cash Surrender Value หรือ Surrender Value) 
   ซึ่งจ านวนเงินมูลค่าเงินสดนี้ ผู้เอาประกันอาจพึงใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ขอรับเป็นเงินสด (Cash Surrender Value)  วิธีนี้ผู้ เอาประกันต้องเลิกสัญญา  
สละเงินเอาประกันที่จะได้รับในอนาคตเพื่อเอาเงินสดเพียงเล็กน้อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะหาก 
ผู้เอาประกันเลิกสัญญาเมื่อสัญญามีผลบังคับไม่กี่ปี  เพื่อหวังเอาเงินสดไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนั้น 
จะผิดหวังเพราะจ านวนเงินมูลค่าเงินสดยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับจ านวนเบี้ย
ประกันที่ได้จ่ายไปแล้ว อีกประการหนึ่งจะต้องเลิกสัญญาอีกด้วย ท าให้ต้องสูญเสียความคุ้มครอง
จากการประกันชีวิต อันเป็นสิ่งปรารถนาของผู้เอาประกันแต่แรกท าสัญญา เมื่อเป็นเช่นนี้บริษัท 
จึงพยายามแนะน ามิให้ผู้ เอาประกันเลิกสัญญา เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า  
มีประโยชน์ จึงควรรักษาไว้เพื่อให้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์  
 แต่ถ้าผู้เอาประกันมีหนี้สินใดไว้กับบริษัท บริษัทจะหักหนี้สินนั้นจากมูลค่าเงินสดเสีย
ก่อนที่จะจ่ายคืนแก่ผู้เอาประกัน 
 (2)  กู้เงินจากบริษัทผู้รับประกันโดยเอากรมธรรม์เป็นประกัน (Policy Loans) ในกรณีนี้
สัญญาประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ตามปกติ แต่ผู้เอาประกันจะสามารถกู้เงินจากบริษัทผู้รับประกัน
ในจ านวนเงินไม่เกินกว่าจ านวนมูลค่าเงินสดที่มีกับบริษัทในขณะที่ขอกู้นั้น  
  เมื่อผู้ เอาประกันมีความจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนหนึ่งแต่ไม่ประสงค์จะเลิกสัญญา
ประกันชีวิตเพราะจะท าให้ความคุ้มครองสิ้นสุดลงและความต้องการใช้เงินนี้เป็นการชั่วคราว 
ฉะนั้นจึงประสงค์ที่จะกู้ เงินจากบริษัทประกันชีวิตแทน ซึ่งอาจกระท าได้โดยบริษัทจะให้ 
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ผู้เอาประกันกู้เงินจ านวนหนึ่งจากบริษัทในจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนมูลค่าเงินสดที่ผู้เอาประกัน  
มีไว้กับบริษัทในขณะนั้น โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ าที่สุด การที่บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ าเช่นนี้
เพราะแท้จริงแล้วการที่ผู้ เอาประกันชีวิตกู้ เงินนี้  เท่ากับเป็นการยืมเงินของผู้ เอาประกันเอง  
แต่ที่บริษัทต้องคิดดอกเบี้ยก็เพราะบริษัทไม่สามารถน าเงินก้อนนั้นไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์แก่
บริษัทได ้ในเวลาเดียวกันผู้เอาประกันก็ได้รับความคุ้มครองตามจ านวนเงินที่เอาประกันตามจ านวนเดิม
แต่หากผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้น และยังมิได้ช าระหนี้ดังกล่าว บริษัทจะจ่ายเงินให้
เท่ากับส่วนแตกต่างระหว่างจ านวนเงินที่เอาประกันกับหนี้สินที่ผู้เอาประกันมีต่อบริษัทรวม
ดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างช าระนั้นด้วย เนื่องจากเงินที่ผู้เอาประกันกู้ไปนี้ เป็นเงินของผู้เอาประกันเอง 
บริษัทจึงไม่ได้ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ไว้ แต่หากจ านวนเงินที่กู้บวกดอกเบี้ยค้างช าระในขณะใด
รวมกันแล้วเท่ากับจ านวนมูลค่าเงินสด สัญญาจะสิ้นผลบังคับทันที ผู้เอาประกันอาจจะช าระหนี้ด้วย
การผ่อนช าระก็ได้และผู้เอาประกันจะใช้สิทธิในการกู้ยืมเงินนี้ได้เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดและ  
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์ก่อน อัตราการกู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันหนี้
นี้ในต่างประเทศมีอยู่ประมาณ 4-5%  
 (3)  การหักเบี้ยประกันค้างช าระจากมูลค่าเวนคืนเงินสดโดยอัตโนมัติ  (Automatic 
Premium Loans) 
  ผู้เอาประกันที่ประสบความยุ่งยากในการช าระเบี้ยประกันในบางคร้ัง เพราะขาดแคลน
เงินหรือไม่สะดวกในการส่งเบี้ยประกันมายังบริษัทแทนที่จะเป็นเหตุให้กรมธรรม์ต้องสิ้นผลบังคับ
เพราะการที่ผู้เอาประกันขาดช าระเบี้ยประกันเนื่องจากเหตุดังกล่าว บริษัทอาจสัญญาว่า กรมธรรม์
จะมีผลบังคับต่อไปตามเดิม แต่จ านวนมูลค่าเวนคืนเงินสดจะลดลงเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันที่  
ค้างช าระแก่บริษัท รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพราะบริษัทถือว่าจ านวนเบี้ยประกันที่ค้างช าระนี้ก็คือ  
การกู้โดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน (Premium Loans) อย่างหนึ่งนั่นเอง ฉะนั้นผู้เอาประกันจึงอาจ
ช าระเบี้ยประกันในส่วนที่ยังค้างช าระอยู่พร้อมด้วยดอกเบี้ย  โดยมิต้องแสดงคุณสมบัติที่จะเอา
ประกันได้หากต้องการให้จ านวนเงินเอาประกันเท่าเดิม และจะใช้สิทธิได้ตราบเท่าที่จ านวนมูลค่า
เวนคืนเงินสดนั้นยังมิได้ถูกหักไปหมดสิ้น เพราะเมื่อนั้นสัญญาประกันชีวิตจะสิ้นสุดลงโดยปริยาย 
ฉะนั้นกรมธรรม์ที่มีข้อก าหนดนี้จะมีผลให้จ านวนเงินมูลค่าเวนคืนเงินสดลดลงตลอดระยะเวลา  
ที่ผู้เอาประกันค้างช าระเบี้ยประกันจนกว่าผู้เอาประกันจะได้แสดงเจตนาขอเลิกสัญญา เมื่อนั้น
บริษัทจึงจะหยุดน าเบี้ยประกันที่ค้างช าระหักจากมูลค่าเวนคืนเงินสดอีกต่อไป 
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2.  มูลค่าเงินส าเร็จ (Paid up Value)  
มูลค่าเงินส าเร็จ คือ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องการช าระเบี้ยประกัน (หยุดช าระเบี้ย

ประกันภัย) แต่ยังคงต้องการความคุ้มครองอยู่  และแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
กรมธรรม์จะถูกสลักหลังบันทึกการขอใช้สิทธิมูลค่าเงินส าเร็จ ซึ่งผลบังคับตามกรมธรรม์ยังคงมีอยู่ 
โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งเบี้ยประกันภัยแต่บริษัทจะลดทุนประกันภัยลงมาให้ต่ ากว่าเดิม 
ซึ่งจะลดลงเท่ากับมูลค่าเงินใช้เงินส าเร็จตามตารางแนบท้ายกรมธรรม์และสัญญาแนบท้ายต่าง ๆ  
จะถูกยกเลิกการคุ้มครองทั้งหมด กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่หลังจากที่มีการ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จแล้ว แต่ยังอยู่ในระยะเวลาของสัญญาที่เหลือ บริษัทจะจ่ายมูลค่า
เงินส าเร็จตามจ านวน ณ ปีที่ขอเปลี่ยนแปลง หากผู้เอาประกันมีหนี้สินตามกรมธรรม์ บริษัทจะหัก
หนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนแล้วจึงน ามาค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 

3.  มูลค่าขยายเวลา (Extended Term Value)  
มูลค่าขยายเวลา เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะช าระเบี้ยประกันต่อไป จึงน า

กรมธรรม์ประกันชีวิตไปสลักหลังขอขยายระยะเวลา ความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะเท่าเดิมตาม
ตารางแนบท้ายกรมธรรม์ ซึ่งระยะเวลาที่ขยายจะไม่เกินระยะเวลาตามกรมธรรม์เดิม ถ้าหากค านวณ
ระยะเวลาได้นานกว่าระยะเวลาตามกรมธรรม์แล้วจะมีมูลค่าเงินสดคงเหลือ กรณีนี้บริษัทประกันภัย
จะต้องคืนให้ผู้เอาประกันภัยเป็นมูลค่าเงินคงเหลือ51 
      
2.4  สถานะตามกฎหมายของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 2.4.1  ผลผูกพันระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประกัน 
 เมื่อผู้รับประกันสนองรับค าเสนอของผู้เอาประกันแล้ว  สัญญาประกันชีวิตก็เกิดขึ้น
ทันที ก่อให้เกิดผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงต่างมีสิทธิและหน้าที่ 
ต่อกันดังนี้ 
 สิทธิของผู้รับประกันชีวิต คือ  
 (1)  สิทธิได้รับเบี้ยประกันจากผู้เอาประกันชีวิต  
 (2)  สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ คือ ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือ
ผู้ถูกเอาประกันชีวิตรู้อยู่แล้ว ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันชีวิตให้
เรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ  
อันเป็นผลให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  865 

                                                                 
51  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย (น. 91). เล่มเดิม. 
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วรรคแรก ผู้รับประกันชีวิตจะต้องใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นโมฆียะนั้น  ภายใน  
1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันชีวิตทราบถึงมูลอันจะบอกล้างได้ แต่ต้องไม่เกินก าหนด 5 ปี นับแต่วัน 
ท าสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคสอง โดยหากมีการ 
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตนั้น ผู้รับประกันชีวิตเพียงแต่คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่  
ผู้เอาประกันชีวิตหรือทายาทเท่านั้น 52 ไม่จ าต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ได้รับไว้แต่หาก 
ผู้รับประกันชีวิตรู้ข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญนั้นหรือรู้ว่าการแถลงนั้นเป็นเท็จ หรือแม้มิได้รู้
แต่ควรจะได้รู้หากใช้ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนแล้ว สัญญาประกันชีวิตนั้นย่อมเป็นอันสมบูรณ์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 866 ผู้รับประกันไม่อาจบอกล้างได้  และกรณีที่ 
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงอายุคลาดเคลื่อน โดยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกขอบจ ากัดอัตราตามทางค้า
ปกติของผู้รับประกันภัย กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 893 วรรคสอง บัญญัติให้
สัญญาประกันชีวิตนั้นเป็นโมฆียะ เพราะอายุจริงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้รับประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยได้ 
เนื่องจากเป็นวัยที่มีอัตรามรณะสูงเกินไป ซึ่งหากแถลงมาถูกต้อง ผู้รับประกันภัยย่อมจะบอกปัด 
ไม่ยอมท าสัญญาด้วยอยู่แล้ว กฎหมายจึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ โดยไม่จ าต้อง
พิสูจน์ว่ารู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ และการบอกล้างโมฆียะตามมาตรา 893 นี้ กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ 
ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยหรือทายาทของเขา ดังเช่น  
การบอกล้างโมฆียะตามมาตรา 865 จึงต้องถือตามหลักทั่วไป คือคู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม 
ดังนั้นผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย  แต่หาก 
ผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะไปแล้วก็ให้คืนแก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย มิใช่เพียงคืนค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์เท่านั้น53 
 (3)  สิทธิลดจ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อน ซึ่งกฎหมายได้มี
บทบัญญัติพิเศษตามมาตรา 893 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อยกเว้นหลักทั่วไป  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ว่าแม้ได้มีการแถลงอายุของผู้เอาประกันชีวิต
คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความจริง และอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ในขอบจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ
ของผู้รับประกันภัย เป็นเหตุให้ก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า ไม่ถึงขนาดท าให้สัญญาประกันชีวิตนั้น
เป็นโมฆียะ แต่เป็นเพียงให้สิทธิผู้รับประกันชีวิตที่จะลดจ านวนเงินอันผู้รับประกันชีวิตจะต้องใช้
ลงตามส่วน กล่าวคือ ให้ค านวณใหม่ว่า หากพิจารณาตามอายุที่แท้จริงแล้ว ผู้เอาประกันควรจะได้
เงินประกันชีวิตเท่าใด ผู้รับประกันชีวิตก็มีหน้าที่ต้องใช้เพียงนั้น  

                                                                 
52  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 892. 
53  ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (น. 139). เล่มเดิม. 
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 หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต  
 (1)  หน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 (2)  หน้าที่ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต คือ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกัน
ชีวิตตายลงภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลงหรือยังทรงชีพอยู่จนถึงก าหนดระยะเวลาที่สัญญามีผล
ผูกพันกัน ผู้รับประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องใช้เงินตามจ านวนที่เอาประกันภัยไว้ 
 (3)  หน้าที่คืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ คือ ผู้รับประกันชีวิตต้องคืนเงินค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหรือทายาทของผู้เอาประกันชีวิต ในกรณีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 892 เมื่อผู้รับประกันชีวิตบอกล้างโมฆียกรรมตามมาตรา 865 และ
กรณีตามมาตรา 895 วรรคท้าย เมื่อผู้รับประกันชีวิตได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้เงินในเหตุมรณะของ 
ผู้เอาประกัน เพราะผู้เอาประกันนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
 (4)  หน้าที่คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือออกกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ
ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต คือ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตบอกเลิกสัญญาโดยงดส่งเบี้ยประกัน หลังจากได้ส่ง
เบี้ยประกันมาจนกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว  
 ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกัน คือ 
 (1)  หน้าที่ส่งเบี้ยประกันภัย  คือ การที่ผู้ เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งใช้ เงินเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันชีวิตนั้น ถือเป็นสาระส าคัญประการหนึ่งของการเกิดสัญญาประกัน
ชีวิตและเมื่อได้ท าสัญญาประกันชีวิตแล้วจึงย่อมก่อให้เกิดหนี้หรือหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต  
ที่จะต้องส่งเงินเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันตามจ านวน และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 
 (2)  หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความจริง คือ ในการที่ผู้รับประกันจะ 
ตกลงรับประกันชีวิตของผู้เอาประกันชีวิตนั้น ๆ หรือไม่ หรือจะตกลงคิดเบี้ยประกันชีวิตในอัตรา
เท่าใดนั้น ผู้รับประกันจ าเป็นต้องทราบข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับผู้เอาประกันหรือผู้ถูก  
เอาประกัน ไม่ว่าจะเป็น อายุ อาชีพ หรือประวัติการรักษาสุขภาพ ซึ่งผู้ที่จะทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ดี
ที่สุดก็คือตัวผู้เอาประกันชีวิตหรือตัวผู้ถูกเอาประกันชีวิตนั่นเอง ดังนั้นกฎหมายจึงก าหนดหน้าที่ใน
การเปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความจริงให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้เอาประกัน โดยผู้เอาประกันมี
หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความจริงที่ เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับตนเอง 
ให้ผู้รับประกันทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบังใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความจริงตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยกรอก
ข้อความต่าง ๆ ลงในค าเสนอขอเอาประกันภัย แล้วเสนอต่อผู้รับประกันภัยเพื่อพิจารณาว่าจะรับ
ประกันภัยหรือไม่ และในระหว่างการพิจารณาของผู้รับประกันภัย  หากมีข้อความจริงอันใด 
ที่กระทบถึงความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นใหม่ ผู้เอาประกันภัยก็มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหรือแถลงข้อความจริง
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ให้ผู้รับประกันภัยทราบเพิ่มเติมด้วย แต่เมื่อผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยแล้ว ก็ถือว่าหน้าที่ 
ในการเปิดเผยข้อความจริงและแถลงข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยย่อมสิ้นสุดลง  
 2.4.2  การโอนสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต   
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 891 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “แม้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันชีวิตมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี  ผู้เอาประกันชีวิตย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่ง
สัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันชีวิตแล้วว่าตนจ านงจะถือ  
เอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น” ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ระบุให้ตนเองเป็นผู้รับ
ประโยชน์หรือระบุให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์ก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตย่อมมีสิทธิโอนประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอ่ืนได้ด้วยการท าตามแบบของการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 คือต้องท าเป็นหนังสือ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ และต้องบอกกล่าว
การโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือ หรือผู้รับประกันภัยยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องนั้น
เป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันได้ แต่หากผู้เอาประกันได้ส่งมอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันแล้วว่าตนจ านง  
จะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น สิทธิของผู้เอาประกันที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญาให้แก่บุคคล
อีกคนหนึ่งนั้นย่อมหมดไป 
 2.4.3  การบังคับคดีเหนือสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย 
 2.4.3.1  การบังคับคดีเหนือสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 
 เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้
ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว  แต่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องด าเนินการบังคับคดี  โดยเจ้าหนี้ตาม  
ค าพิพากษาจะต้องขอให้ศาลออกค าบังคับและน าส่งให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา เว้นแต่ศาลจะออก
ค าบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้แทนของลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบแล้ว ในกรณีที่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาหรือผู้แทนมาฟังค าพิพากษาเอง ซึ่งในค าบังคับจะต้องก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม 
ค าพิพากษา รวมทั้งระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ชัดแจ้งเพื่อเป็นการเตือนและให้เวลาแก่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาในการปฏิบัติตามค าพิพากษาได้พอสมควร แต่ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
ฝ่าฝืนค าบังคับ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อตั้งเจ้าพนักงาน  
บังคับคดีส าหรับคดีนั้น ต่อมาเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องไปร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี 
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อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
ตามค าพิพากษา54 ตามรายการที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ระบุไว้ในค าร้องขอนั้น โดยเจ้าหนี้ตาม  
ค าพิพากษาจะต้องร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษา55 และเมื่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีท าการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษามาแล้ว  
จะต้องน ามาขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ตามค าพิพากษาต่อไป 

วิธีการในการบังคับคดี 
 1.  การยึดทรัพย์สิน คือ การเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษามาไว้ในความดูแล
รักษาของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อด าเนินการตามกฎหมายให้บรรลุผลตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาล(ฎีกาที่ 187/2490)56 และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 283 บัญญัติว่า 
“...เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายบรรดาทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
อ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษา...” ดังนั้นการยึดทรัพย์สินจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตาม         
ค าพิพากษาที่จะต้องสืบให้รู้ว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน อยู่ในความ
ครอบครองของใคร แล้วเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องเป็นผู้น าเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปท าการยึด
และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดให้เฉพาะทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ้างหรือยืนยันว่าเป็น
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเท่านั้น57 โดยจะยึดให้เพียงเท่าที่จะพอแก่การช าระหนี้ตามค าพิพากษา
พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องใช้แทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียมในการบังคับ
คดี58 ซึ่งการยึดทรัพย์สินแบ่งตามประเภทของทรัพย์สินได้ ดังนี ้

 ก. การยึดอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง ที่ดินและทรัพย์ 
อันติดอยู่กับที่ดินอันมีลักษณะเป็นการถาวร59 จึงไม่สามารถที่จะน าตัวทรัพย์มาไว้ในความดูแล 
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้  ดังนั้นกฎหมายจึงก าหนดวิธีการยึดอสังหาริมทรัพย์ไว้โดยให้  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดท าการยึดโดยน าเอาหนังสือส าคัญส าหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นมาและ  
ฝากไว้ ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใดตามที่ เห็นสมควร และแจ้งการยึดนั้นให้ลูกหนี้ตาม 

                                                                 
54  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี (น. 72), โดย จรัญ ภักดีธนากุล, 2556, 

กรุงเทพฯ: พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย). 
55  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 271. 
56  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา การบังคับคดีตาม

ค าพิพากษาหรือค าส่ัง (น. 148), โดย พิพัฒน์ จักรางกูล, 2546, กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.  
57  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 283. 
58  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 284. 
59  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 139. 
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ค าพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ใน
ทะเบียน ถ้าหนังสือส าคัญส าหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นยังไม่ได้ออกหรือน ามาแสดงไม่ได้ หรือหาไม่พบ 
ให้ถือว่าการที่ได้แจ้งการยึดต่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเป็นการยึดตาม
กฎหมายแล้ว และการยึดอสังหาริมทรัพย์นั้นครอบไปถึงเคร่ืองอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น60 

 ข.  การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง เช่น ยึดสิ่งของ ยึดรถ ยึดทองค า  
ซึ่งการยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างเหล่านี้ท าได้โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดท าโดย
น าเอาเอกสารหรือทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร และ
แจ้งการยึดนั้นให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ หรือมอบเอกสารและสังหาริมทรัพย์ไว้ในความ
อารักขาของลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยความยินยอมของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา  หรือมอบไว้ใน
อารักขาของบุคคลอ่ืนใดซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่  และแจ้งการยึดให้ลูกหนี้หรือบุคคลเช่นว่า
นั้นทราบ กับต้องกระท าให้การยึดนั้นเห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือกระท าโดยวิธีอ่ืนใด
ที่สมควร และการยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างนั้นย่อมครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์นั้นด้วย61  

2.  การอายัดทรัพย์สิน คือ การสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้ท าการโอนหรือช าระหนี้
ให้แก่ลูกหนี้ในคดี แต่ให้ช าระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี (ฎีกาที่ 187/2490)62 กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษามีสิทธิ เรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ช าระเงินจ านวนหนึ่งหรือมีสิทธิ เรียกให้
บุคคลภายนอกส่งมอบสิ่งของแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาสามารถยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลมี
ค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ เมื่อศาลมีค าสั่งอายัดหรือศาลได้ก าหนดไว้
ในหมายบังคับคดีว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจอายัดสิทธิเรียกร้อง เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาก็อาจ
ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีให้มีค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีต่อบุคคลภายนอก
ดังกล่าวได้ ซึ่งค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นต้องมีข้อห้ามลูกหนี้ตาม  
ค าพิพากษาให้งดเว้นการจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องตั้งแต่ขณะที่ได้ส่งค าสั่งนั้นให้  และมีข้อห้าม
บุคคลภายนอกไม่ให้ช าระเงินหรือส่งมอบสิ่งของให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  แต่ให้ช าระหรือ 
ส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายในเวลาตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนั้น63 

                                                                 
60  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 304. 
61  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 303. 
62  ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา การบังคับคดีตาม 

ค าพิพากษาหรือค าส่ัง (น. 178). เล่มเดิม. 
63  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 311. 
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ผลของการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  คือ การที่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่ได้ถูกอายัดภายหลังที่ได้ท าการ
อายัดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่  ถึงแม้ว่า
ราคาแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกินกว่าจ านวนหนี้ตามค าพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียมในการ
ฟ้องร้องและการบังคับคดีก็ตาม64  

วิธีการบังคับกับสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีต่อบุคคลภายนอกให้ช าระ
เงินจ านวนหนึ่งหรือเรียกให้ส่งมอบสิ่งของนั้น กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่า ถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับ
ค าสั่งอายัดทรัพย์ปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องแก่ตน ศาลอาจท าการไต่สวนและถ้าเป็นที่พอใจ
แก่ศาลว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นมีอยู่จริง ศาลก็จะมีค าสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามค าสั่งอายัดและ 
ถ้ากรณีค าสั่งอายัดทรัพย์นั้นไม่มีการคัดค้านหรือศาลได้มีค าสั่งรับรองค าสั่งอายัดนั้นแล้ว  
และบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอให้ศาลออกหมาย
บังคับคดีแก่บุคคลภายนอกนั้น  และด าเนินการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ ตาม             
ค าพิพากษา65 และการอายัดสิทธิเรียกร้องแห่งรายได้เป็นคราว ๆ นั้น กฎหมายก าหนดให้รวมตลอด
ถึงจ านวนเงินซึ่งถึงก าหนดช าระภายหลังการอายัดนั้นด้วย66 

ประเภทของสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดีได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 คือ 
 (1)  เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอก
ได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท  หรือตามจ านวนที่ 
ศาลเห็นสมควร 
 (2)  เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัดหรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บ านาญ หรือบ าเหน็จที่หน่วย
ราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 
 (3)  เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกัน
ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (2) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น  
หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท 
หรือตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 

                                                                 
64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 305 และมาตรา 314. 
65  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 312. 
66  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 313. 
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 (4)  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของ
บุคคลอ่ืนเป็นจ านวนตามที่จ าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ศาล
เห็นสมควร 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
เพราะไม่เข้าลักษณะตามข้อยกเว้นตามมาตรา 286 ดังกล่าว ดังนั้นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจึงสามารถ
บังคับคดีเอาสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
 2.4.3.2  การบังคับคดีเหนือสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามกฎหมายล้มละลาย 
 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 นั้นได้แบ่งแยกประเภทของเจ้าหนี้ 
มีประกันและเจ้าหนี้ไม่มีประกันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยเจ้าหนี้มีประกัน หมายถึง เจ้าหนี้ 
ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจ านอง จ าน า หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่
จะบังคับได้ท านองเดียวกับผู้รับจ าน า 67 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย 
ต่างจากเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายแพ่ง กล่าวคือ ตามกฎหมายแพ่งอาจมีประกันได้ทั้งด้วยบุคคล
และด้วยทรัพย์ แต่ตามกฎหมายล้มละลายนั้น เจ้าหนี้มีประกันหมายถึงเจ้าหนี้ที่มีประกันด้วยทรัพย์  
และจะต้องเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น ส่วนสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้
นั้นจะต้องเป็นสิทธิในทางจ านอง จ าน า สิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ท านอง
เดียวกับผู้รับจ าน า ซึ่งหากเป็นประกันรูปแบบอ่ืนก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมาย
ล้มละลาย  
 ในคดีล้มละลาย เมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้ยังมีสิทธิได้รับช าระหนี้
จากทรัพย์สินของลูกหนี้แต่ต้องปฏิบัติตามวิธีการในกฎหมายล้มละลาย คือ ต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส าหรับเจ้าหนี้มีประกันนั้นมีสิทธิอยู่  2 ประการ คือ 1) ถือสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ไว้โดยไม่ขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ต้อง
ยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น68 และ 2) ใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 
ภายใต้เงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
 ล าดับการช าระหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยนั้น  เจ้าหนี้ 
มีประกันจะมีสิทธิได้รับช าระหนี้เต็มราคาทรัพย์ที่ เป็นหลักประกันโดยไม่ต้องแบ่งเฉลี่ยแก่  
เจ้าหนี้อ่ืน และยังมีสิทธิขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ได้อย่างเจ้าหน้ีไม่มีประกัน  

                                                                 
67  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 6. 
68  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483, มาตรา 95 “เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน

อันเป็นหลักประกัน ซ่ึงลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้ แต่ต้องยอมให้ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น.” 
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2.5  หลักการของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์69 
 หลักการของกฎหมายว่าด้วยการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้นั้นมีลักษณะ
ทั่วไป 5 ประการ ดังนี ้
 1.  ทรัพย์สินทุกประเภทของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ตาม
ต้องสามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้  กล่าวคือ หลักการพื้นฐานของการน าทรัพย์ 
มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้นั้นควรจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้น าทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่  
ทุกชนิดมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือไม่ก็ตามเพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้น 
 2.  ทรัพย์สินของลูกหนี้ทุกประเภทซึ่งลูกหนี้มีกรรมสิทธิ์ในขณะนั้นหรือจะมี
กรรมสิทธิ์ในอนาคตก็ต้องสามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้70 กล่าวคือ ทรัพย์ที่ลูกหนี้
สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้นั้น นอกจากทรัพย์ที่ลูกหนี้มีกรรมสิทธิ์ในขณะนั้นแล้วยังต้อง
รวมถึงทรัพย์ที่ลูกหนี้จะได้กรรมสิทธ์ในอนาคตตามนิติกรรมหรือนิติสัมพันธ์ใด ๆ ตามกฎหมายด้วย 
 3.  ในระหว่างการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้นั้นลูกหนี้ผู้ให้หลักประกัน 
ยังคงสามารถใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นเหมือนดังเช่นที่ เคยใช้สอยหรือได้
ประโยชน์ตามปกติทางการค้า71 กล่าวคือ หลักประกันการช าระหนี้ที่ดีจะต้องไม่จ ากัดสิทธิของ
ลูกหนี้ในการใช้สอยทรัพย์นั้น และต้องไม่ท าให้ลูกหนี้สูญเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพย์ในการ
สร้างรายได้ให้เกิดมีขึ้น 
 4.  เจ้าหนี้ผู้รับทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้จะต้องได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายในฐานะผู้ทรงทรัพยสิทธิและเป็นเจ้าหน้ีผู้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์หลักประกัน72 กล่าวคือ 
เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันต้องได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ  เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ
พิเศษมากกว่าเจ้าหนี้สามัญ ดังนั้นหากลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้แล้ว เจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้จาก
ทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ไว้ในขณะก่อหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอ่ืนที่ท าให้เจ้าหนี้กลายเป็น

                                                                 
69  From Comparative Law of Security and Guarntees (pp. 3-9), by Philip R. Wood, 1995, London: 

Sweet and Maxwell. 
70  From Legislative Guide on Secured Transactions (p. 23), by UNCITRAL. 
71  Ibid. 
72  Ibid. 
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เจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวได้ด้วยวิธีขายหลักประกันหรือ  
วิธีอื่นใดโดยทันที ซึ่งสิทธินี้ถือเป็นทรัพยสิทธิ73 
 5.  วิธีการบังคับหลักประกันต้องไม่มีความยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและท าได้
ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่จะเข้ากรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น74 
กล่าวคือ การบังคับหลักประกันต้องไม่มีความยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ไม่เป็นภาระทั้งแก่รัฐ
และคู่สัญญา และด าเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งไม่ต้องน าคดีขึ้นสู่กระบวนการทางศาล 
เนื่องจากการด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยทางศาลนั้นมีขึ้นตอนและวิธีการที่ต้องใช้เวลามาก  
ท าให้เสียเวลา และการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ต้องเสีย
ไป หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
 หลักการของกฎหมายว่าด้วยการประกันหนี้ด้วยทรัพย์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นถือ
เป็นหลักการประกันการช าระหนี้หนี้ที่ดี ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังน้ี 
 ก.  ด้านลูกหนี ้(Debtor) กล่าวคือ ลูกหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินจึงควรมีสิทธิทุกประการ
ในทรัพย์สินของตน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สอย การจ าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่ง
ทรัพย์สินนั้น อีกทั้งมีสิทธิในการติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ
ยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย75 
นอกจากนี้ผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินควรที่จะสามารถใช้ทรัพย์สินทุกสิ่งของตนเพื่อน ามาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ได้โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยประเภทของทรัพย์ที่จะน ามาเป็นหลักประกันตาม
กฎหมาย และเมื่อหากน าไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้แล้ว ก็ควรที่จะยังคงมีสิทธิใช้สอยทรัพย์
ของตนได้ตามประโยชน์ตามปกติของทรัพย์นั้น เช่น เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตสินค้า หากน าไป
เป็นหลักประกันการช าระหนี้แล้วก็ควรที่จะได้ใช้เคร่ืองจักรนั้นในการผลิตสินค้าเพื่อหารายได้
ต่อไปได้เช่นเดิม 
 ข.  ด้านเจ้าหนี้ (Creditor) กล่าวคือ ตามปกติในการท าสัญญานั้นคู่สัญญาจะมีบุคคล
สิทธิ คือสิทธิเหนือบุคคลเฉพาะ อันได้แก่ลูกหนี้ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้แก่
ตน แต่เหตุจูงใจให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ได้ง่ายขึ้นก็คือการให้สิทธิแก่เจ้าหนี้มากกว่า
บุคคลสิทธิ หรือให้ความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้ได้ว่าหากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้แก่ตนแล้ว เจ้าหนี้มีสิทธิ 
ในทรัพย์สินบางอย่างของลูกหนี้เหนือกว่าเจ้าหนี้รายอ่ืน นั่นก็คือการให้หลักประกันการช าระหนี้

                                                                 
73  จาก “การน าวัตถุไม่มีรูปร่างมาเป็นประกันการช าระหนี้,” โดย ผาสุก เจริญเกียรติ, 2548, บทบัณฑิตย์, 

61(1), น. 173. 
74  Legislative Guide on Secured Transactions (p. 21). Op.cit. 
75  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1336. 
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ด้วยทรัพย์ ท าให้เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิหรือมีทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญของเจ้าหนี้พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้
ว่าตนจะได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างแน่นอน 
 ค.  ด้านการบังคับหลักประกัน กล่าวคือ การบังคับหลักประกันต้องเป็นวิธีการที่ง่าย 
ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่ควรใช้เวลาในการด าเนินการที่นานจนเกินไป อีกทั้งต้องมีค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการบังคับหลักประกันในอัตราต่ า  เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ลูกหนี้โดย 
ไม่สมควร  
 
2.6  การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันในการช าระหนี้ในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์และการกันเงินส ารอง 
 2.6.1  กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นทรัพย์สิน  
 สัญญาประกันชีวิตเป็นนิติกรรมตามกฎหมาย76 ซึ่งการผูกนิติสัมพันธ์ของผู้รับประกัน
และผู้เอาประกันดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องต่อกัน และเนื่องด้วยสัญญาประกันชีวิตเป็น
สัญญาต่างตอบแทน ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงถือเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน ท าให้ต่าง
ฝ่ายต่างก็มีสิทธิเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งช าระหนี้ได้ตามสิทธิที่ตนมี เช่น ผู้รับประกันมีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ เอาประกันช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดไว้  และผู้เอาประกันมีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้รับประกันส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ตน หรือมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกัน
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งตามที่ได้ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ที่อาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกัน  และ 
ผู้เอาประกันมีอายุครบตามที่ระบุไว้สัญญาประกัน เป็นต้น ดังนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็น
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 13877 ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแก่ผู้ถือกรมธรรม์ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น 

                                                                 
76  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 “นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันท าลงโดยชอบ

ด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ.” 

77  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 138 “ทรัพย์ สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และ 
วัตถุไม่มีรูปร่าง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได้.”  
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 2.6.2  แนวคิดและประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิตในการน ามาเป็นหลักประกันในการ
ช าระหนี ้
 แนวคิดในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสัญญาประกันชีวิตนั้น ผู้เอาประกันมีหน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกัน 
ซึ่งจะช าระมากน้อยเพียงใด ช าระเป็นรายเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปีและช าระเป็นเวลานาน
เท่าใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความตกลงของคู่สัญญา โดยหากผู้เอาประกันได้ช าระเบี้ยประกันมาแล้ว
ระยะหนึ่งจนกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น โดยมูลค่าเงินสดนี้จะมีจ านวนมากขึ้นเร่ือย ๆ หาก 
ผู้เอาประกันชีวิตได้ช าระเบี้ยประกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจ านวนมูลค่าเงินสดนี้มีการก าหนดไว้
แน่นอน ตายตัว ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในทุกฉบับ ซึ่งตารางมูลค่า
กรมธรรม์ดังกล่าว จะแสดงถึงมูลค่าเงินสด มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าการขยายเวลา โดยแสดงให้เห็นว่า
หากผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันแล้วในแต่ละปี  จะมีมูลค่ากรมธรรม์แต่ละแบบเป็นจ านวนเท่าใด 
และผู้เอาประกันมีสิทธิตามมูลค่ากรมธรรม์แต่ละมูลค่าแตกต่างกันไป  
 หนึ่งในสิทธิของผู้เอาประกันที่มีต่อมูลค่าเงินสด คือ สิทธิในการกู้ยืมเงิน กล่าวคือ  
เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ ผู้เอาประกันมีสิทธิขอกู้เงินจากบริษัทผู้รับประกันได้โดยการ
โอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นให้แก่บริษัทผู้รับประกันเป็นการประกันหนี้กู้ยื ม 
และจ านวนเงินที่สามารถขอกู้ยืมจากบริษัทผู้รับประกันได้นั้นจะไม่เกินจ านวนมูลค่าเงินสดที่มีอยู่
ในขณะที่ขอกู้ยืมนั้น หักด้วยจ านวนหนี้สินใด ๆ ที่ผู้เอาประกันมีผูกพันอยู่กับบริษัทตามกรมธรรม์
ฉบับนั้นและบริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของนายทะเบียนซึ่งได้ก าหนดไว้แล้ว 
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้น 
 รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตในการน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้  
 รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตมีทั้งแบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสม
ทรัพย์ และแบบเงินได้ประจ า ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตบางรูปแบบถือเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าโดย
พิจารณาจากมูลค่าเงินสดตามตารางแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตในแต่ละฉบับ  แต่กรมธรรม์
ประกันชีวิตบางรูปแบบไม่มีการก าหนดมูลค่าเงินสดไว้ตามตารางแนบท้ายกรมธรรม์เนื่องจากเป็น
กรมธรรม์แบบคุ้มครองชีวิตที่แท้จริง ไม่มีประโยชน์ในแง่ของการสะสมทรัพย์  เช่น กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นต้น ดังนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทนี้จึงไม่ใช่ทรัพย์ที่มี
มูลค่าที่จะสามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้  แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบอ่ืนที่มี
มูลค่าเงินสดก าหนดไว้ตามตารางแนบท้ายกรมธรรม์ฉบับนั้น ๆ ถือทรัพย์ที่มีมูลค่าจึงสามารถน ามา
เปน็หลักประกันการช าระหนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ได้ 
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 2.6.3  เหตุผลและความจ าเป็นที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดให้ลูกหนี้จัดหาหลักประกันการช าระหนี้
ด้วยทรัพย์ 
 หน้าที่ส าคัญของธนาคารพาณิชย์ที่ควบคู่กับหน้าที่ระดมเงินทุนก็คือ หน้าที่ที่จะต้อง
สามารถคืนเงินทุนแก่ผู้ฝากเงินเมื่อมีการทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาตามที่ตกลงกันในจ านวน
เท่ากับที่ได้รับฝากเอาไว้ โดยทางด้านเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Savings Deposits) กับเงินฝาก
ประเภทฝากประจ า (fixed Deposits) ธนาคารก็มีหน้าที่จะต้องจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยให้แก่  
ผู้ฝากตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วย ในการที่ธนาคารจะท าหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้อย่างสมบูรณ์  ธนาคาร
จะต้องเก็บเงินทุนที่ระดมมาส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินส ารอง (Reserves)  
 ในเงินทุนส่วนที่เหลือจากเก็บไว้ส ารองดังกล่าวประมาณ 70-75% ธนาคารจะน าไปให้
กู้ยืมหรือให้สินเชื่อเพื่อหาผลตอบแทนเป็นรายได้ ดอกเบี้ย หรือส่วนลดน าไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงิน
ฝากและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืน ๆ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นก าไร แต่เงินทุนที่ธนาคารน าไปให้
กู้ยืมหรือให้สินเชื่อนั้นจะมีความเสี่ยงทั้งทางด้านของการไม่ได้รับช าระหนี้  กรณีติดค้างดอกเบี้ย 
และไม่ได้รับช าระดอกเบี้ยเมื่อเกิดหน้ีสูญ (Bad Debts) ซึ่งส่งผลในการลดเงินกองทุนและสินทรัพย์
และอาจจะรุนแรงถึงขั้นขาดสภาพคล่องด้วย อีกทั้งธนาคารจะต้องรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ 
และความมีชื่อเสียงที่ดี  โดยการมีเงินกองทุนที่เพียงพอ การมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ การมีความ
คล่องตัวทางด้านการเงิน การมีความสามารถในการท าก าไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเคร่ืองชี้วัดถึงความ
มั่นคงและความปลอดภัยที่จะให้ประชาชนทั่วไปและวงการธุรกิจมั่นใจว่าเงินที่ได้น ามาฝากไว้กับ
ธนาคารนั้นได้อยู่ในที่ปลอดภัยไม่สูญหายและมีดอกผลที่ควรจะได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ดังนั้น
เพื่อมีความเสถียรภาพดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารจึงพยายามจัดโครงสร้างและระบบ
การบริหารให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบที่ดี โดยเฉพาะทางด้านการบริหารสินเชื่อ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดมีขึ้นให้อยู่ในขอบเขตจ ากัดตามความสามารถที่ธนาคารจะเสี่ยงต่อการขาดทุนได้  
และการที่จะด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวนี้ได้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์สินเชื่อ  
ต้องมีการพิจารณาคุณค่าทางเครดิตของผู้กู้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเงินที่อนุมัติให้กู้ยืมหรือให้
สินเชื่อแก่บุคคลทั่วไปนั้นจะมีอัตราการเสี่ยงน้อยที่สุด78 
 ในการพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นั้น เนื่องจากลูกค้าของธนาคารแต่ละราย
มีความต้องการสินเชื่อในรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ธนาคารจึงต้องพิจารณาถึงความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างรอบคอบและแตกต่างไปตามแต่ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ

                                                                 
78  จาก  ธนาคารพาณิชย์ ใ ช้มาตรการอะไรในการพิจ ารณาปล่อยสิน เ ช่ือ  (น .  257 ) ,  โดย  

ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2533, กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ. 
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ลูกค้า ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพิจารณาของธนาคารก็คือ ธนาคารจะต้องทราบถึงรายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงความสามารถในการช าระหนี้ ดังนั้น ก่อนที่
ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าก็จะต้องมีการประเมินฐานะของผู้ขอสินเชื่ออย่างรอบคอบ
ก่อน โดยต้องรู้ถึงลักษณะนิสัยของผู้ขอสินเชื่อ ภาวะทางด้านการเงินหรือวัตถุประสงค์ของการใช้
เงินของผู้ขอสินเชื่อว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการด าเนินการนั้น  ๆ ได้จริงหรือไม่ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการช าระหนี้คืนจนครบจ านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดเวลา
ช าระตามสัญญา อันเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคารที่จะเกิดหนี้สูญ ซึ่งธนาคารจะวิเคราะห์โดย
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ก่อนที่จะตัดสินใจอนุมัติให้
กู้ยืม คือ ประวัติของผู้ขอกู้ยืม วัตถุประสงค์ในการขอ ความสามารถในการหารายได้ของผู้ขอ  
ฐานะทางการเงินในปัจจุบันของผู้ขอ ภาวะทางเศรษฐกิจและการค้า  จ านวนเงินที่ขอกู้  และ
หลักประกัน 
 แต่แม้ว่าธนาคารจะวิเคราะห์แล้วว่าลูกหนี้มีความสามารถในการช าระคืนสูง การปล่อย
กู้โดยไม่มีหลักประกันก็สามารถท าได้ แต่ธนาคารก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงอยู่  ดังนั้นธนาคารจึงมักจะ
เลือกให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ ากว่า เพราะการให้สินเชื่อ
โดยไม่มีหลักประกันนั้น ธนาคารจะต้องกันส ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 
31/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงินที่ก าหนดให้สถาบัน
การเงินกันเงินส ารองส าหรับผลต่างของยอดหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้ หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการจ าหน่ายทรัพย์หลักประกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสามารถในการ
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์  
 ซึ่งปัจจุบันการให้สินเชื่อตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีลูกหนี้ปกติ
ไม่ผิดนัด ธนาคารต้องกันเงินส ารองร้อยละ 1 คือ ต้องมีเงินร้อยละ 1 กันส ารองไว้ส าหรับอนาคต
เผื่อลูกหนี้จะผิดนัด ถ้าลูกหนี้ค้างหนี้ คือเร่ิมผิดนัดแต่ค้างช าระหนี้ไม่ถึง 3 เดือน เรียกว่า หนี้ที่ควร
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องกันเงินส ารองไว้ร้อยละ 2 แต่ถ้าค้างช าระหนี้เกิน 3 เดือน เรียกว่า หนี้ NPL 
(Non-Performing Loan) ธนาคารจะต้องกันเงินส ารองไว้ร้อยละ 100 จากยอดหนี้ที่ให้กู้ไปทั้งหมด
หักจ านวนหลักประกัน เช่น กู้เงิน 100 บาท หากเป็นการกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารจะต้องกันเงิน
ส ารองไว้ทั้งหมด คือ 100 บาท แต่หากเป็นการกู้ที่มีหลักประกัน และหลักประกันมีมูลค่า 60 บาท 
จะเหลือหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจ านวน 40 บาท เช่นนี้ธนาคารจะต้องกันเงินส ารองไว้จ านวน  
40 บาท เพราะในการกันเงินส ารองส าหรับการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันท าได้โดยน ามูลค่าของ
หลักประกันซึ่งได้ประเมินราคาตามแบบแนวนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันตามที่ธนาคาร
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แห่งประเทศไทยก าหนดมาหักออกจากราคาตามจ านวนหนี้ของลูกหนี้ก่อนการกันเงินส ารองและ 
ด้วยเหตุที่ธนาคารจะต้องกันเงินส ารองนี่เอง ท าให้ธนาคารมักจะปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่มี
หลักประกันมากว่าลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน 
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บทที ่3 
หลักกฎหมายทีน่ ามาปรับบังคับใช้กับรูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้
ด้วยทรัพย์และการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้
ภายใต้กฎหมายไทยและตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 
 

 การน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ การจ านองและการจ าน า ซึ่งการจ านองและการจ าน านั้นมีรูปแบบของวิธีการท าสัญญา 
วิธีการบังคับหลักประกัน และมีข้อจ ากัดในการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันที่แตกต่างกัน จึงต้อง
ศึกษารูปแบบวิธีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ด้วยวิธีการจ านอง
และการจ าน าว่ามีข้อจ ากัดหรือสภาพปัญหาอย่างไร โดยศึกษาเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และกฎหมายต่างประเทศ 
 
3.1  หลักกฎหมายท่ีน ามาปรับบังคับใช้กับรูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์ 
 3.1.1  รูปแบบสัญญาหลักประกันโดยการน าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้น ามาจดทะเบียนจ านองเป็นประกันการช าระหนี้ 
 ลักษณะของสัญญาจ านอง 
 1.  สัญญาจ านอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้จ านองเอาทรัพย์ไปตราไว้ 
เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จ านองให้แก่เจ้าหนี้เพื่อยึดถือไว้79  
การจ านองจึงถือว่าเป็นการเอาทรัพย์ไปผูกพัน โดยบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ได้ผูกพันด้วย 
แต่อย่างใด ดังนั้นผู้ที่เอาทรัพย์เข้าผูกพันหรือจ านองนั้นจะเป็นตัวลูกหนี้เองหรือบุคคลคนหนึ่ง  
จะจ านองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันการช าระหนี้ของบุคคลอ่ืนก็ได้  และถ้าบุคคลภายนอก 

                                                                 
79  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคหนึ่ง “อันว่าจ านองนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคล 

คนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ านอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ านองเป็นประกันการช าระหนี้  
โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจ านอง.” 
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เอาทรัพย์เข้าผูกพันเป็นประกันการช าระหนี้  เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้เขาช าระหนี้มิได้  เพราะตัวเขา
มิได้เข้าผูกพันเป็นหนี้ด้วย ทรัพย์ของเขาเท่านั้นที่เข้าผูกพันประกันหน้ี80 
 2.  ผู้จ านองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จ านอง81 และต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ในขณะ 
ท าสัญญาจ านองด้วย เพราะการบังคับจ านองอาจจะท าให้ทรัพย์หลุดมือไป ซึ่งเจ้าของทรัพย์เท่านั้น 
ที่จะจ าหน่ายจ่ายโอนได้ และหมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของให้ไปท าจ านองด้วย 
ถ้าผู้จ านองไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่จ านอง หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจโดยชอบจากเจ้าของ  
ถือว่าการจ านองนั้นไม่ผูกพันเจ้าของที่แท้จริง แม้ผู้รับจ านองจะรับจ านองไว้โดยสุจริต เสียค่าตอบแทน
และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตก็ตาม82 
 หลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 ที่ว่าผู้จ านองต้องเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่จ านอง มีข้อยกเว้นในบางกรณี คือแม้ว่าผู้จ านองจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่จ านอง  
แต่การจ านองอาจมีผลผูกพันทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินได้  หากว่ามีข้อเท็จจริงอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้83 
 ก.  เจ้าของทรัพย์สินประมาทเลินเล่อปล่อยให้คนอ่ืนเอาทรัพย์สินของตนไปจ านอง 
เช่น เจ้าของมอบอ านาจให้ไปจัดการขอแบ่งที่ดินและได้ลงชื่อในใบมอบอ านาจแต่มิได้กรอก
ข้อความว่ามอบอ านาจไปกระท าการใด ผู้รับมอบอ านาจน าไปกรอกข้อความเป็นมอบอ านาจให้
จ านอง ผู้รับจ านองได้รับจ านองโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เจ้าของที่ดินจะอ้างความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความรับผิดไม่ได้ 84 หรือ 
มอบอ านาจให้ไปจ านองแต่ไม่กรอกจ านวนเงิน ผู้รับมอบอ านาจน าไปกรอกจ านวนเงินสูงกว่าถือว่า 
ผู้มอบอ านาจประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดต่อผู้รับจ านอง 
 ข.  เจ้าของทรัพย์สินมีส่วนรู้เห็นในการจ านอง เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แสดงออกว่า
เจ้าของทรัพย์รู้เห็นยินยอมในการจ านองนั้น เช่น จ าเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนด  
แม้จะฟังว่าเป็นการมีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องด้วย  จ าเลยก็มีฐานะ
เป็นตัวแทนของผู้ร้องในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินของผู้ร้อง และผู้ร้องอยู่ในฐานะเป็นตัวการซึ่งมิได้

                                                                 
80  จาก ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ลักษณะค  ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ (น. 55), โดย  

ชุมพล จันทราทิพย์, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
81  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 705. 
82  ค าพิพากษาฎีกาที่ 1917/2551. 
83  จาก หลักกฎหมำยค  ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ (น. 82), โดย สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์, 2553, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
84  ค าพิพากษาฎีกาที่ 7906/2544. 
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เปิดเผยชื่อ เมื่อจ าเลยได้น าที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างไปจ านองไว้แก่โจทก์  การจ านองย่อมมีผล
ผูกพันกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของผู้ร้องด้วย  ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าวที่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้85 
 กรณีเจ้าของรวม ถ้าเจ้าของรวมคนหนึ่งจะท าสัญญาจ านอง ก็สามารถจ านองได้เฉพาะ
ส่วนของตนในทรัพย์สินอันนั้นเท่านั้น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอ่ืน  
แต่ถ้าจะจ านองที่ดินทั้งแปลงต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอ่ืนด้วยทุกคน  มิฉะนั้น 
การจ านองผูกพันเฉพาะส่วนของตน ไม่ผูกพันส่วนของเจ้าของรวมคนอ่ืน ๆ ด้วย86  
 กรณีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จ านองอยู่ภายใต้ เงื่อนไข  คืออาจจะอยู่ภายใต้สิทธิ 
บางประการของบุคคลอ่ืน เจ้าของจะจ านองโดยปราศจากเงื่อนไขมิได้87 ค าว่าเงื่อนไขนี้ไม่ตรงกับ
เงื่อนไขซึ่งท าให้นิติกรรมเป็นผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 182 ทีเดียว  
แต่หมายความว่าเป็นเงื่อนไขอันลิดรอนกรรมสิทธิ์  เช่น ทรัพย์ที่จ านองอยู่ภายใต้ภาระจ ายอมที่ 
ผู้อ่ืนจะเดินผ่านที่ดิน หรืออยู่ภายใต้สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่า เป็นต้น โดย
เงื่อนไขนั้นต้องปรากฏอยู่ก่อนจดทะเบียนจ านอง แต่ถ้าเงื่อนไขเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียน
จ านอง หากเป็นทรัพยสิทธิที่ เป็นที่ เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้ รับจ านองในเวลาบังคับจ านอง  
ผู้รับจ านองสามารถลบทรัพยสิทธินั้นออกจากทะเบียนได้88 
 3.  ผู้รับจ านองมีสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จ านองโดยมิพักต้อง
พิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ เพราะจ านองเป็น
ทรัพยสิทธิผูกพันอยู่กับตัวทรัพย์ที่จ านอง ดังนั้นแม้ทรัพย์นั้นจะถูกโอนไปเป็นของบุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าโดยผลแห่งสัญญา เช่น ซื้อขาย หรือโดยผลแห่งกฎหมาย เช่น การรับมรดก ก็ไม่ท าให้สิทธิ
ของผู้รับจ านองเสียไป ผู้รับจ านองยังคงติดตามบังคับจ านองได้ตามสิทธิของตนและผู้รับจ านองมี
สิทธิได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านองก่อนเจ้าหนี้สามัญคนอ่ืน ๆ แต่ถ้าสิทธิของผู้รับจ านอง
โต้แย้งกับสิทธิของผู้มีบุริมสิทธิอ่ืนในทรัพย์นั้น สิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธิอาจใหญ่กว่าสิทธิของ
เจ้าหนี้จ านอง ท าให้เจ้าหน้ีบุริมสิทธิสามารถได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหน้ีจ านอง89  

                                                                 
85  ค าพิพากษาฎีกาที่ 3409/2525. 
86  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 1361. 
87  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 706. 
88  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 722. 
89  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 287 “บุริมสิทธิใดได้จดลงทะเบียนแล้วตามบทบัญญัติ

แห่งมาตราทั้งสองข้างบนนี้ บุริมสิทธินั้นท่านว่าอาจจะใช้ได้ก่อนสิทธิจ านอง.” 
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 ทรัพย์ที่สามารถน ามาจ านองได้  ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าประเภทใด ๆ และ
สังหาริมทรัพย์บางชนิดที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย คือ 
 (1)  เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 
 (2)  แพ 
 (3)  สัตว์พาหนะ 
 (4)  สังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ 
  ซึ่งสังหาริมทรัพย์ตาม (1) ถึง (3) เป็นทรัพย์ที่เวลาท าสัญญาซื้อขายต้องท าเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และทรัพย์ตาม (4) นั้นในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 อนุญาตให้สามารถจ านองเคร่ืองจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
เคร่ืองจักรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว และมีพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิ์ทางทะเล 
พ.ศ. 2537 ก าหนดห้ามจ าน าเรือที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ และให้ใช้วิธีการจ านองเรือ นอกจากนี้
ยังมีพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 อนุญาต
ให้จ านองสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมหรือเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีการ  
จดทะเบียนการเช่าระยะยาวได้ด้วย แต่ส าหรับสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  
ไม่สามารถจ านองได้ แม้ว่าสังหาริมทรัพย์บางอย่างจะเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนอย่างเช่น 
อาวุธปืน เป็นต้น เพราะทะเบียนเหล่านี้ไม่ใช่ทะเบียนที่มีลักษณะของทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์
โดยตรง เพียงจัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะของทางราชการเท่านั้น90  
  กรณีทรัพย์สิ่งเดียวจ านองประกันหนี้หลายราย สิทธิของผู้รับจ านองทั้งหลายที่มีอยู่
เหนือทรัพย์ที่จ านองนั้น คือ ผู้รับจ านองก่อนมีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนผู้รับจ านองรายหลัง  ซึ่ง 
การพิจารณาว่าใครเป็นผู้รับจ านองก่อนหรือหลังนั้นสามารถดูจากวันเวลาที่จดทะเบียนจ านอง
ตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนของทรัพย์นั้น 
 รูปแบบของสัญญาจ านอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 714 บัญญัติว่า 
“อันสัญญาจ านองนั้น ท่านว่าต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ” ซึ่งถือเป็น
แบบของการท าสัญญาจ านองที่กฎหมายก าหนด หากมีการท าสัญญาจ านองเป็นหนังสือ แต่ไม่ได้ 
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นโมฆะ91 นอกจากนี้การจดทะเบียนจ านองต้องมีรายการ 
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบังคับไว้ คือ ต้องระบุทรัพย์สินที่จ านอง92 เช่น จ านองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
เป็นโฉนดที่ดิน ก็ต้องระบุเลขที่โฉนด เลขที่ดิน หน้าส ารวจ พร้อมทั้งระบุว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่
                                                                 

90  หลักกฎหมำยค  ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ (น. 80). เล่มเดิม. 
91  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 152. 
92  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 704. 
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ต าบลใด อ าเภอใด จังหวัดใด มีเนื้อที่เท่าใดและมีชื่อใครเป็นเจ้าของ หรือกรณีจ านองโค กระบือ ก็
ควรจะบอกลักษณะของโค กระบือ ต าหนิรูปพรรณ ชื่อเจ้าของ พร้อมทั้งแสดงตั๋วรูปพรรณ เป็นต้น 
นอกจากนี้สัญญาจ านองยังต้องระบุจ านวนเงินที่จ านองเป็นเรือนเงินไทยแน่นอนตรงตัวหรือขั้น
สูงสุด93 ทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์ที่จ านองส่วนมาก ได้แก่ ที่ดิน บ้านเรือน ซึ่งผู้ที่ได้ติดต่อซื้อขายหรือ
รับจ านองย่อมรู้ราคาอยู่ หรือย่อมประมาณราคาได้ การระบุจ านวนเงินไว้ในสัญญาจ านองก็เพื่อให้
บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะได้รู้ว่าทรัพย์อันนั้นติดภาระจ านองหรือมีหนี้ผูกพันอยู่เป็นจ านวนเท่าใด
แน่ 
 3.1.2  รูปแบบสัญญาหลักประกันโดยการน าสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิตามตราสารมาจ าน า 
เป็นประกันการช าระหนี้ 
 ลักษณะของสัญญาจ าน า 
 1.  สัญญาจ าน า คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ าน า ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ 
สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ าน า เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้94 ดังนั้นการจ าน า
เป็นการประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์อย่างหนึ่ง ซึ่งท าได้โดยการส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่
ผู้รับจ าน า ถ้าไม่มีการส่งมอบก็ไม่เป็นจ าน า95 การส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่ผู้รับจ าน าจึงเป็น
สาระส าคัญของสัญญาจ าน า และถือเป็นแบบของสัญญาจ าน าด้วย หากมีการท าสัญญาจ าน าเป็น
หนังสือแต่ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สิน สัญญาจ าน านั้นก็หามีผลประการใดไม่ และในการส่งมอบทรัพย์
เป็นจ าน าต้องเป็นการส่งมอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้96 ซึ่งโดยปกติจะส่ง
มอบทรัพย์ที่จ าน าให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับจ าน า โดยวิธีการส่งมอบโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ 
กล่าวคือ มีการกระท าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ทรัพย์จ าน านั้นอยู่ในครอบครองของเจ้าหนี้ผู้รับจ าน า  
เช่น จ าน ารถยนต์ก็อาจส่งมอบกุญแจให้ไปเอารถยนต์นั้น หรือจ าน าเคร่ืองเพชรที่อยู่ในตู้นิรภัย  
อาจส่งมอบด้วยการมอบกุญแจตู้นิรภัยนั้น  เป็นต้น ในบางกรณีคู่สัญญาอาจตกลงกันให้
บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์ที่จ าน าไว้ก็ได้97 หากมีการตกลงกันเช่นนี้ การส่งมอบทรัพย์ที่
จ าน าอาจส่งมอบให้แก่บุคคลภายนอกผู้มีอ านาจรับมอบ และดูแลรักษาทรัพย์ที่จ าน าก็ได้ 
 2.  ผู้จ าน าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จ าน า กล่าวคือ ผู้จ าน าทรัพย์เพื่อเป็นประกันการ
ช าระหนี้จะเป็นตัวลูกหนี้ เองหรือบุคคลภายนอกก็ได้  แต่ต้องเป็นเจ้าของในทรัพย์นั้น  ซึ่ง 

                                                                 
93  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 708. 
94  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 747. 
95  ค าพิพากษาฎีกาที่ 4278/2534. 
96  ค าพิพากษาฎีกาที่ 2178/2518. 
97  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 749. 
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แม้บทบัญญัติเร่ืองจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่ได้บัญญัติให้ผู้จ าน าต้องเป็น
เจ้าของทรัพย์ที่ไว้อย่างชัดเจน แต่โดยหลักของการประกันหนี้แล้ว หากลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้
เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับเอาจากทรัพย์ได้โดยการขายทอดตลาด ดังนั้นผู้จ าน าจึงต้องเป็นเจ้าของทรัพย์
นั้นในขณะท าสัญญาจ าน าด้วย หากน าเอาทรัพย์ของบุคคลอ่ืนมาจ าน าประกันหนี้  โดยที่เจ้าของ 
ที่แท้จริงมิได้ยินยอมด้วย เจ้าของทรัพย์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์นั้นคืนได้98 ตามหลักกรรมสิทธิ์ตาม
มาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มีข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติโรงรับจ าน า 
พ.ศ. 2505 มาตรา 24 กล่าวคือ ถ้าผู้จ าน าไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์ที่น ามาจ าน า โรงรับจ าน า
ไม่จ าต้องคืนทรัพย์ให้แก่เจ้าของเว้นแต่เจ้าของทรัพย์จะไถ่ถอนจ าน า  แต่เจ้าของทรัพย์ที่จ าน า 
จะเรียกทรัพย์ที่จ าน าคืนได้โดยไม่ต้องไถ่ถอนจ าน า ในกรณีต่อไปนี้ 
 ก.  โรงรับจ าน าได้รับจ าน าทรัพย์หรือสิ่งของที่เจ้าของทรัพย์ได้ไปแจ้งความว่าทรัพย์
ของเขาหายไป และเจ้าพนักงานต ารวจได้แจ้งรูปพรรณของ ๆ ที่หายให้โรงรับจ าน าทราบก่อนการ
รับจ าน า 
 ข.  โรงรับจ าน าได้รับจ าน าทรัพย์ไว้โดยมีเหตุอันสงสัยว่าทรัพย์ที่จ าน านั้นเป็นของ  
ที่ได้มาโดยการกระท าความผิด 
 3.  สัญญาจ าน าไม่จ าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เจ้าหนี้ผู้รับจ าน าก็มีสิทธิบังคับจ าน า 
เอาจากตัวทรัพย์ที่จ าน าได้ และผู้รับจ าน ามีสิทธิได้รับช าระหนี้จากทรัพย์ที่จ าน าได้ก่อนเจ้าหนี้
สามัญคนอ่ืน รวมทั้งเจ้าหน้ีผู้ทรงบุริมสิทธิบางรายด้วย99 
 ทรัพย์ที่สามารถน ามาจ าน าได้ มีแต่เฉพาะสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งสังหาริมทรัพย์ 
หมายความว่า ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์  และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินนั้นด้วย100 ทรัพย์ที่จ าน าเป็นประกันหนี้รวมทั้งอุปกรณ์แห่งหนี้ด้วย101 ได้แก่ (1) ดอกเบี้ย 
(2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหนี้ (3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจ าน า (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อ
รักษาทรัพย์สินซึ่งจ าน า และ (5) ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ความช ารุด
บกพร่องแห่งทรัพย์สินจ าน าซึ่งไม่เห็นประจักษ์ 
 จ าน าสิทธิซึ่งมีตราสาร กล่าวคือ การจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารสามารถท าได้ตามที่บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ สิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 เช่น ใบฝาก
ของในคลังสินค้า ใบตราส่ง เป็นต้น ซึ่งสามารถจ าน าได้โดยส่งมอบตราสารให้แก่ผู้รับจ าน าและ

                                                                 
98  ค าพิพากษาฎีกาที่ 449/2519. 
99  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 282. 
100  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 140. 
101  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 748. 
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บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจ าน าแก่ลูกหนี้แห่งสิทธิ102 การจ าน าตราสารชนิดออกให้แก่บุคคล
เพื่อเขาสั่ง ตามมาตรา 751 เช่น ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คที่ผู้ทรงตราสารมีสิทธิที่จะสลักหลังโอนต่อไป
ได้ ซึ่งการจ าน าตราสารชนิดนี้ไม่ต้องมีการบอกกล่าวแก่ลูกหนี้ตามตราสาร เพียงแต่สลักหลัง 
ตราสารนั้นให้ปรากฏเป็นจ าน าเท่านั้น หากมิได้สลักหลังตราสาร จะยกเอาเป็นข้ออ้างขึ้นต่อสู้กับ
บุคคลภายนอกว่าตนเป็นผู้รับจ าน าไม่ได้ 103 การจ าน าตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนาม  
ตามมาตรา 752 ซึ่งตัวอย่างของตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามและจะโอนกันด้วยสลักหลัง
ไม่ได ้เช่น ตั๋วแลกเงินที่มีข้อก าหนดห้ามโอน เป็นต้น และการจ าน าท าได้โดยการจดข้อความแสดง
การจ าน าไว้ในตราสารน้ัน และบอกกล่าวการจ าน าให้แก่ลูกหนี้แห่งสิทธิทราบ หากมิได้มีการบอก
กล่าวการจ าน าให้แก่ลูกหนี้แห่งสิทธิตราสารนั้นทราบ ผู้รับจ าน าจะยกเร่ืองจ าน ายันลูกหนี้แห่ง 
ตราสารหรือยันกับบุคคลภายนอกไม่ได้104 และการจ าน าใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้  ตามมาตรา 753105  
ถ้าใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้มีชื่อผู้ถือระบุอยู่ ในการจ าน าผู้จ าน าต้องมอบใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับ
จ าน าและต้องจดทะเบียนการจ าน านั้นลงไว้ในสมุดทะเบียนของบริษัทให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ทั้งหลายเกี่ยวกับบริษัทในลักษณะ 22 ว่าด้วยการโอนหุ้นหรือหุ้นกู้  ถ้ามิได้ท าดังกล่าวนี้จะยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอกหาได้ไม่ แต่ถ้าเป็นหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือก็จ าน ากันได้โดย
แต่เพียงส่งมอบอย่างเดียว106 

                                                                 
102  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 750 “ถ้าทรัพย์สินที่จ าน าเป็นสิทธิซ่ึงมีตราสารและมิได้

ส่งมอบตราสารนั้นให้แก่ผู้รับจ าน า ทั้งมิได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจ าน าแก่ลูกหนี้แห่งสิทธินั้นด้วยไซร้ 
ท่านว่าการจ าน าย่อมเป็นโมฆะ.” 

103  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 751 “ถ้าจ าน าตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาส่ัง 
ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้สลักหลังไว้ที่ตราสารให้ปรากฏการจ าน าเช่นนั้น 

 อนึ่ง ในการนี้ ไม่จ าต้องบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งตราสาร.” 
104  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 752 “ถ้าจ าน าตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนาม และ

จะโอนกันด้วยสลักหลังไม่ได้ ท่านว่าต้องจดข้อความแสดงการจ าน าไว้ให้ปรากฏในตราสารนั้นเอง และท่านห้าม
มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งตราสารหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้บอกกล่าวการจ าน านั้นให้ทราบถึง
ลูกหนี้แห่งตราสาร.” 

105  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 753 “ถ้าจ าน าใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือ ท่านห้าม 
มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บริษัท หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้จดลงทะเบียนการจ าน านั้นไว้ในสมุดของบริษัท 
ตามบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ 22 ว่าด้วยการโอนหุ้นหรือหุ้นกู้.” 

106  ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ลักษณะค  ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ (น. 154). เล่มเดิม. 
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 3.1.3  รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการน าทรัพย์มาเป็นประกันการช าระหนี้ในรูปแบบอ่ืนที่
มิใช่การจ านองหรือการจ าน า 
 นอกจากการประกันหนี้ด้วยทรัพย์ตามหลักการจ านองและการจ าน าในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในทางปฏิบัติของคู่สัญญายังมีรูปแบบการจัดท า
ข้อตกลงในการน าทรัพย์มาเป็นประกันการช าระหนี้ในรูปแบบอ่ืนที่มิใช่การจ านองหรือการจ าน า  
ได้แก่ 
 1.  สัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมี
ข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้107 สัญญาขายฝากมีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือสัญญา
ขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายและผู้ซื้อฝากกับผู้ขายฝากได้ท าการตกลงกันไว้ว่าผู้ขายฝากสามารถที่จะ
ไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากไว้คืนอนาคต ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกเป็นของผู้ซื้อ ดังนั้น
ผู้ขายฝากจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากเสมอ การขายฝากทรัพย์ที่ผู้ขายฝาก
มิใช่เจ้าของจึงไม่อาจท าได้ และการขายฝากทรัพย์สินในอนาคตย่อมไม่อาจท าได้ดุจกัน อีกทั้ง
สัญญาขายฝากมีเงื่อนไขให้ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ สัญญาขายฝากทรัพย์ใช้ไปสิ้นไป 
ย่อมไม่อาจกระท าได้เช่นกัน ส่วนการไถ่ทรัพย์สินถือเป็นสิทธิของผู้ขายอันผู้ขายจะใช้สิทธิหรือไม่
ก็ได้ ผู้ขายมิได้มีหน้าที่แต่ประการใด108 
 2. สัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ไม่โอนไปจนกว่าจะมีการช าระ
ราคาครบถ้วน ซึ่งความจริงแล้วก็คือการซื้อขายอย่างหนึ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงให้ผู้ซื้อไม่ต้องช าระ
ราคาทั้งหมดทันที แต่ค่อย ๆ ผ่อนช าระไป ปกติมักก าหนดเป็นงวด ๆ แต่ละงวดอาจค านวณเป็นราย
เดือนก็ได้โดยผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อช าระราคาไม่ครบผู้ขายก็มักจะตกลงกับผู้ซื้อไว้แต่แรกว่าผู้ซื้อจะยัง
ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อจนกว่าจะช าระราคาครบ ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมดอกเบี้ย 
ก าไร หรือความเสี่ยงในการเสียทรัพย์สินไว้ด้วย จึงสูงกว่าราคาของการซื้อขายทรัพย์สินประเภท
เดียวกันในท้องตลาด สัญญาซื้อขายแบบนี้อาจเป็นไปได้ว่าคู่สัญญาตกลงกันให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์
โอนไปทันทีก็ได้ หรือหากไม่ได้ตกลงกัน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์จะโอนไปต่อเมื่อได้เป็นไปตาม
เงื่อนไข เช่น ผู้ซื้อช าระราคาครบถ้วน หรือถึงก าหนดเงื่อนเวลานั้น109 การช าระเป็นงวด ๆ เป็นเพียง
วิธีการในการปฏิบัติการช าระหนี้ของผู้ซื้อในการช าระราคาเท่านั้น  ผลทางทรัพย์ของการขายอยู่
ภายใต้ข้อตกลงที่ผู้ซื้อต้องช าระราคาครบถ้วน ส่วนผลประการอ่ืนนั้นเกิดขึ้นทันทีที่ท าสัญญา 

                                                                 
107  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 491. 
108  จาก ค ำอธิบำยกฎหมำย ซื อขำย แลกเปลี่ยน ให้ (น. 274), โดย ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ, 2552, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
109  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 458. 
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ซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบทรัพย์ของผู้ขาย การได้ใช้และการได้ครอบครองทรัพย์ของผู้ซื้อ 
จึงเกิดปัญหาในการที่ผู้ซื้อของเงินผ่อนมักจะถูกผู้ขายเอาเปรียบ110 
 3.  ลีสซิ่ง เป็นสัญญาชนิดหนึ่งที่มีก าเนิดมาจากประเทศแองโกลแซกซอน ซึ่งเร่ิมจาก
ช่วงแรกของปี 1970 เป็นสัญญาที่แพร่หลายอย่างมากในทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีเป้าหมาย
ให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจสามารถใช้ทรัพย์ที่ตนต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินของตนเองไป
ลงซื้อและให้หลักประกันต่อผู้ลงทุน ซึ่งลีสซิ่งแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้111 
 ก.  การเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เป็นสัญญาที่ผู้ให้เช่า คือ บริษัทเงินทุน
สนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้เช่าโดยหาผู้จ าหน่ายสินค้าประเภททุนมาให้ผู้เช่าเลือกและจัดซื้อมาให้
ผู้เช่าซึ่งคือผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์ชั่วระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้ประกอบการช าระราคา  
ค่าเช่าเป็นระยะ ๆ เมื่อครบระยะเวลาเช่าตามสัญญา ผู้ประกอบการมีสิทธิเลือกว่าจะซื้อทรัพย์ชิ้นนี้
หรือไม่ก็ได้ ถ้าเลือกที่จะซื้อก็ต้องช าระราคาส่วนที่เหลือที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 
 ข.  การเช่าด าเนินงาน (Operation Lease) เป็นสัญญาที่ผู้ให้เช่า ให้เช่าทรัพย์สินที่
เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานหลาย ๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันโดยให้ผู้เช่ามีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้  
และบอกเลิกสัญญาได้เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพย์สินนั้นต่อไป เป็นลักษณะการเช่าที่ผู้เช่า 
ไม่มุ่งหวังกรรมสิทธิ์ 
 ค.  การเช่าแบบขายแล้วเช่าคืน (Lease Back) เป็นสัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์ขายทรัพย์
ของตนเองให้แก่บริษัทลีสซิ่ง โดยบริษัทลีสซิ่งช าระราคาทรัพย์แล้ว พร้อม ๆ กันนั้นก็น าทรัพย์
นั้นเองให้ผู้ขายได้ใช้ประโยชน์ ผู้ขายก็จะกลายเป็นผู้ใช้ทรัพย์ แต่นิติสัมพันธ์แบบนี้ผู้ให้เช่าไม่มี
ความผูกพันหรือหนี้ใด ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพย์ ลีสซิ่งท าได้โดยหลักเสรีภาพในการท า
สัญญา เป็นสัญญาไม่มีชื่อที่มีวัตถุประสงค์ของสัญญา มีองค์ประกอบเฉพาะและมีกรอบในทาง
กฎหมายของตนเองตามความประสงค์ของคู่สัญญาเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วย่อมท าได้เสมอ 
 4.  ทรัสต์รีชีท (Trust Receipt) ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการที่ธนาคารให้สินเชื่ออย่างหนึ่งแก่
ลูกหนี้ เช่น ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าจากต่างประเทศแต่ไม่มีเงินช าระค่าสินค้า  ดังนั้นในการสั่งซื้อ
ลูกค้าจึงได้ท าการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตกับธนาคาร เมื่อมีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว ต่อมา
หากสินค้าจากต่างประเทศมาถึงและลูกค้าได้รับแจ้งจากธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ออกเครดิตให้น าเงิน
ไปช าระค่าสินค้าและค่าธรรมเนียม แต่ลูกค้าไม่มีเงินช าระ ลูกค้าจึงมาติดต่อขอท าสัญญาทรัสต์รีชีท

                                                                 
110  ค ำอธิบำยกฎหมำย ซื อขำย แลกเปลี่ยน ให้ (น. 258). เล่มเดิม. 
111  แหล่งเดิม. 

DPU



58 

กับธนาคารโดยมีข้อตกลงว่าลูกค้าจะรับสินค้าจากท่าเรือแล้วน าไปเข้าคลังสินค้าไว้ในนามของ
ธนาคารโดยให้ธนาคารเป็นผู้ทรงสิทธิในสินค้าเหล่านั้น การที่ลูกค้าจะน าสินค้าออกจากคลังสินค้า
แต่ละคร้ังต้องได้รับความยินยอมจากธนาคาร และลูกค้ารับรองว่าจะน าเงินที่ได้รับจากการขาย
สินค้ามาช าระให้ธนาคารตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งลูกค้าจะต้องท าการประกันภัยสินค้า
โดยก าหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์อีกด้วย112 
 5.  การมอบใบทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นประกันการช าระหนี้ เนื่องจากทรัพย์บางประเภท
เป็นทรัพย์ที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์นั้น แต่การน าทรัพย์ดังกล่าวไป
จ านองหรือจ าน าตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจมีข้อขัดข้อง  หรือไม่สะดวกแก่
คู่สัญญา เช่น ต้องการกู้ยืมเงินเพียงชั่วคราวจึงไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจ านอง 
หรือกรณีจ าน า ลูกหนี้ยังคงต้องการใช้ทรัพย์นั้นเพื่อหารายได้ เป็นต้น ในทางปฏิบัติจึงมีการน าใบ
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมามอบไว้เป็นประกันการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้  เช่น โฉนดที่ดิน 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ คู่มือทะเบียนรถ เป็นต้น 
 
3.2  สภาพปัญหาและแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับความสมบูรณ์และผลบังคับของสัญญา
หลักประกันด้วยทรัพย์ 
 1.  สภาพปัญหาและแนววินิจฉัยของศาลฎีกากรณีรูปแบบสัญญาหลักประกันโดยการ
น าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติให้น ามาจดทะเบียนจ านองเป็นประกัน
การช าระหนี้ 
 ก. ผู้จ านองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จ านอง เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 705 ก าหนดว่าผู้น าทรัพย์ไปจ านองเป็นหลักประกันการช าระหนี้จะต้องเป็นเจ้าของ
ทรัพย์ในขณะท าสัญญาจ านองเท่านั้น จึงเป็นการปิดกั้นโอกาสในการเข้าหาแหล่งเงินทุนของบุคคล
ผู้ซึ่งจะเป็นเจ้าของทรัพย์ในอนาคต เช่น กรณีการเช่าซื้อ ที่ผู้เช่าซื้อช าระราคาให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ 
จนใกล้จะครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้แล้ว ก็ไม่อาจน าทรัพย์ที่จนอาจได้กรรมสิทธิ์ในอนาคต 
มาจ านองเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ เป็นต้น  
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 503/2504 ผู้เช่าซื้อเอาเคร่ืองยนต์โรงสี จ านองไว้ในขณะที่ยังผ่อน
ส่งช าระค่าเช่าซื้อไม่ครบนั้น เป็นการจ านองที่ฝ่าฝืนมาตรา 702 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  

                                                                 
112  จาก เลตเตอร์ออฟเครติตกำรค้ำ  (น. 25), โดย ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2525, กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 

การพิมพ์.  
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 ข. ประเภทของทรัพย์ที่สามารถจ านองได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 703 ก าหนดประเภทของทรัพย์ที่สามารถน ามาจ านองไว้ เฉพาะอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์บางชนิดซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายเท่านั้น จึงเป็นการจ ากัดประเภทของ
ทรัพย์ที่จะสามารถน ามาจ านองให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยเฉพาะกรณีการจ านองสังหาริมทรัพย์
อ่ืน ๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ ตาม มาตรา 703 (4) เนื่องจากในปัจจุบันนี้
สังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเฉพาะการยังมีอยู่อย่างจ ากัด เช่น เรือที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพาณิชยกรรมหรือเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนการเช่าระยะยาว ตามพระราชบัญญัติ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2542 และเคร่ืองจักร  
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 เท่านั้น ท าให้เกิดปัญหาบางประการ เช่น  
กรณีเคร่ืองจักรที่สามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 ต้องเป็น
เคร่ืองจักรที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 8 เท่านั้น ท าให้เคร่ืองจักรบางชนิดที่มีมูลค่า แต่ไม่เข้า
ลักษณะตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่  8 ไม่สามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ 
โดยการจ านองได้113 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  1062/2513 เคร่ืองผสมอาหาร เรือล า เลียงขนาด 2 ตัน  
เคร่ืองบดอาหาร รถยนต์บรรทุกและตู้ฟักไข่ ไม่มีกฎหมายใดให้จดทะเบียนได้เฉพาะการ และ 
ไม่เป็นทรัพย์ที่จะจ านองได้ 
 ค.  กรณีสัญญาจะจ านอง เน่ืองจากสัญญาจ านองต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งการจดทะเบียนคู่สัญญาต้องไปแสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และ  
เสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน บางคร้ังคู่สัญญาอาจตกลงกันไว้และท าสัญญาเป็นหนังสือแล้ว
ฝ่ายลูกหนี้มอบอ านาจให้ฝ่ายเจ้าหนี้ไปจดทะเบียนจ านองโดยมอบเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการ  
จดทะเบียนให้ฝ่ายเจ้าหนี้ไป แต่ยังไม่มีการจดทะเบียน หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สัญญาก่อนที่
จะมีการจดทะเบียนจ านอง คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ไม่อาจเรียกร้องสิทธิของตนจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้เน่ืองจากยังไม่มีการจ านองเกิดขึ้น และศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่มีสัญญาจะจ านอง 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2286/2538 สัญญาจะจ านองไม่มีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ไม่เหมือนสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน สัญญาแลกเปลี่ยนและค ามั่นจะให้ ตามมาตรา 456 
วรรคสอง, 519, 526 การที่จ าเลยมอบโฉนดที่ดินพร้อมใบมอบอ านาจและเอกสารอ่ืนให้โจทก์เพื่อ
                                                                 

113  จาก รูปแบบกฎหมำยที่เหมำะสมในกำรน ำเครื่องจักรมำเป็นหลักประกันกำรช ำระหนี ทำงกำรค้ำกับ
ธนำคำรพำณิชย์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย ปุญญานิช ไทยสยาม, 2554, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
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จดทะเบียนจ านองประกันหนี้ขายลดเช็คโดยมีข้อก าหนดให้จดทะเบียนจ านองได้หลังจากเรียกเก็บเงิน
ตามเช็คไม่ได้ เป็นเร่ืองที่จ าเลยเจตนาจะเอาทรัพย์จ านองเป็นประกัน เมื่อไม่ได้จดทะเบียนจ านอง
ให้ถูกต้อง สัญญาจ านองจึงเป็นโมฆะ  

2.  สภาพปัญหาและแนวค าวินิจฉัยของศาลฎีกากรณีรูปแบบสัญญาหลักประกันโดย
การน าสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิตามตราสารมาจ าน าเป็นประกันการช าระหนี้ 
  ก. ความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จ าน า แม้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะ
ไม่มีบัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้จ าน าจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จ าน าเท่านั้น แต่เนื่องจากการจ าน ามีผลให้
ผู้รับจ าน าบังคับเอาทรัพย์ที่จ าน าออกขายทอดตลาดได้  ผู้จ าน าจึงต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ที่จ าน าและต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะท าสัญญาจ าน าด้วย จึงเป็นการปิดกั้นโอกาส
ของผู้ที่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ในอนาคตที่จะน ามาจ าน าเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้   
เช่น การเช่าซื้อ แม้ผู้เช่าซื้อจะช าระราคาใกล้ครบจ านวนแล้ว แต่ผู้เช่าซื้อยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
จึงไม่อาจน าทรัพย์ที่เช่าซื้อไปจ าน าเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ หากผู้เช่าซื้อน าทรัพย์ที่เช่าซื้อ
ไปจ าน าเป็นหลักประกันแม้ว่าผู้รับจ าน าจะสุจริตและเสียค่าตอบแทนก็ตาม ผู้รับจ าน าก็ไม่อาจ
ยึดถือทรัพย์นั้นไว้เป็นประกันการช าระหนี้ได้ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช้สิทธิติดตามทวงทรัพย์นั้น
คืนตามหลักมาตรา 1336 ผู้รับจ าน าดังกล่าวก็ต้องคืนทรัพย์นั้น 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  449/2519 จ าเลยที่  1 ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์ไปจากโจทก์ โดยมีจ าเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ าประกัน ต่อมาจ าเลยที่ 1 น ารถยนต์พิพาท
ให้จ าเลยที่ 3 ยึดไว้เป็นประกันการช าระหนี้ค่าเคร่ืองปรับอากาศ และจ าเลยที่ 3 รับรถนั้นไว้โดย
สุจริต ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จ าเลยที่ 2 น ารถยนต์พิพาทมาให้จ าเลยที่ 3 ยึดถือไว้เป็นหลักประกัน
มูลหนี้ค่าเคร่ืองปรับอากาศที่จ าเลยที่  1 เป็นหนี้จ าเลยที่  3 นั้น เมื่อรถยนต์ที่พิพาทมิใช่เป็นของ 
จ าเลยที่ 1 เพราะยังอยู่ในระหว่างเช่าซื้อไปจากโจทก์ การที่จ าเลยที่ 1 โดยจ าเลยที่ 2 เอารถยนต์ของ
โจทก์ไปมอบให้จ าเลยที่  3 ยึดไว้เป็นประกันมูลหนี้ของตนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์  
ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รู้เห็นด้วยกับการกระท าของจ าเลยดังกล่าว การจ าน านั้นจึงไม่ผูกพันโจทก์ 
ผู้เป็นเจ้าของ เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ โจทก์จึงมีสิทธิติดตามเอารถยนต์ของตนคืนได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 จ าเลยที่ 3 จะปฏิเสธไม่ยอมคืนหาได้ไม่ 
 ข.  การส่งมอบทรัพย์ที่จ าน า แม้ว่าทรัพย์ที่สามารถน ามาจ าน าได้ตามกฎหมาย คือ 
สังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่ข้อก าหนดให้ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จ าน าให้แก่ผู้รับจ าน านั้น ท าให้
เจ้าของสังหาริมทรัพย์นั้นไม่สามารถน าสังหาริมทรัพย์ที่ตนมีไปจ าน าเป็นหลักประกันได้จริง 
เนื่องจากสังหาริมทรัพย์บางอย่างที่มีมูลค่าสูงซึ่งสามารถน ามาจ าน าได้  แต่สังหาริมทรัพย์เหล่านั้น 
ก็ยังสร้างรายได้ หรือประโยชน์ในการประกอบกิจการไปพร้อม ๆ กันด้วย เช่น สินค้าคงคลัง 
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ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต สินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้วรอการขายอยู่ในโรงเก็บสินค้า เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการ สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ เป็นต้น แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 749 จะก าหนดให้คู่สัญญาตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์ที่จ าน าได้  
แต่บุคคลภายนอกนั้นต้องเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้จ าน า ซึ่งหากต้องส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับจ าน าหรือบุคคลภายนอกแล้ว ผู้จ าน าก็ไม่อาจใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้
ได้ ท าให้ไม่เกิดรายได้ในการน ามาช าระหนี้และในทางปฏิบัติ แม้ว่าผู้รับจ าน าจะเข้าใจและอนุญาต
ให้ผู้จ าน าได้ครอบครองและใช้สอยทรัพย์ของตนได้ หรือระบุข้อความลงในสัญญา ว่าไม่ถือว่า
ทรัพย์นั้นกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จ าน า  แต่การกระท าดังกล่าวถือเป็นการหลีกเลี่ยง
กฎหมายและท าให้สัญญาจ าน าสิ้นสุดลง 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2502 จ าเลยกู้เงินโจทก์และในสัญญากู้มีข้อความด้วยว่า
จ าเลยได้น าโคมาจ าน าไว้  เมื่อท าสัญญากู้เงินกันแล้ว โจทก์ได้ยินยอมมอบโคกลับคืนไปสู่การ
ครอบครองของจ าเลย แม้จ าเลยจะเคยน ากลับไปให้โจทก์บ้างเป็นคร้ังคราว แต่ผลที่สุดโจทก์ 
ก็ยินยอมมอบคืนแก่จ าเลยอีกเช่นนี้ ย่อมถือว่าจ าเลยหาได้มอบโคไว้เป็นประกันการช าระหนี้ตาม
ความหมายในลักษณะจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  1441/2505 หนังสือที่เรียกว่าสัญญาโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์  
แต่ข้อความแสดงว่าผู้โอนไม่มีเจตนาโอนความเป็นเจ้าของรถยนต์ให้แก่ผู้รับโอน โจทก์กับจ าเลย
ท าหนังสือสัญญาไว้ต่อกันมีความหมายว่าโจทก์ยอมให้รถยนต์ เป็นประกันเงินที่โจทก์  
รับล่วงหน้าไป แต่คู่กรณีก็ตกลงให้รถยนต์อยู่ที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของ พฤติการณ์เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็น
การจ าน า จ าเลยจึงไม่มีอ านาจยึดรถยนต์ในฐานะผู้รับจ าน า 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4278/2534 ปัญหาว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่มิได้บรรยาย
ฟ้องว่าเมื่อจ าเลยล้มละลายแล้วโจทก์ยอมสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้
ทั้งหลาย จึงเป็นค าฟ้องที่ไม่ชอบอันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จ าเลย
ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ จ าเลยกู้เงินโจทก์และท าหนังสือสัญญาจ าน าจักรเย็บผ้า
แก่โจทก์ แต่มิได้มอบจักรเย็บผ้าให้โจทก์ไว้ ถือไม่ได้ว่ามีการจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 747 โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2517/2534 การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจ าน าให้จ าเลยผู้จ าน าเช่า
เคร่ืองจักรอันเป็นทรัพย์สินจ าน า ย่อมเป็นการยอมให้ทรัพย์สินจ าน ากลับคืนไปสู่การครอบครอง
ของผู้จ าน าตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา 769(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
สิทธิจ าน าของผู้ร้องจึงระงับสิ้นไปตามมาตราดังกล่าว 
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  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  5603/2544 การจ าน าเคร่ืองจักรโดยคู่สัญญาจ าน าตกลงให้  
ช. กรรมการของลูกหนี้เป็นผู้รักษาทรัพย์สินที่จ าน า และลูกหนี้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ที่จ าน าในการประกอบกิจการของตนมาโดยตลอด ซึ่งเคร่ืองจักรนั้นผู้จ าน าสั่งซื้อเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าออกจ าหน่ายสร้างรายได้และน าเงินช าระคืนแก่ผู้รับจ าน า  แสดงให้เห็น
ถึงเจตนาของลูกหนี้ที่ต้องการใช้เคร่ืองจักรน ามาผลิตสินค้าเพื่อประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว  
แม้ว่าสัญญาจ าน าจะมีข้อตกลงว่าแม้ว่าผู้จ าน าจะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเคร่ืองจักรที่จ าน า
ก็ไม่ถือว่าเคร่ืองจักรกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จ าน าก็ตาม ก็เป็นการเขียนสัญญาไว้เพื่อเลี่ยง
กฎหมาย ซึ่งในการตีความการแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาที่แท้จริงยิ่งกว่าถ้อยค าส านวน
หรือตัวอักษร เมื่อเจตนาที่แท้จริงของลูกหนี้ต้องการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจักรอันเป็นทรัพย์สิน 
ที่จ าน า การที่ผู้รับจ าน าเคร่ืองจักรยอมให้ลูกหนี้เข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จ าน า  ย่อมเป็นการ
ยอมให้ทรัพย์จ าน ากลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จ าน า สิทธิจ าน าของผู้รับจ าน าจึงระงับสิ้นไป 
 3.  กรณีรูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการน าทรัพย์มาเป็นประกันการช าระหนี้ 
ในรูปแบบอ่ืนที่มิใช่การจ านองหรือการจ าน า 
 การจัดท าข้อตกลงในการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ในรูปแบบอ่ืนที่มิใช่
การจ านองหรือการจ าน า ไม่ว่าจะเป็นการท าสัญญาขายฝาก สัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข สัญญา  
ลีสซิ่ง สัญญาทรัสต์รีชีทหรือการมอบใบทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นประกันการช าระหนี้นั้น เนื่องจาก
ไม่มีกฎหมายรองรับหลักประกันเหล่าหนี้ให้เกิดบุริมสิทธิแก่เจ้าหนี้  ดังนั้นเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกัน
ดังกล่าวจึงมีเพียงบุคคลสิทธิไม่ใช่ทรัพยสิทธิ กล่าวคือ เป็นสิทธิเหนือบุคคลเฉพาะลูกหนี้เท่านั้น 
มิใช่สิทธิเหนือทรัพย์ที่จะใช้ยันบุคคลทั่วไป ดังนั้นหากลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่น ามาเป็น
หลักประกันให้แก่บุคคลภายนอก หรือลูกหนี้มีเจ้าหนี้รายหลาย ผู้รับหลักประกันเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ
ดีกว่าเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ เพราะถือเป็นเจ้าหนี้สามัญทั่วไป ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมาย  
ไม่มีสิทธิได้รับช าระหนี้จากหลักประกันนั้นก่อนเจ้าหน้ีรายอ่ืน 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1612/2512 เพียงเอาโฉนดที่ดินมาให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ตามสัญญากู้  
มิใช่หนี้ที่มีประกันตามกฎหมาย  
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3.3  การบังคับหลักประกันด้วยทรัพย์ตามกฎหมายไทย 
 3.3.1  การบังคับหลักประกัน 
 1.  กรณีการน าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติให้น ามา  
จดทะเบียนจ านองเป็นประกันการช าระหนี้ 
  เมื่อหนี้ประธานถึงก าหนดช าระแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้รับ
จ านอง เจ้าหนี้ผู้รับจ านองมีสิทธิที่จะบังคับจ านองกับทรัพย์ที่จ านองเป็นประกันได้ เว้นแต่ 
 ก.  ทรัพย์สินซึ่งจ านองบุบสลาย หรือทรัพย์สินซึ่งจ านองแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดสูญหายหรือ
บุบสลายเป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกัน ผู้รับจ านองจะบังคับจ านองเสียในทันทีก็ได้ เว้นแต่
เหตุนั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของผู้จ านองและผู้จ านองก็เสนอจะจ านองทรัพย์สินอ่ืนแทนให้มี
ราคาเพียงพอหรือเสนอจะรับซ่อมแซมแก้ไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควรแก่เหตุ114 
 ข.  ลูกหนี้ไม่อาจจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาได้ต่อไป115 
 ค.  เจ้าหนี้ผู้รับจ านองยอมสละสิทธิบังคับจ านอง โดยเลือกที่จะบังคับคดีอย่างเจ้าหนี้
สามัญตามมูลหนี้ประธาน ซึ่งในกรณีน้ีเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์แต่อย่างใด 
  วิธีการบังคับจ านองนั้น กฎหมายก าหนดไว้ 2 วิธี คือ การบังคับจ านองด้วยวิธีการเอา
ทรัพย์สินที่จ านองออกขายทอดตลาด และการบังคับจ านองด้วยวิธีการเอาทรัพย์สินที่จ านองหลุด
เป็นสิทธิของเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง 
  ซึ่งก่อนมีการบังคับจ านอง ผู้รับจ านองจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ช าระหนี้
ภายในก าหนดเวลาอันสมควร ซึ่งได้ก าหนดเวลาไว้ในหนังสือบอกกล่าวนั้น โดยหนังสือบอกกล่าว
นี้จะเป็นจดหมายหรือเขียนไว้ในนามบัตรก็ได้116 แต่จะบอกกล่าวด้วยวาจาไม่ได้และการส่งหนังสือ
บอกกล่าวบังคับจ านองนี้ นอกจากต้องแจ้งไปยังลูกหนี้แล้วในกรณีที่ผู้จ านองเป็นบุคคลภายนอก
หรือมีผู้รับโอนทรัพย์สินที่จ านอง เจ้าหนี้ผู้รับจ านองก็ต้องบอกกล่าวไปยังบุคคลภายนอกหรือ 

                                                                 
114  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 723. 
115  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 193 “ในกรณีดังต่อไปนี้  ฝ่ายลูกหนี้จะถือเอา

ประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาส้ินสุดมิได้ 
 (1)  ลูกหนี้ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
 (2)  ลูกหนี้ไม่ให้ประกันในเมื่อจ าต้องให้ 
 (3)  ลูกหนี้ได้ท าลาย หรือท าให้ลดน้อยถอยลงซ่ึงประกันอันได้ให้ไว้ 
 (4)  ลูกหนี้น าทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นประกันโดยเจ้าของทรัพย์สินมิได้ยินยอมด้วย.” 
116  ค าพิพากษาฎีกาที่ 580/2507. 
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ผู้รับโอนทรัพย์ด้วย เพราะผู้จ านองอาจเข้าใช้หนี้แทนเพื่อป้องปัดการบังคับจ านองหรือกรณีผู้รับโอน 
ก็อาจใช้สิทธิไถ่ถอนจ านองได้  
  เมื่อมีการบอกกล่าวบังคับจ านองโดยชอบแล้ว และภายในก าหนดเวลาอันสมควร 
ที่เจ้าหนี้ผู้รับจ านองได้ก าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว หากลูกหนี้ หรือผู้จ านอง หรือผู้รับโอน
ทรัพย์ที่จ านองไม่มาช าระหนี้ หรือไถ่ถอนจ านอง ผู้รับจ านองมีสิทธิฟ้องบังคับจ านองต่อศาลขอให้
ศาลมีค าพิพากษาให้เอาทรัพย์ที่จ านองออกขายทอดตลาด หรือให้เอาทรัพย์ที่จ านองหลุดเป็นสิทธิ
ได้ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้117 
 1)  ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงดอกเบี้ยในหนี้
ต้นเงนิและที่ว่าขาดส่งดอกเบี้ย 5 ปี นั้น นับถึงวันฟ้องมิใช่นับถึงวันบอกกล่าวบังคับจ านอง 
 2)  ผู้จ านองมีหน้าที่ในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า  ราคาทรัพย์นั้นมากกว่าจ านวนหนี้  
โดยที่กฎหมายมีความมุ่งหมายที่จะไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบผู้จ านองด้วยการเอาทรัพย์ที่มีราคาสูงไป
ชดใช้หนี้ที่มีจ านวนหนี้ต่ าซึ่งจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้จ านอง ดังนั้นผู้จ านองจึงมีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาล
เห็นว่าราคาทรัพย์นั้นท่วมจ านวนหนี้ ถ้าผู้จ านองมิได้พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าราคาทรัพย์นั้นท่วม
จ านวนหนี ้ผู้รับจ านองจึงจะมีสิทธิบังคับเอาทรัพย์จ านองหลุดเป็นสิทธิได้ 
 3)  ต้องไม่มีจ านองรายอ่ืนหรือบุริมสิทธิอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์นั้น  
ไม่ว่าจ านองหรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียนไว้นั้นจะมีอยู่ก่อนหรือหลังรายที่ขอบังคับจ านอง 

2.  กรณกีารน าสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิตามตราสารมาจ าน าเป็นประกันการช าระหนี้ 
เมื่อหนี้ประธานที่มีจ าน าเป็นประกันนั้นถึงก าหนดช าระหรือเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่อาจ

ถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาได้ ผู้รับจ าน าต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้หรือผู้จ าน าให้
มาช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาอันสมควร ซึ่งได้ก าหนดไว้ในค าบอกกล่าวนั้น กล่าวคือก่อนขาย
ทอดตลาดทรัพย์ ผู้รับจ าน าต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ช าระหนี้และอุปกรณ์
แห่งหนี้ภายในเวลาอันสมควร โดยเวลาอันสมควรก็ขึ้นอยู่กับจ านวนหนี้  ถ้าหนี้จ านวนมากก็ให้
เวลานานแต่ไม่จ าต้องให้เวลาถึง 1 เดือนเหมือนกรณีบังคับจ านอง118 และหากลูกหนี้หรือผู้จ าน า 
ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว ผู้รับจ าน าสามารถเอาทรัพย์ที่
จ าน าออกขายได้เอง โดยไม่ต้องฟ้องศาล แต่วิธีการขายทรัพย์ที่จ าน าจะต้องขายทอดตลาดเท่านั้น 
จะท าโดยวิธีอ่ืนไม่ได้119 หากคู่สัญญาตกลงกันไว้ก่อนหนี้ถึงก าหนดช าระให้บังคับจ าน าด้วยวิธีอ่ืน 

                                                                 
117  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 729. 
118  จาก ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ยืม ค  ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ (น. 375), โดย  

ปัญญา ถนอมรอด, 2553, กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.  
119  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 764. 
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ข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์120 และผู้รับจ าน าต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จ าน าซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์
ที่ถูกบังคับจ าน าอีกฉบับหนึ่ง เพื่อแจ้งเวลา และสถานที่ขายทอดตลาดทรัพย์ให้ผู้จ าน าทราบเพื่อให้
โอกาสผู้จ าน าที่จะเข้าสู้ราคาได้ 

กรณีบังคับการจ าน าตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 766 บัญญัติ
ว่า “ถ้าจ าน าต๋ัวเงิน ท่านให้ผู้รับจ าน าเก็บเรียกเงินตามตั๋วเงินนั้นในวันถึงก าหนด ไม่จ าเป็นต้องบอก
กล่าวก่อน” เน่ืองจากตราสารชนิดนี้มีเวลาใช้เงินก าหนดไว้ในต๋ัวเงินอยู่แล้วและเป็นที่รู้กันว่าเมื่อถึง
ก าหนดวันใดก็สามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วได้ในวันนั้น  การบังคับจ าน าตั๋วเงินจึงไม่จ าต้อง 
บอกกล่าวก่อน 
 3.3.2  สภาพปัญหาและแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันด้วยทรัพย์ 

1.  กรณีการน าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติให้น ามา  
จดทะเบียนจ านองเป็นประกันการช าระหนี้ 

 ก.  ก่อนการบังคับจ านอง ไม่ว่าจะบังคับจ านองด้วยวิธีการเอาทรัพย์สินที่จ านอง
ออกขายทอดตลาดหรือเอาทรัพย์สินที่จ านองหลุดเป็นสิทธินั้น เจ้าหนี้ผู้รับจ านองจะต้องบอกกล่าว
เป็นหนังสือและก าหนดเวลาให้ลูกหนี้ได้มีเวลาช าระหนี้ได้พอสมควร  ทั้งที่ในความเป็นจริง
คู่สัญญาอาจก าหนดเวลาในการช าระหนี้ไว้ตั้งแต่ขณะท าสัญญาแล้ว ซึ่งหลักในการบอกกล่าวบังคับ
จ านองตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาค่อนข้างเคร่งครัด โดยหากไม่ท าให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว 
จะถือว่าไม่มีสิทธิในการบังคับจ านองและการตีความในขั้นตอนการบังคับจ านองที่เคร่งครัดเช่นนี้
ย่อมท าให้ภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก สิ้นเปลืองเวลาและเกิดความยุ่งยากในการบังคับคดี 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  201/2479 เจ้าหนี้ฟ้องเรียกเงินในสัญญาจ านองซึ่งจ าเลยเป็น
ลูกหนี้และเป็นผู้จ านองเองโดยมิได้บอกกล่าวการบังคับจ านองก่อนนั้นไม่ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 750/2504 สามีมอบอ านาจให้ภริยาท าสัญญาจ านองแทน ดังนี้ 
เมื่อบอกกล่าวบังคับจ านองแก่ภริยา หามีผลไปถึงสามีไม่ เพราะการมอบอ านาจนั้นไม่ได้รวมถึง 
การบังคับและการไถ่ถอนจ านองด้วย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2508 กฎหมายจะรับรองให้ผู้รับจ านองมีสิทธิบังคับจ านอง
ได้ต่อเมื่อผู้รับจ านองได้มีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้เสียก่อนและลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตาม 
ฉะนั้นเมื่อโจทก์จะแสวงหาสิทธิบังคับจ านอง โจทก์ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
เสียก่อน 

                                                                 
120  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 756. 
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 ข.  ในกรณีมาตรา 733121 ที่มีหลักว่าการบังคับจ านองไม่ว่าจะด้วยวิธีการเอาทรัพย์
จ านองออกขายทอดตลาดหรือการเอาทรัพย์จ านองหลุดเป็นสิทธิ  หากได้เงินจ านวนสุทธิน้อยกว่า
จ านวนที่ลูกหนี้ค้างช าระ ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่เหลือ ถือเป็นหลักการบังคับจ านองที่ท าให้
เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์หากทรัพย์ของลูกหนี้มีราคาต่ า โดยเฉพาะกรณีที่ทรัพย์ของลูกหนี้มีราคา
ลดน้อยถอยลง ซึ่งถึงแม้เจ้าหนี้จะสามารถบังคับจ านองได้ทันที แต่หากขายทรัพย์ได้ไม่พอช าระหนี้
ก็ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์อ่ืนของลูกหนี้ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2513 ในกรณีที่มีการบังคับจ านองโดยเอาทรัพย์สินของจ าเลย
ซึ่งจ านองไว้ออกขายทอดตลาดเพื่อใช้เงินที่จ าเลยกู้โจทก์ไป แต่ขายได้เงินสุทธิน้อยกว่าเงินที่จ าเลย
ค้างช าระอยู่ หากในสัญญาจ านองไม่ปรากฏว่าจ าเลยยอมให้เอาทรัพย์อ่ืนนอกจากทรัพย์ที่จ านอง
ช าระหนี้ได้อีกแล้ว จ าเลยก็ไม่ต้องรับผิดในจ านวนเงินที่ขาด โจทก์จะขอให้ยึดทรัพย์อ่ืนของจ าเลย
มาช าระหนี้อีกหาได้ไม่ 

2.  กรณีน าสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิตามตราสารมาจ าน าเป็นประกันการช าระหนี้ 
กรณีสังหาริมทรัพย์  ซึ่งแม้ว่าเจ้าหนี้จะสามารถบังคับจ าน าได้โดยไม่ต้องด าเนิน

กระบวนการทางศาล แต่การบังคับจ าน าตามหลักกฎหมายนั้นท าได้เพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้น  
คือ การขายทอดตลาด ซึ่งมีขั้นตอนให้ปฏิบัติหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวก  
คือ ผู้รับจ าน าต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ช าระหนี้ภายในเวลาอันสมควร  หากลูกหนี้ 
ไม่ช าระหนี้ ผู้รับจ าน าจึงมีสิทธิน าทรัพย์ที่จ าน าออกขายทอดตลาด แต่ก่อนที่จะน าทรัพย์ที่จ าน า
ออกขายทอดตลาดได้นั้น เจ้าหนี้ผู้รับจ าน าก็ต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จ าน าเพื่อบอกเวลาและ
สถานที่ที่จะขายทรัพย์ที่จ าน าอีกคร้ังหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการสร้างขั้นตอนที่มากเพิ่มขึ้น สร้างความ
ยุ่งยากแก่ผู้รับจ าน า ทั้งยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับจ าน าอีกด้วยและการจ าน านั้นไม่ว่าจะมี
ดอกเบี้ยค้างช าระกี่ปี  ผู้รับจ าน าก็ไม่มีสิทธิที่จะเอาทรัพย์นั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ 
เพราะการบังคับจ าน าในปัจจุบันกฎหมายบังคับให้ใช้เพียงวิธีการขายทอดตลาดเท่านั้น 

กรณีจ าน าสิทธิที่มีตราสาร แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะก าหนดลักษณะ
ของตราสารที่สามารถน ามาจ าน าได้หลายประเภท คือ ตราสาร ตามมาตรา 750 ตราสารชนิดออก
ให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งตามมาตรา 751 ตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามและจะโอนกันด้วยวิธี
สลักหลังไม่ได้ตามาตรา 752 ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อตามมาตรา 753 ก็ตาม แต่ในส่วนของ
วิธีการบังคับการจ าน าสิทธิที่มีตราสารนั้นมิได้ก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใ ด  
                                                                 

121  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 “ถ้าเอาทรัพย์จ านองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้น 
มีประมาณต่ ากว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระกันอยู่ก็ดี  หรือถ้าเอาทรัพย์สินซ่ึงจ านองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงิน
จ านวนสุทธิน้อยกว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจ านวนอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด.” 
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โดยก าหนดวิธีการบังคับจ าน าเพียงแค่กรณีการจ าน าตั๋วเงินท่านั้น  ท าให้เกิดความสับสนในการ
ตีความ การบังคับใช้วิธีการบังคับจ าน ากับสิทธิที่มีตราสารในลักษณะอ่ืนว่าสามารถท าได้โดยวิธี
ใดบ้าง เจ้าหนี้ผู้รับจ าน ามีสิทธิอย่างไร และมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร  
 
3.4  รูปแบบของการจัดท านิติกรรมในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันในการ  
ช าระหนี้และผลบังคับตามกฎหมาย 
 3.4.1  การจัดท านิติกรรมโดยอาศัยรูปแบบของการโอนสิทธิเรียกร้อง 
 การโอนสิทธิเรียกร้อง ก็คือการที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ 
ช าระหนี้นั้น โอนสิทธิอันตนมีอยู่เหนือลูกหนี้นั้นให้แก่ผู้อ่ืน โดยบุคคลผู้รับโอนก็จะเข้ามาเป็น
เจ้าหนี้แทนเจ้าหน้ีเดิม ซึ่งถ้อยค าในบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาจจะใช้ค าว่า “การโอนหนี้” แต่ก็เป็น
ที่เข้าใจว่าหมายถึงการโอนสิทธิในหนี้นั้น คือเป็นการโอนสิทธิของฝ่ายเจ้าหนี้เท่านั้น ฝ่ายลูกหนี้ซึ่ง
เป็นฝ่ายมีภาระหรือมีหน้าที่นั้นจะโอนหน้าที่นี้ไปให้แก่ผู้อื่นตามหลักเร่ืองการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่ง 
ไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้122 โดยหลักแล้วสิทธิเรียกร้องทุกประเภท
ย่อมโอนกันได้ ยกเว้นสิทธิเรียกร้องที่มีลักษณะตามมาตรา 303 และมาตรา 304 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี ้
 1)  สิทธิเรียกร้องที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ 123 กล่าวคือเป็นสิทธิ 
ที่เกี่ยวกับสภาพของบุคคลหรือสถานะของบุคคล เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย เป็นต้น หรือเป็นสิทธิ 
ที่เกิดโดยสัญญาทางแพ่งธรรมดาแต่เป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น สัญญาเช่า ที่มุ่งถึง
คุณสมบัติของผู้เช่า หรือตัวผู้เช่าเป็นสาระส าคัญ 
 2)  สิทธิเรียกร้องที่คู่กรณีแสดงเจตนาห้ามโอนไว้  ความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่าง
เจ้าหนี้กับลูกหนี้ ย่อมเป็นสิทธิของคู่สัญญาที่จะตกลงกันอย่างไรก็ได้ และในบางกรณีคู่สัญญาอาจมี
ข้อตกลงกันห้ามมิให้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาได้ ซึ่งหากมีข้อสัญญาเช่นนั้นแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โอนสิทธิเรียกร้องของตนไปให้บุคคลภายนอก ก็ถือเป็นการผิดสัญญาและจะต้องรับผิดต่อคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งและการโอนนั้นจะไม่มีผลผูกพันผู้รับโอน หากผู้รับโอนได้รู้ถึงข้อสัญญาที่ห้ามโอนนั้น 
แต่ถ้าผู้รับโอนสุจริต คือ ไม่ทราบถึงข้อสัญญาที่ห้ามโอน ลูกหนี้ก็จะต้องช าระหนี้ให้แก่ผู้รับโอน 

                                                                 
122  จาก ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หนี  (น. 269), โดย สุนทร มณีสวัสดิ์, 2555, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
123  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 “สิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าจะพึงโอนกันได้ เว้นไว้แต่

สภาพแห่งสิทธินั้นเองจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้...” 
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 3)  สิทธิที่ศาลสั่งยึดไม่ได้124 หมายถึง สิทธิเรียกร้องที่กฎหมายบัญญัติไว้ห้ามมิให้ 
ศาลยึด เช่น สิทธิที่จะถอนทรัพย์ที่วางไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี  เช่น สิทธิในค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดา 
กับบุตร เบี้ยเลี้ยงชีพ รายได้เพื่อเลี้ยงชีพเป็นคราว ๆ เงินเดือน บ านาญ บ าเหน็จ เป็นต้น หากมีการ
โอนสิทธิเรียกร้องโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ผลจะเท่ากับไม่มีการโอนเลย ซึ่งหากผู้รับโอนไปเรียกให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ ลูกหนี้ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ช าระหนี้ได้  
 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งอาจแบ่งได้ตามประเภทของหนี้ ดังนี ้

1)  การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องช าระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง125 ซึ่งเป็นสิทธิ
เรียกร้องในหนี้ที่ลูกหนี้แห่งสิทธิรู้อยู่แน่นอนว่าจะต้องช าระหนี้ให้แก่ผู้ใด การโอนสิทธิเรียกร้อง
ในหนี้ประเภทนี้จะต้องท าเป็นหนังสือ ถ้าไม่ท าเป็นหนังสือจะไม่สมบูรณ์ และจะสามารถใช้ยัน
ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ได้ยินยอมด้วยในการ
โอน ซึ่งการบอกกล่าวการโอนหรือความยินยอมนั้นก็ต้องท าเป็นหนังสือด้วย 

2)  การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องช าระตามเขาสั่ง โดยการโอนหนี้ประเภทนี้
เป็นการโอนหน้ีซึ่งลูกหนี้สัญญาว่าจะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หรือตามค าสั่งของเจ้าหนี้  โดยมีตราสาร
แสดงสิทธิของเจ้าหนี้ไว้ด้วย เป็นหนี้ซึ่งไม่อาจโอนแยกต่างหากจากตราสารได้และตราสารนั้น
แสดงความเป็นหนี้อยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์ และเป็นอิสระจากมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้ การโอนหนี้
ชนิดนี้จึงต้องโอนพร้อมกับตราสารและต้องมีการบันทึกโดยวิธีการสลักหลังให้ปรากฏการโอนไว้
ที่ตราสารนั้นด้วย126 ตราสารเหล่านี้  ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ใบประทวนสินค้า ใบรับของคลังสินค้า  
เป็นต้น 

3)  การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องช าระแก่ผู้ถือ กล่าวคือ เป็นการโอนหนี้ตาม
ตราสารซึ่งไม่ได้ระบุชื่อเจ้าหนี้ไว้  และเป็นหนี้ซึ่งต้องช าระให้แก่ผู้ถือตราสารนั้น เช่น พันธบัตร
ชนิดผู้ถือ ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ เป็นต้น โดยการโอนสิทธิเรียกร้องประเภทนี้

                                                                 
124  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 304 “สิทธิเรียกร้องเช่นใด ตามกฎหมายศาลจะส่ังยึด

ไม่ได ้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้น ท่านว่าจะโอนกันหาได้ไม่.” 
125  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 “การโอนหนี้อันจะพึงต้องช าระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่ง

โดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ท าเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น  
ค าบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องท าเป็นหนังสือ...” 

126  จาก ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยหนี  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (น. 415), โดย โสภณ 
รัตนากร, 2542, กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.  
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สามารถท าได้โดยการส่งมอบตราสารให้แก่ผู้รับโอน และไม่ต้องบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้
แห่งตราสาร  

ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังน้ี 
1)  ผลระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนและผู้รับโอน กล่าวคือ ผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนที่ 

ผู้โอนเดิม และหากสิทธิเรียกร้องนั้นมีประกันแห่งหนี้  ไม่ว่าจะเป็นค้ าประกัน จ านองหรือจ าน า 
สิทธิในประกันแห่งหนี้ก็ตกแก่ผู้รับโอนด้วย127 ผู้รับโอนย่อมใช้สิทธิบังคับได้ ส่วนในด้านของ 
ผู้โอน เมื่อได้โอนสิทธิเรียกร้องไปแล้วผู้โอนเดิมก็สิ้นสิทธิในหนี้นั้น  คือไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้อีกต่อไป 

2)  ผลต่อลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง กล่าวคือ  
ผลต่อการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องช าระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง  

หากลูกหนี้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือโดยไม่อิดเอ้ือน หรือไม่ยกข้อต่อสู้
ใด ๆ ที่ตนมีต่อเจ้าหนี้เดิม เช่น มีการช าระหนี้บางส่วนแล้ว หรือได้รับเงินกู้มาไม่ครบ ขึ้นต่อสู้กับ
เจ้าหนี้ผู้รับโอน ถือว่าลูกหนี้ได้สละข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนแล้ว จึงห้ามลูกหนี้ไม่ให้ยกข้อต่อสู้นั้น ๆ 
ขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนอีก แต่ในกรณีที่ลูกหนี้ได้รับเพียงค าบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือ
เท่านั้น หากลูกหนี้มีข้อต่อสู้อยู่แก่ผู้โอนเดิมอย่างไร ลูกหนี้ก็มีสิทธิยกข้อต่อสู้นั้นขึ้นต่อสู้ผู้รับโอน
ได้ทั้งนั้น128  

ผลต่อการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องช าระตามเขาสั่ง คือ ผู้รับโอนสิทธิโดย
สุจริตย่อมเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ และลูกหนี้ไม่สามารถยกข้อต่อสู้ใด ๆ ที่ตน
มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนโดยสุจริตได้129  

                                                                 
127  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 305 “เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไป สิทธิจ านองหรือจ าน าที่มี

อยู่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี สิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้ าประกันที่ให้ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี ย่อมตกไป
ได้แก่ผู้รับโอนด้วย ...” 

128  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 308 “ถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา 
306 โดยมิได้อิดเอื้อน ท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไม่ แต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้น
ลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปไซร้ ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้ หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระ
เป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อผู้โอน จะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นมิได้ก่อขึ้นเลยก็ได้ 

 ถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับค าบอกกล่าวการโอน ท่านว่าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับค า 
บอกกล่าวนั้นฉันใด ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้น...” 

129  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 312 “ในมูลหนี้อันพึงต้องช าระตามเขาส่ังนั้น ลูกหนี้จะยก
ข้อต่อสู้ซ่ึงมีต่อเจ้าหนี้เดิมขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนโดยสุจริตนั้นหาได้ไม่...” 
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การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้โดยอาศัยรูปแบบของ  
การโอนสิทธิเรียกร้อง  

ตามปกติแล้วเมื่อเจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมสามารถโอนสิทธิ
เรียกร้องที่ตนมีให้แก่บุคคลภายนอกได้ แต่การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นอาจถูกจ ากัดโดยข้อก าหนด 
ในสัญญา เช่น เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันในสัญญาว่าห้ามมิให้โอนสิทธิ เรียกร้องในหนี้ดังกล่าว
ให้แก่บุคคลภายนอก หรือถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิที่เกิดโดยสัญญาทางแพ่ง
ธรรมดาแต่ลักษณะของสัญญานั้นมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัว คือ เป็นสัญญาที่มุ่งถึงคุณสมบัติของ
คู่สัญญาเป็นสาระส าคัญ โดยสัญญาประกันชีวิตก็ถือเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะตัว เพราะสัญญา
ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ผู้รับประกันตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันในเมื่อผู้เอา
ประกันได้ตายภายในเวลาหรือยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาอันได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ฉะนั้นในการท า
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันจึงพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้เอาประกันเป็นส าคัญว่าจะรับประกัน
ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ หรือไม่ โดยพิจารณาจากอายุ ประวัติการรักษาสุขภาพ อาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ย่อมมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล และศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้ให้ความเห็นไว้
ว่า “ปัญหาว่าผู้เอาประกันภัยจะโอนสิทธิตามสัญญาโดยวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องธรรมดาใน 
 มาตรา 303, 306 ได้หรือไม่นั้น ปัญหาข้อนี้น่าจะตอบว่าโอนไม่ได้เพราะสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ตามสัญญาประกันภัยนั้นน่าจะถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว เพราะผู้รับประกันภัยย่อมอาศัยความไว้วางใจ
เฉพาะตัวผู้เอาประกันภัยในการรับเสี่ยงภัยตามสัญญา”130 ดังนั้นในสัญญาประกันชีวิตจึงไม่สามารถ
โอนสิทธิเรียกร้องให้แก่กันได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนื่องจากสภาพ
แห่งสิทธิไม่เปิดช่อง อีกทั้งการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการโอน “สิทธิ” เท่านั้น ส่วนทางฝ่าย
ลูกหนี้ที่มี “หนี้” หรือมี “หน้าที่” นั้น จะโอนไปตามหลักเกณฑ์เร่ืองการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ได้  
ซึ่งสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือผู้เอาประกันกับ 
ผู้รับประกัน ต่างก็มี 2 ฐานะ คือ เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน การโอนสิทธิเรียกร้องใน
สัญญาต่างตอบแทนที่ผู้เอาประกันมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการช าระหนี้หรือเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับ
ประกัน โดยที่ผู้เอาประกันจะโอนเฉพาะสิทธิของตนเองให้กับผู้รับหลักประกันไปโดยไม่ได้โอน
หน้าที่ไปด้วย ท าให้แยกระหว่างตัวผู้ทรงสิทธิในสัญญาต่างตอบแทนกับหนี้ที่ผู้ เอาประกัน  
ต้องช าระตอบแทนแยกจากกันนั้น ไม่สามารถท าได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตัวอย่างเช่น  
นายแดงท าสัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัท A นายแดงจะโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่

                                                                 
130  จาก กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยประกันภัย (น. 111), โดย จิตติ ติงศภัทิย์, 2545, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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นายด าได้หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้นายแดงไม่สามารถโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของตนให้แก่
นายด าได้ ดังความเห็นที่ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้กล่าวไว้ แต่หากเป็นกรณีที่นายแดงท า
สัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัท A โดยระบุให้นายด าเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมานายแดงต้องการที่จะ
เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยระบุให้นายขาวเป็นผู้รับประโยชน์นั้น กรณีนี้
นายแดงสามารถเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่นายแดงได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่
นายขาวไปแล้ว และนายขาวได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัท A ผู้รับประกันภัยแล้วว่าตน 
จะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น ซึ่งจากที่กล่าวมานี้ท าให้เห็นได้ว่าการที่นายแดงโอนสิทธิตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตกับการที่นายแดงเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น เป็นคนละกรณีกัน 
 3.4.2  การจัดท านิติกรรมโดยอาศัยรูปแบบของการหักกลบลบหนี้ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ไว้ในมาตรา 
341 ถึงมาตรา 348 โดยหนี้ที่จะหักกลบลบกันได้นั้นจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ก.  หนี้ที่จะน ามาหักกลบลบหนี้กันต้องมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  341131 
กล่าวคือ ต้องมีหนี้ซึ่งกันและกัน โดยมีหนี้สองรายที่บุคคลสองฝ่ายต่างก็เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกัน
และกัน และหนี้นั้นต้องเป็นของลูกหนี้เอง หากเป็นหนี้ของบุคคลอ่ืนแม้จะมีความเกี่ยวพันกันกับ
หนี้ของลูกหนี้ก็ไม่สามารถน ามาหักกลบลบกันได้ เช่น หนี้ของห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล กับหนี้
ของผู้เป็นหุ้นส่วน เป็นต้น ยกเว้นกรณีที่ผู้ค้ าประกันขอหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้จึงจะสามารถท าได้ 
เพราะผู้ค้ าประกันนั้นไม่ต้องรับผิดเกินกว่าลูกหนี้ และอาจยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นใช้ยันกับเจ้าหนี้
ได้ แต่ลูกหนี้จะเอาหนี้ของผู้ค้ าประกันไปหักกลบลบหนี้กับเจ้าหน้ีไม่ได้132 
 ข.  ต้องมีวัตถุแห่งหนี้เป็นอย่างเดียวกัน โดยค าว่าวัตถุแห่งหนี้ในที่นี้  หมายความว่า 
หากวัตถุแห่งหนี้เป็นการส่งมอบทรัพย์สิน ก็จะต้องเป็นทรัพย์สินชนิด ประเภทเดียวกันและใช้แทน
กันได้ด้วย เช่น เงินตรา ข้าวสาร ข้าวเปลือก น้ าตาล เป็นต้น 
  

                                                                 
131  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341 “ถ้าบุคคลสองคนต่างมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 

โดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงก าหนดจะช าระไซร้ ท่านลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบหนี้กันได้เพียงเท่าจ านวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้น เว้นแต่
สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้ 

 บทบัญญัติดังกล่าวในวรรคก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ หากเป็นการขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้ 
แต่เจตนาเช่นนี้ ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต.” 

132  ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยหนี  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (น. 478). เล่มเดิม. 
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ค.  หนี้ของทั้งสองฝ่ายต้องถึงก าหนดช าระ เนื่องจากการหักกลบลบหนี้มีผลเสมือน 
การช าระหนี้  ดังนั้นการที่จะเรียกให้ช าระหนี้ได้นั้น  หนี้จึงต้องถึงก าหนดช าระแล้ว แต่มิได้
หมายความว่าจะต้องถึงก าหนดช าระพร้อมกัน  เพียงแต่ในขณะที่มีการแสดงเจตนาหักกลบ 
ลบหนี้นั้น หนี้ที่จะหักกลบลบกันต่างก็ต้องถึงก าหนดช าระด้วย 
 หนี้ที่ไม่สามารถน ามาหักกลบลบกันได้ ได้แก่ หนี้ที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หัก
กลบลบกันได้ การหักกลบลบหนี้ขัดกับเจตนาของคู่กรณ ีหนี้นั้นเป็นสิทธิเรียกร้องที่ยังมีข้อต่อสู้อยู่  
หนี้ที่เกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมาย หนี้ซึ่งเป็นสิทธิที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ หนี้ที่ศาลห้ามลูกหนี้ช าระ 
หนี้ที่ไม่อาจบังคับได้ เป็นต้น 
 วิธีการในการหักกลบลบหนี้  ซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 342 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ต้องมีการแสดงเจตนา โดยฝ่ายหนึ่งแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งว่าประสงค์
จะให้มีการหักกลบลบหนี้กัน โดยจะแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ และการแสดงเจตนานั้น
จะต้องไม่มีการก าหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา เพราะการแสดงเจตนาโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
ย่อมท าให้เกิดความไม่แน่นอนว่าหนี้ส่วนที่หักกลบกันจะระงับลงแล้วหรือไม่  เมื่อใด ในท านอง
เดียวกับหนี้ที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อต่อสู้  ซึ่งกฎหมายก็ก าหนดว่าไม่ให้มีการน ามาหักกลบลบหนี้
เช่นกัน 
 การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้โดยอาศัยรูปแบบของการ
หักกลบลบหนี้  
  ในปัจจุบันมีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้และ  
ใช้วิธีการบังคับหลักประกันดังกล่าวด้วยวิธีการหักกลบลบหนี้ แต่จ ากัดอยู่เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกัน
น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ที่มีต่อบริษัทผู้รับประกันนั้นเอง เนื่องจากผู้เอาประกันกับบริษัท
ผู้รับหลักประกันเป็นคู่สัญญาเดิมตามสัญญาประกันชีวิตที่มีผลผูกพันกันระหว่างคู่สัญญาอยู่แล้ว  
ท าให้ผู้รับประกันและผู้เอาประกันต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน เช่น ผู้เอาประกันมีหน้าที่ช าระ 
เบี้ยประกัน ส่วนผู้รับประกันมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันหากเกิดกรณีตาม
เงื่อนไขในสัญญาประกันชีวิตนั้น ๆ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อผู้รับประกันและผู้เอาประกันต่างก็มีหนี้  
ซึ่งกันและกัน และมีวัตถุแห่งหนี้เป็นอย่างเดียวกัน จึงสามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ได้  
  การหักกลบลบหนี้ตามกฎหมายจะต้องเป็นกรณีที่ต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้กัน กล่าวคือ  
ผู้ที่จะขอหักกลบลบหนี้นั้นต้องต่างเป็นหนี้กันคือต้องอยู่ในฐานะของลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกัน 
ฉะนั้นกรณีที่ผู้เอาประกันน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ต่อธนาคารพาณิชย์
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายอ่ืนที่มิใช่ผู้รับประกัน ผู้เอาประกันจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์
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เท่านั้น ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ด้วยแต่อย่างใดและธนาคารพาณิชย์  
ก็มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่มีฐานะเป็นลูกหนี้ของผู้เอาประกันด้วยแต่อย่างใด  
จึงเห็นได้ว่ากรณีการที่ผู้เอาประกันชีวิตน ากรมธรรม์ไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ต่อธนาคาร
พาณิชย์ดังกล่าว หนี้ระหว่างผู้เอาประกันกับธนาคารพาณิชย์มิใช่กรณีที่ต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้ซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นหนี้ระหว่างผู้เอาประกันกับธนาคารพาณิชย์จึงไม่สามารถน าสิทธิในกรมธรรม์
ประกันชีวิตมาหักกลบลบหนี้กันได้ 
 3.4.3  การจัดท านิติกรรมโดยอาศัยรูปแบบของการจ าน าตราสาร 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 140 ก าหนดความหมายของค าว่า
สังหาริมทรัพย์ไว้ว่า  คือทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์  และหมายความรวมถึงสิทธิ 
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย และทรัพย์ที่สามารถน ามาจ าน าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 747 คือสังหาริมทรัพย์ จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิทธิก็สามารถจ าน าได้
เช่นกัน แต่สิทธิที่จะจ าน าได้ตามกฎหมายนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้จ าน าได้เฉพาะสิทธิที่มีตราสาร
เท่านั้น ดังนั้นสิทธิอ่ืน ๆ แม้จะอยู่ในความหมายของค าว่า “สังหาริมทรัพย์” ก็ไม่อาจจ าน าได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งกฎหมายยังก าหนดประเภทของ
สิทธิซึ่งมีตราสารที่สามารถจ าน าได้ไว้เฉพาะตราสารทั่วไป ตามมาตรา 750 ตราสารชนิดออกให้แก่
บุคคลเพื่อเขาสั่ง ตามมาตรา 751 ตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามและจะโอนกันด้วยวิธี 
สลักหลังไม่ได้ ตามมาตรา 752 และใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ตามมาตรา 753 เท่านั้น 
 ดังนั้นการน าสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาจ าน าเป็นหลักประกันการช าระหนี้จึงมี
ปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นสิทธิที่มีตราสารที่สามารถจ าน าได้
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่  
 
3.5  ข้อจ ากัดตามกฎหมายต่อกรณีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้  
ในรูปแบบการจ าน าตราสารสิทธิ 
 ทรัพย์ซึ่งเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารหรือตราสารที่สามารถจ าน าได้มีความหมายเพียงใด  
มีลักษณะอย่างไรนั้น ยังคงเป็นปัญหาในการตีความ หรือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ 
จ าน าสิทธิ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์  หรือความหมาย 
ในเร่ืองของการจ าน าสิทธิไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดว่าทรัพย์สินเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารหรือ
ตราสารที่สามารถจ าน าได้ตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 ตราสารชนิดออก
ให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งตามมาตรา 751 ตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามตามมาตรา 752 และ
ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตามมาตรา 753 เท่านั้น จึงเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้ประสงค์ที่จะให้มีการน าสิทธิ
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โดยทั่วไปมาจ าน าตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะนี้  เพราะสิทธิที่
ไม่มีตราสารก็มีได้ โดยอาจเป็นสิทธิที่บังคับได้แต่ในฐานะที่เป็นบุคคลสิทธิ เช่น สิทธิการเช่า หรือ
สิทธิตามสัญญาต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายก็ได้ก าหนดให้ต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือ หรือต้องท าเป็น
หนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ แต่การท าหลักฐานเป็นหนังสือหรือการท าสัญญาเป็นหนังสือ
ดังกล่าวนั้นก็มิใช่เร่ืองความสมบูรณ์ของสัญญานั้น ๆ เพราะแม้คู่สัญญาจะมิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสือหรือท าสัญญาเป็นหนังสือ สัญญาที่คู่สัญญาท าขึ้นนั้นก็ยังคงใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญา 
เพราะเป็นบุคคลสิทธิที่มีอยู่ระหว่างกัน มิได้ท าให้ความสมบูรณ์ของสัญญานั้นเสียไปแต่อย่างใด  
ซึ่งเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดให้สามารถจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารไว้เพียง 4 ชนิด 
โดยมิได้ก าหนดความหมายของค าว่า “ตราสาร” ไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาในการตีความ
เกี่ยวกับความหมายของค าว่าตราสารว่ามีความหมายเพียงใด หมายถึงตราสารหรือเอกสารลักษณะ
ใดบ้าง ซึ่งส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายในส่วนน้ีเป็นอย่างมาก 
 ซึ่งความเห็นของนักนิติศาสตร์เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นสิทธิซึ่งมีตราสารก็มีความเห็นที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 
 (1)  ต้องเป็นตราสารที่ใช้แทนทรัพย์หรือเป็นตัวสิทธิ  เช่น ใบประทวนสินค้า ใบรับ
ของคลังสินค้า ใบตราส่ง ซึ่งการส่งมอบตราสารเท่ากับส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่ตราสารนั้นแทนอยู่  
หรือตั๋วเงิน ซึ่งเป็นตราสารที่มีค่าเท่ากับสังหาริมทรัพย์เพราะตัวตราสารนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสิทธิ
นั้นเลยทีเดียว หากตราสารเหล่านี้หลุดมือไปหรือถูกท าลายไปก็ย่อมท าให้สิทธิของผู้ทรงตราสาร
หมดสิ้นไปชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการออกตราสารแห่งสิทธิเหล่านี้กันใหม่เสียก่อน ตราสารเหล่านี้
จะเป็นตราสารที่เปลี่ยนมือได้ส่วนสิทธิเรียกร้องแบบธรรมดาซึ่งมีเพียงหนังสือหรือหลักฐานเป็น
หนังสือแสดงถึงความเป็นเจ้าหนี้นั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นสิทธิที่มีตราสารในความหมายของ
มาตรา 750 นี้133  
 (2)  ตราสารคือเอกสารหลักฐานที่ท าขึ้นเพื่อแสดงถึงสิทธิเรียกร้อง กล่าวคือ เป็นสิทธิ
เรียกร้องทั่ว ๆ ไป ที่มีเอกสารเป็นหลักฐานแสดงถึงสิทธิเรียกร้องเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิ
เรียกร้องนี้เพียงแค่ได้ท าขึ้นเป็นพิธีการ ไม่ใช่เป็นการบังเอิญอย่างจดหมายโต้ตอบ ก็เป็นตราสาร
ตามความหมายของมาตรา 750 แล้ว134 
 ดังนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นหลักฐานว่ามีการท าสัญญาประกันชีวิตขึ้นระหว่าง
ผู้เอาประกันกับผู้รับประกัน ท าให้ผู้เอาประกันมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันให้เงินจ านวนหนึ่ง  
                                                                 

133  จาก จ ำน ำตรำสำร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 9-10), โดย นวรัตน์ กลิ่นรัตน์, 2534, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

134  แหล่งเดิม.  
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ให้ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันชีวิตไว้ได้ตายภายในเวลาหรือยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลา
อันได้ตกลงกันก าหนดไว้ จึงเกิดปัญหาในการตีความเช่นกันว่าเป็นตราสารที่สามารถจ าน าได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 
 
3.6  การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามร่างพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....135 
 3.6.1  เหตุผล ความจ าเป็นและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. ….  
 หลักประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์ตามระบบกฎหมายไทย คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีแค่เพียง 2 ชนิด คือ จ าน าและจ านอง ซึ่งหลักประกันทั้ง
สองชนิดนี้ต่างก็มีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เป็นเหตุให้ผู้ที่มีทรัพย์สินอ่ืน ๆ หรือมีสิทธิเรียกร้อง 
ที่แม้จะมีมูลค่ามากมายแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้โดยง่าย  กฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถน า
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าต่าง ๆ มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้และสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.6.1.1  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. ....136 
 เนื่องด้วยการจ านองและการจ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีข้อจ ากัด
หลายประการ จึงเป็นการปิดกั้นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนจ านวนมากที่
ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้ง ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนเหล่านั้นอาจมีความสามารถใน
การสร้างรายได้และช าระหนี้อันน่าพอใจ รวมทั้งเป็นการปิดกั้นโอกาสของแหล่งทุนในการให้
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนที่มีความสามารถในการช าระหนี้  ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจ ากัด
ของการจ าน าและการจ านองนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดขึ้นของแหล่งทุนนอกระบบในสังคม 
ซึ่งนอกจากสร้างความเดือนร้อนอย่างใหญ่หลวงให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่เป็นหนี้ของ

                                                                 
135  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ

พัฒนากฎหมาย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558. 

136  คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ  (เอกสาร
ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....) 
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แหล่งทุนนอกระบบแล้ว ยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย ดังนั้น 
จึงมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ขึ้นเพื่อประโยชน์ ดังนี้ 
 1.  เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น 
กล่าวคือ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
ง่ายยิ่งขึ้น สมควรอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายที่ขจัดข้อจ ากัดของการเข้าหาแหล่งเงินทุน
ด้วยการจ าน าและการจ านองออกไป ด้วยการรับรองให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนสามารถน า
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอันน่าพอใจมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง 
ท านองเดียวกันกับที่ปฏิบัติกันอยู่ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เพื่อเพิ่มเติมจากการน าทรัพย์สินไป
จ าน าหรือจ านอง 
 2.  เพิ่มความมั่นใจของแหล่งทุนในการให้สินเชื่อได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  กล่าวคือ 
นอกจากเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว 
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจยังสามารถเพิ่มความมั่นใจของแหล่งทุนในการให้สินเชื่อ  
แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนที่มีความสามารถในการช าระหนี้อันน่าพอใจได้อีกด้วย  เพราะ
การรับรองให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนสามารถน าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอันน่า
พอใจมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง เพิ่มเติมจากการน าทรัพย์สินไปจ าน าหรือ
จ านอง ย่อมท าให้แหล่งเงินทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงิน มีความมั่นใจในความสามารถ
ช าระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนที่ตนได้ให้สินเชื่อไปมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 
 3.  ขจัดแหล่งเงินทุนนอกระบบ กล่าวคือ เมื่อสามารถขจัดข้อจ ากัดของการจ าน าและ
การจ านองที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดขึ้นของแหล่งทุนนอกระบบออกไปแล้ว ท าให้ความจ าเป็น
ในการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนลดน้อยลงไปมาก  
ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญในการขจัดแหล่งเงินทุน
นอกระบบที่สร้างความเดือนร้อนอย่างใหญ่หลวงให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนที่เป็นหนี้
ของแหล่งเงินทุนนอกระบบแล้ว และเป็นผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้
ลดลงหรือหมดไปอีกด้วย ท าให้ความเดือนร้อนที่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนจ านวนมากก าลัง
เผชิญอยู่หมดไปได้ และในที่สุดย่อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไป 
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 3.6.1.2  แนวคิดที่ส าคัญและหลักประกันที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 แนวคิดที่ส าคัญและหลักประกันที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้อ ดังนี้137 
 1.  การก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
  1.1 ความหมาย คือ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญา 
ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้หลักประกัน ตราทรัพย์สินไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับหลักประกัน 
เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้โดยไม่จ าเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ รับหลักประกัน  
และผู้ให้หลักประกันอาจตราทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันการช าระหนี้อันบุคคลอ่ืนต้องช าระ  
ก็ได้  
  1.2  คู่สัญญา คือ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะประกอบด้วยผู้ให้หลักประกันฝ่าย
หนึ่งและผู้รับหลักประกันอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ให้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ก็ได้และผู้ให้หลักประกันอาจตราทรัพย์สินของตนเป็นประกันหนี้ของบุคคลอ่ืนก็ได้  ส่วนผู้รับ
หลักประกันจะต้องเป็น “สถาบันการเงิน” หรือบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น  
ทั้งนี้เพื่อจ ากัดผู้รับหลักประกันเฉพาะนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อและบุคคลเหล่านี้มี
หน่วยงานของรัฐซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแล ที่คอยก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมอีกชั้นหนึ่ง 
  1.3  ทรัพย์สินที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้  สามารถแบ่งแยกได้เป็น 
ประเภท ๆ ดังนี้   
   (1)  กิจการ ได้แก่ ทรัพย์สินทั้งหลายที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบ
ธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น  เช่น กิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ก็อาจจ าน าแผงโซล่าเซลล์ ที่ดิน อาคารโรงไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก อุปกรณ์ส านักงาน 
เคร่ืองจักร เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการประกอบกิจการมาเป็นหลักประกันได้หรือกิจการ
ร้านขายอาหารสมุนไพรไทย ก็อาจน าสิทธิในการเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ที่ใช้ประกอบกิจการมา
เป็นหลักประกัน อาจน าโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ตกแต่งร้าน รถยนต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
มาเป็นหลักประกันได้ เป็นต้น 
   (2)  สิทธิเรียกร้อง ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับช าระหนี้ ไม่ว่าจะได้รับช าระหนี้เป็น
เงิน หรือได้รับช าระหนี้ เป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนและสิทธิอ่ืน  ๆ แต่ไม่รวมถึงสิทธิที่มีตราสาร  

                                                                 
137  จาก เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ  (น. 26-55), โดย ก าชัย จงจักรพันธ์, 2557, 

กรุงเทพฯ: ศรีอนันต์การพิมพ์. 
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เช่น ผู้ประกอบการอาจน าสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้มาเป็นหลักประกันได้ หรือ
น าสิทธิเรียกร้องเงินฝากในบัญชีเงินฝากมาเป็นหลักประกันก็ได้  
   (3)  สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เคร่ืองจักร 
สินค้าคงคลัง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือสินค้าส าเร็จที่รอการจ าหน่าย อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทั้งหลาย ก็สามารถน ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ 
   (4)  อสังหาริมทรัพย์  ได้แก่  ที่ดิน อาคารสถานที่  แต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้ให้
หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง คือต้องเป็นผู้ประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรร 
หรือจัดสรรที่ดินเปล่า เป็นต้น 
   (5)  ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า  
รวมตลอดถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า ฯลฯ 
   (6)  ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยทรัพย์สินประเภทนี้ 
กฎหมายออกแบบเปิดช่องไว้ส าหรับอนาคต หากมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ืน  ๆ  
ที่กฎหมายยังมิได้บัญญัติครอบคลุมถึงเอาไว้ ก็สามารถก าหนดเพิ่มได้ด้วยกฎกระทรวงต่อไป 
 ทรัพย์สินที่จะน ามาเป็นหลักประกันนั้น ผู้ให้หลักประกันอาจน าทรัพย์สินที่ตนมีสิทธิ
อยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะได้มาในอนาคตก็ได้  การน าทรัพย์สินที่จะได้มาในอนาคตมาเป็น
หลักประกัน ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่จะได้มาในอนาคตตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ใด  ๆ 
เท่านั้น 
  1.4  แบบของสัญญาหลักประกัน กล่าวคือ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจนั้น
กฎหมายก าหนดให้ต้องท าตามแบบคือ ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน  

นอกจากสัญญาหลักประกันจะต้องท าเป็นหนังสือ เพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ระหว่าง
คู่สัญญาแล้ว หากจะให้สัญญาหลักประกันมีผลใช้ยันบุคคลภายนอกได้ จะต้องมีการจดทะเบียนต่อ
เจ้าพนักงานทะเบียนด้วย การจดทะเบียนนั้นถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีการจด
ทะเบียนแล้ว แม้สัญญาหลักประกันจะสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาแต่จะใช้บังคับเป็นที่เสียหายแก่
สิทธิของบุคคลภายนอกไม่ได้ กล่าวคือ ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียน ผู้รับหลักประกันจะบังคับจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเอาช าระหนี้ของตนแต่เพียงผู้เดียวก่อนเจ้าหนี้อ่ืนไม่ได้  ซึ่งเหตุที่
กฎหมายก าหนดบังคับไว้ เช่นนี้ก็ เพราะทรัพย์สินที่ จะน ามา เป็นหลักประกันส่วนใหญ่  
เป็นสังหาริมทรัพย์  สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้  และผู้ให้หลักประกันไม่จ าต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกันไว้ด้วย เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกจึงต้องก าหนดให้มีการจด
ทะเบียนเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้จากทะเบียนหลักประกันที่เปิดเผยและสามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีการน าทรัพย์สินนั้น ๆ มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจหรือไม่ 
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 1.5  วิธีการจดทะเบียน โดยก าหนดให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนหลักประกัน 
ทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีหน้าที่รับ 
จดทะเบียน แก้ไขทะเบียน ยกเลิกการจดทะเบียนและเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ และให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  
และก าหนดให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ด าเนินการขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อ  
เจ้าพนักงานทะเบียนในกรณีการจดทะเบียนคร้ังแรก การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียน
ไว้แล้ว และการยกเลิกการจดทะเบียนกรณีที่มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการบังคับ
หลักประกัน หรือเมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน และก าหนดให้
ผู้ให้หลักประกันเป็นผู้ด าเนินการขอจดทะเบียนในกรณีหน้ีที่ประกันระงับไปด้วยเหตุอ่ืนใดอันมิใช่
เหตุอายุความ หรือเมื่อคู่สัญญาตกลงกันยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือเมื่อมีการไถ่ถอน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน รวมถึงก าหนดให้เจ้าพนักงานทะเบียนเป็นผู้แจ้งให้นายทะเบียนที่
เกี่ยวข้องและเจ้าหนี้มีประกันรายอ่ืนเท่าที่ปรากฏรายชื่อตามหลักฐานทางทะเบียนให้ทราบถึงการ
น าทรัพย์สินที่มีทะเบียนมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ และที่ส าคัญคือมีข้อก าหนดว่าการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจย่อมก่อให้เกิดทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์สินที่น ามาเป็น
หลักประกัน ผู้รับหลักประกันมีสิทธิบังคับหลักประกันเอาจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ไม่ว่า
ทรัพย์นั้นจะตกไปอยู่ที่ใด และเมื่อได้จดทะเบียนสัญญาหลักประกันแล้ว ให้ถือว่าผู้รับหลักประกัน
เป็นเจ้าหน้ีมีประกันตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

2.  สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาหลักประกัน 
 2.1  สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน กล่าวคือ ก าหนดให้

ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จ าหน่าย จ่ายโอนและจ านองทรัพย์สิน 
ที่ เป็นหลักประกัน ใช้ในการผลิต น าไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ ซึ่งทรัพย์สินที่ เป็น
หลักประกันเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน และห้ามผู้ให้หลักประกันน าทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปจ าน าต่อ เพื่อให้ผู้ให้หลักประกันสามารถใช้สอยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้เกิด
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในระหว่างที่ทรัพย์สินนั้นเป็นประกัน ขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้การใช้สอย
ทรัพย์สินนั้นเป็นเหตุให้ทรัพย์สินด้อยมูลค่าลง ผู้ให้หลักประกันจึงมีหน้าที่สงวนรักษาทรัพย์สินที่
เป็นประกันนั้นเสมือนเช่นวิญญูชนจะต้องใช้ในการประกอบกิจการและอาชีวะนั้น ทั้งต้องรับผิด
เพื่อความเสียหายในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสูญหายหรือเสื่อมราคาลง พร้อมทั้งก าหนด
หน้าที่อ่ืน ๆ ของผู้ให้หลักประกันเพื่อให้ระบบหลักประกันมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ หน้าที่ในการ
จัดท าบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และต้องยอมให้ผู้รับหลักประกันหรือตัวแทนเข้าตรวจดู
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ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ส่วนผู้รับหลักประกันก็ก าหนดให้มีสิทธิตรวจดูทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันและบัญชีทรัพย์สินเป็นคร้ังคราวในเวลาและระยะอันสมควร 

 2.2 สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับบุคคลภายนอก 
กล่าวคือ ก าหนดให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อน
เจ้าหนี้สามัญ ไม่ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่  และในกรณีที่
ผู้ให้หลักประกันได้ทรัพย์สินมาจากการจ าหน่ายจ่ายโอน แลกเปลี่ยน หรือได้มาแทนทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกัน ให้ถือว่าทรัพย์สินที่ได้มาแทนนั้นเป็นหลักประกันด้วย แต่ผู้รับหลักประกันจะมี
สิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อเมื่อได้แก้ไขรายการจดทะเบียนต่อ
เจ้าพนักงานทะเบียนแล้ว 

ส่วนมาตรการคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก คือ บุคคลภายนอกจะได้ทรัพย์สิน 
ที่เป็นหลักประกันไปโดยปลอดภาระหลักประกัน ต่อเมื่อบุคคลภายนอกได้ทรัพย์สินนั้นไปโดยทาง
การค้าปกติของทรัพย์สินนั้นหรือโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกันและทรัพย์สินนั้นเป็น
ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจและมีลักษณะหมุนเวียนเปลี่ยนมือตลอดเวลา 
หรือในกรณีที่ทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอ่ืน บุคคลภายนอกจะต้องได้
ทรัพย์สินนั้นไปโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกันเท่านั้น 

ในกรณีที่มีการน าทรัพย์สินสิ่งหนึ่งไปใช้เป็นประกันการช าระหนี้แก่ผู้รับหลักประกัน
หลายรายให้ถือล าดับการได้รับช าระหนี้ดังนี้ 

ก.  ให้ผู้รับหลักประกันที่ได้รับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันก่อนมีสิทธิได้รับ
ช าระหนี้ก่อนผู้รับหลักประกันที่ได้รับการจดทะเบียนภายหลัง 

ข.  ถ้ามีการน าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจ านองเป็นประกันการช าระหนี้ด้ วย  
ให้ผู้ รับหลักประกันหรือผู้รับจ านองที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อน  
ผู้รับหลักประกันหรือผู้รับจ านองที่ได้รับการจดทะเบียนภายหลัง 

3.  การบังคับหลักประกันทางธุรกิจ 
วิธีการบังคับหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นทรัพย์สิน คือ เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตาม

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ห้ามผู้ให้หลักประกันจ าหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
และผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่การเข้าครอบครองนั้น
ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากผู้ให้หลักประกันหรือ 
ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน ผู้ รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินนั้นหลุดเป็นสิทธิหรือ  
โดยจ าหน่ายทรัพย์สินเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ด้วยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย แต่ถ้าทรัพย์สินที่น ามา
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เป็นหลักประกันเป็นของสดเสียได้ ผู้รับหลักประกันอาจจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นโดยวิธีที่เห็นสมควร
เพื่อน าเงินมาช าระหนี้ได้ทันที และหากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ไม่ยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันต้องยื่น
ค าร้องต่อศาลเพื่อบังคับหลักประกันต่อไป 

ในกรณีที่มีการน าสิทธิเรียกร้องมาเป็นประกันการช าระหนี้ ผู้รับหลักประกันจะยกสิทธิ
ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งสิทธิได้ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวการ
น าสิทธิเรียกร้องนั้นมาใช้เป็นหลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธินั้นแล้ว  เมื่อมีเหตุที่จะบังคับ
หลักประกัน ห้ามมิให้ลูกหนี้แห่งสิทธิช าระหนี้แก่ผู้ให้หลักประกันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอก
กล่าวการน าสิทธิเรียกร้องมาใช้เป็นหลักประกันจากผู้รับหลักประกัน หากหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องถึง
ก าหนดช าระให้ลูกหนี้แห่งสิทธิช าระหนี้แก่ผู้รับหลักประกัน 

การจัดสรรเงินและดอกผลที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้เป็นไป
ตามล าดับ คือ (1) ค่าธรรมเนียมการวางทรัพย์สิน (2) ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
หลักประกัน (3) ช าระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกันและเจ้าหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน (4) ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ่ืนซึ่งขอเฉลี่ยทรัพย์  ส่วนเงินที่เหลือหากมี  
ให้คืนแก่ผู้ให้หลักประกัน ถ้าบังคับหลักประกันโดยจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแล้วได้เงิน
จ านวนสุทธิน้อยกว่าจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ ผู้รับหลักประกันอาจเรียกร้องจ านวนเงินที่ยังขาดอยู่จาก
ลูกหนี้ได้ แต่ถ้าผู้ให้หลักประกันไม่ได้เป็นลูกหนี้จะเรียกร้องจากผู้ให้หลักประกันไม่ได้และ  
ถ้าบังคับหลักประกันโดยหลุดเป็นสิทธิ  ให้ถือว่าหนี้ประธานและหนี้ตามสัญญาหลักประกัน 
ทางธุรกิจระงับสิ้นไป 

4.  ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจก าหนดให้สัญญาหลักประกันระงับสิ้นไปด้วย 4 เหต ุคือ 
(1)  หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไป 
(2)  ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกันตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญา

หลักประกันทางธุรกิจ 
(3)  มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
(4)  มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันในการบังคับหลักประกันหรือ  

เมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน 
ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ 

แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างช าระตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกินกว่าห้าปีไม่ได้  
5.  บทก าหนดโทษ 
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 3.6.1.3  การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ก าหนดให้สามารถน าสิทธิเรียกร้อง
มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ พร้อมทั้งให้ความหมายของค าว่าสิทธิเรียกร้องว่าได้แก่  สิทธิที่
จะได้รับช าระหนี้ โดยไม่จ ากัดไว้เฉพาะสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงิน แต่หมายความรวมถึงสิทธิเรียกร้อง
ประเภทอ่ืน ๆ ด้วย138 ดังนั้นผู้เอาประกันชีวิตซึ่งมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันชีวิตจ่ายเงินจ านวน
หนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตรอดอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือผู้เอาประกันถึงแก่
ความตายในระหว่างสัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับ จึงสามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ. . . . .  ได้โดย 
ตรากรมธรรม์ประกันชีวิตไว้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้โดย 
ไม่จ าต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับหลักประกัน แต่ต้องท าสัญญาเป็นหนังสือและ 
จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน139 ซึ่งผู้รับหลักประกันมีหน้าที่ต้องด าเนินการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันต่อเจ้าพนักงานทะเบียนโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้หลักประกัน  
การจดทะเบียนดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดทรัพยสิทธิเหนือกรมธรรม์ประกันชีวิต  และเมื่อจดทะเบียน
แล้วยังถือว่าผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายอีกด้วย 140 ท าให้ผู้รับ
หลักประกันมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นทรัพย์หลักประกันก่อนเจ้าหนี้
สามัญ141 แต่ผู้รับหลักประกันจะยกสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้  
แห่งสิทธิ (บริษัทผู้รับประกัน) ได้ต่อเมื่อผู้รับหลักประกันมีหนังสือบอกกล่าวการน าสิทธิเรียกร้อง
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมาใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้แล้ว142  
 3.6.2  การบังคับหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ต่อกรณี
การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกัน 
 3.6.2.1  วิธีการในการบังคับทรัพย์หลักประกัน 

ในการท าสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยน าเอาสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ หากผู้รับหลักประกันมีหนังสือบอกกล่าวการน าสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิต  
มาเป็นหลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิหรือผู้รับประกันแล้ว ร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน 

                                                                 
138  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 3. 
139  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 13. 
140  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 17 วรรค 2. 
141  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 29. 
142  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 34. 
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ทางธุรกิจ พ.ศ. .... ก าหนดห้ามมิให้ลูกหนี้แห่งสิทธิช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้หลักประกันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือบอกกล่าว และหากหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นถึงก าหนดช าระก่อนหนี้ตามสัญญากู้ยืม 
ลูกหนี้แห่งสิทธิต้องช าระหนี้ให้แก่ผู้รบัหลักประกัน ไม่ใช่ช าระแก่ผู้ให้หลักประกัน 

3.6.2.2  ล าดับบุริมสิทธิของเจ้าหน้ีในการได้รับช าระหนี้ 
เมื่อผู้ให้หลักประกัน (ลูกหนี้)  น าสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น

หลักประกันการช าระหนี้ต่อผู้รับหลักประกัน  (เจ้าหนี้) โดยผู้รับหลักประกันได้ด าเนินการ 
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนแล้ว  ย่อมท าให้ผู้รับหลักประกัน
เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ กล่าวคือมีทรัพยสิทธิเหนือสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ให้
หลักประกันนั้น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจได้ก าหนดล าดับการได้รับช าระหนี้
ของผู้รับหลักประกันไว้ตามมาตรา 33 ว่า “ในกรณีที่มีการน าทรัพย์สินสิ่งหนึ่งตราไว้เป็นประกัน
การช าระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้รับหลักประกันหลายราย ให้ถือล าดับผู้รับหลักประกันเรียง
ตามวันและเวลาที่ได้รับการจดทะเบียน โดยผู้รับหลักประกันที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนมีสิทธิ
ได้รับช าระหนี้ก่อนผู้รับหลักประกันที่ได้รับการจดทะเบียนภายหลัง” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าล าดับ
บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ในการได้รับช าระหนี้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่น ามาเป็นหลักประกันตาม
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจนั้นเป็นไปตามล าดับการได้รับการจดทะเบียนสัญญาหลั กประกัน  
เมื่อต้องมีการบังคับเอากับทรัพย์หลักประกันดังกล่าว  เจ้าหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันก่อนย่อมมีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนในภายหลัง ซึ่งล าดับ
ก่อน หลัง ในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสามารถพิจารณาได้จากวันที่ ที่ได้รับการ 
จดทะเบียน 
 
3.7  รูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์และการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ตามหลักกฎหมายต่างประเทศ 
 3.7.1 รูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์ตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law System) 
 3.7.1.1  กฎหมายประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษมีระบบกฎหมายแบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยค าพิพากษาของศาล
ในคดีก่อนจะมีผลกับคดีที่เกิดขึ้นภายหลังและยึดหลักแห่งความเที่ยงธรรมในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัย
คด ี(Equity) ดังนั้นจึงถือเป็นระบบ Case Law หรือ Judge Make Law โดยใช้ประกอบกับกฎหมายที่
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เป็นลายลักษณ์อักษร (Statutory Law) การประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินในประเทศอังกฤษ 
มีด้วยกัน 4 แบบ คือ Pledge, Contractual Lien, Mortgage และ Charge143 
 1.  Pledge144 เป็นรูปแบบการประกันการช าระหนี้ที่ใช้มานานที่สุด  ที่เกิดก่อนการ
ประกันประเภทอ่ืน โดยมีหลักในการก่อให้เกิดหลักประกัน คือ เจ้าหนี้จะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ 
ที่น ามาให้เป็นประกันแบบ Pledge ไว้จนกว่าจะได้รับช าระหนี้  ซึ่งการส่งมอบท าได้ 2 วิธี คือ  
การส่งมอบกันจริง (Actual Delivery) คือการส่งมอบตัวทรัพย์อันเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้
ครอบครอง และอีกหนึ่งวิธีเป็นการส่งมอบโดยปริยาย (Constructive Delivery) คือเป็นการมอบ
ทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้ในลักษณะที่เจ้าหนี้สามารถควบคุมทรัพย์นั้นไว้ได้ เช่น การส่งมอบกุญแจประตู
ห้องเก็บสินค้าให้แก่เจ้าหนี้ เป็นต้น ในการประกันการช าระหนี้ในรูปแบบ Pledge นี้ เจ้าหนี้จะมี
สิทธิยึดทรัพย์หลักประกันไว้จนกว่าลูกหนี้จะช าระหนี้  เมื่อลูกหนี้ช าระหนี้แล้วก็จะได้สิทธิต่าง ๆ  
ที่เสียไปกลับคืนมา แต่หากลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้  เจ้าหนี้ก็สามารถบังคับหลักประกันได้โดย
จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์หลักประกันเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ได้โดยไม่บังคับว่าต้องขายทอดตลาด 
และการประกันแบบ Pledge นี ้จะสิ้นสุดเมื่อการครอบครองหลักประกันนั้นสิ้นไป ทรัพย์ที่สามารถ
น ามาเป็นหลักประกันแบบ Pledge ได้แก่ สินค้าต่าง ๆ รวมถึงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า 
หรือตราสารแห่งหนี้ก็สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้  
 2.  Contractual Lien เป็นรูปแบบการประกันการช าระหนี้โดยการมีสิทธิยึดหน่วง 
ด้วยการครอบครองทรัพย์อันถือเป็นหลักประกันการช าระหนี้จนกว่าจะได้รับช าระหนี้ หลักประกัน
ประเภทนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือเกิดจากสัญญาก็ได้  และเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะยึดทรัพย์
หลักประกันไว้เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้เท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิน าทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ไปขาย
ทอดตลาดได้145  
 3.  Mortgage เป็นการท าสัญญาการน าอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันการช าระหนี้โดย
การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้เพื่อประกันการช าระหนี้   
โดยมีเงื่อนไขว่าจะโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนให้แก่ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากลูกหนี้
ผิดนัดช าระหนี้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้โดยเด็ดขาด ทรัพย์สินที่น ามาเป็น

                                                                 
143  From Legal Problems of Credit and Security (p. 10), by R.M. Goode, 1988, England:  Sweet & 

Maxwell. 
144  From Commercial Law (pp. 712-713), by R.M. Goode, 1982, Middlesex:  Penguin Book/Allen 

Lane. 
145  จาก กำรใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นหลักประกันหนี  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  

(น. 102), โดย สุชาดา กรรณสูต, 2542, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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หลักประกันแบบ Mortgage มีได้หลายประเภท เช่น ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง หรือทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่างก็สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้ทั้งสิ้น  
 4.  Charge เป็นรูปแบบการประกันการช าระหนี้ที่ท าให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์อันเป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่
เจ้าหนี้และไม่จ าต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ หลักประกันแบบ 
Charge เกิดขึ้นจากการท าสัญญาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยก าหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ไว้เฉพาะเจาะจงหรือจะก าหนดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นรายประเภทของทรัพย์สินก็ได้  
หลักประกันประเภทนี้ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ให้มีสิทธิเรียกร้องเหนือหลักประกัน โดยเจ้าหนี้จะมีสิทธิ
ได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหน้ีไม่มีประกัน และบุคคลที่เข้ามาในภายหลัง แต่ข้อตกลงนี้จะต้องมีการจด
ทะเบียน เจ้าหนี้ไม่สามารถกระท าการใด ๆ ต่อหลักประกันนั้นได้ จนกว่าลูกหนี้จะไม่ปฏิบัติการ
ช าระหนี้146 แต่ถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้สามารถบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้โดยการ
ขายหรือตั้ง Receiver  

หลักการประกันการช าระหนี้แบบ Charge แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Legal Charge 
และ Equitable Charge147  

ก.  Legal Charge เป็นการประกันการช าระหนี้ที่เกิดจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
ที่คู่สัญญาแสดงเจตนาสร้างหลักประกันตามกฎและระเบียบที่กฎหมายบัญญัติไว้โดย  Charge 
ลักษณะนี้จะสร้างสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในทันที จึงมีลักษณะเดียวกันกับ Legal 
Mortgage 

ข.  Equitable Charge เป็นการสร้างหลักประกันที่ไม่มีรูปแบบก าหนดไว้ โดยคู่สัญญา
ได้แสดงเจตนาที่จะให้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันการช าระหนี้  ซึ่ง Equitable Charge แบ่งออก 
เป็น Fixed Charge และ Floating Charge148  

 1)  Fixed Charge เป็นหลักประกันการช าระหนี้แบบเฉพาะเจาะจง คือมีการระบุ
เฉพาะเจาะจงว่าทรัพย์สินสิ่งไหนเป็นหลักประกัน และในการใช้สอยทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
นั้นผู้ให้หลักประกันต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ก่อนจึงจะสามารถใช้สอยทรัพย์สิน  
ของตนได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถน าทรัพย์หลักประกันนี้ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจได้หลังจากที่มี
การเป็นหลักประกัน 

                                                                 
146  Legal problem of credit and security (p.14). Op.cit. 
147  From Intellectual property rights and their valuation:  A handbook for bankers, companies and 

their advisers (p. 153), by Peter L. Groves, 1997, England: Gresham Book Woodhead Publishing Ltd.  
148  From Commercial Law (p.715), by R.M., 1982, Middlesex: Penguin Book/Allen Lane. 
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 2) Floating Charge คือ หลักประกันแบบลอยหรือหลักประกันแบบไม่เฉพาะ 
เจาะจง คือ ในเบื้องต้นจะยังไม่ระบุเจาะจงว่าทรัพย์สิ่งไหนเป็นหลักประกัน เพียงแต่ระบุเป็นกลุ่ม
หรือประเภทของทรัพย์เท่านั้น เรียกว่าเป็นทรัพย์ทั่วไป โดยก าหนดประเภททรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันไว้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะท าสัญญา หรือที่จะมีขึ้นหรือได้รับมาในอนาคต  
โดยจะก าหนดระยะเวลาในการเป็นหลักประกันไว้จากเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่ง  เมื่อยังไม่ระบุเจาะจง
ตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจึงยังไม่เป็นการสร้างสิทธิเหนือตัวทรัพย์ที่ เป็นหลักประกัน  
แต่ Floating Charge จะให้สิทธิแก่ผู้ให้หลักประกันในการจัดการหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์ที่ เป็น
หลักประกันได้ในทางที่เป็นการค้าปกติของผู้ให้หลักประกัน  เว้นแต่เมื่อมีเหตุที่เกิดขึ้นตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือจากการกระท าบางอย่างของลูกหนี้อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินทั่วไปนั้นแปลง
สภาพเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง  (Crystallisation) เป็นผลให้เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินที่ เป็น
หลักประกัน และเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับช าระหนี้ได้149 ตามระบบกฎหมาย  

ความผูกพันและความสมบูรณ์ของหลักประกัน  (Attachment and Perfection of A 
Security Interests)  

ค าว่า Attachment เป็นค าที่ใช้เพื่อแสดงว่าได้มีการสร้างหลักประกันทรัพย์สินระหว่าง
เจ้าหนี้และลูกหนี้ขึ้น ซึ่งความสมบูรณ์ของ Attachment นั้นเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ โดยสิทธิดังกล่าวไม่ผูกพันหรือแสดงต่อบุคคลภายนอกด้วย ดังนั้น 
Attachment จึงแตกต่างจาก Perfection เพราะ Perfection ยังมีขั้นตอนให้ต้องปฏิบัติต่อไป เช่น 
จะต้องน าทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันมาอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้หรือจะต้องไป  
จดทะเบียนเพื่อเป็นการแสดงให้ปรากฏต่อบุคคลภายนอกด้วย  

การเกิด Attachment จะต้องประกอบด้วย มีการโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันหรือ 
ท าสัญญาขึ้น โดยระบุทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตลอดจนระบุหนี้ที่เป็นหลักประกันโดยลูกหนี้นั้น
จะต้องมีอ านาจในการจัดการทรัพย์สินนั้นด้วย ซึ่งหากครบองค์ประกอบข้างต้น ความสมบูรณ์ของ 
Attachment ในระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็ถือว่าได้เกิดมีขึ้นแล้ว 150 แต่ Perfection จะให้ความ
คุ้มครองแก่เจ้าหนี้มากกว่าเพราะเป็นการประกันที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง  ๆ เพื่อท า
ให้การน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันนั้นปรากฏแก่บุคคลภายนอกด้วย และเป็นการให้ความคุ้มครอง
แก่บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะด าเนินการใด ๆ ต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งรูปแบบของ 

                                                                 
149  จาก กำรประกันหนี ด้วยทรัพย์แบบ Floating Charge (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 55), 

โดย วิทยา จิญกาญจน์, 2537, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
150  Legal problem of credit and security (pp. 28-30). Op.cit. 
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Perfection นั้นมีอยู่ 3 แบบ151 คือ การส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินประเภทที่มีรูปร่าง และ
สามารถส่งมอบการครอบครองให้แก่เจ้าหนี้ได้ หรือการจดทะเบียนแสดงภาระผูกพันในทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจดทะเบียนที่  The Companies Registration Office 
ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ หรือในกรณีที่หลักประกันนั้นเป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้หรือ
เป็นสิทธิเรียกร้องในเงินกองทุนใด ๆ ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้แห่งสิทธิ หรือ Trustee หรือ 
Fund Holder ทราบถึงการเป็นหลักประกันนั้น152  

การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามหลักกฎหมาย
ประเทศอังกฤษ 

การประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินในประเทศอังกฤษมีด้วยกัน 4 แบบ คือ Pledge, 
Contractual Lien, Mortgage และ Charge ซึ่งการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้
ตามหลักกฎหมายประเทศอังกฤษนั้นสามารถท าได้ด้วย Charge กล่าวคือ ต้องมีการแสดงออกว่าได้
มีการสร้างหลักประกันทางทรัพย์สินขึ้นระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยการท าสัญญาพร้อมทั้งระบุ
ถึงหนี้ที่เกิดขึ้นและระบุถึงทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่าน ากรมธรรม์ประกันชีวิต  
มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของ Attachment ระหว่างเจ้าหนี้
และลูกหนี้ ท าให้เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  แต่เจ้าหนี้
จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากทรัพย์หลักประกันก่อนเจ้าหนี้อ่ืน ก็ต่อเมื่อได้ด าเนินการจดทะเบียน 
การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้แล้วเท่านั้น 

3.7.1.2  กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้อ านาจมลรัฐแต่ละมลรัฐในการออก

กฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายในมลรัฐของตนได้เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(The United States Constitution) ในส่วนของการน าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแยกเป็นการน าอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันซึ่ง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยการใช้อสังหาริมทรัพย์ (Real Property) เป็นประกันการ
ช าระหนี้จะเป็นไปตามกฎหมาย Common Law on Real Estate Mortgage ส่วนการใช้สังหาริมทรัพย์ 
(Personal Property) เป็นประกันการช าระหนี้นั้นเดิมเป็นไปตามกฎหมาย Common Law แต่เนื่อง
ด้วยแต่ละมลรัฐมีวิธีการที่แตกต่างกันส าหรับการน าสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน  ท าให้
ก่อให้เกิดปัญหาความสับสนในการบังคับใช้ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  การพาณิชย์ 
                                                                 

151  Ibid. 
152  จาก กำรใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นหลักประกันหนี  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  

(น. 111), โดย สุชาดา กรรณสูต, 2542, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการน าสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันมีระบบแบบแผน
เดียวกันทั้งประเทศและเป็นการลดความขัดแย้งในการด าเนินธุรกิจระหว่างมลรัฐ นักกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws 
และ The American Law Institute จึงได้ร่วมกันจัดท า  Uniform Commercial Code (U.C.C.) ขึ้น 
เพื่อให้แต่ละมลรัฐมีหลักเกณฑ์เดียวกันเพื่อประโยชน์ในการติดต่อทางพาณิชย์โดย  U.C.C. 
ประกาศใช้คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1962 และได้รับการยอมรับจากมลรัฐต่าง ๆ อีกทั้งมีการปรับปรุง
พัฒนามาเป็นระยะ ๆ  

ใน U.C.C. มีเร่ืองเกี่ยวกับการน าสังหาริมทรัพย์เป็นประกันการช าระหนี้ตาม Article 9 
(Secured Transactions)  ซึ่งการน าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตาม  Article 9  
เป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับแรกที่เปิดโอกาสให้มีการน าทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง 
(Intangibles) ทุกประเภทมาใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ 153 ซึ่งวัตถุประสงค์ของ U.C.C. 
Article 9 คือ การให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องและสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในหลักประกันการ
ช าระหนี้ เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับช าระหนี้คืน  โดยทรัพย์ที่จะน ามาเป็นหลักประกันตาม  
Article 9 ได้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็น Personal Property เท่านั้น ซึ่ง Article 9 ได้ก าหนดวิธีการ 
โครงสร้าง และรูปแบบการสร้างหลักประกันที่เป็นรูปแบบเดียวกันในการน าทรัพย์สินมาเป็น
หลักประกันและสามารถรองรับการสร้างหลักประกันหนี้ได้อย่างกว้างขวาง  มีความยืดหยุ่น 
และมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน โดย Section 9-102 ได้ก าหนดขอบเขตในการใช้ Article 9 ว่าใช้กับการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ประสงค์ที่จะสร้างหลักประกันเหนือทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือสิ่งที่ติดอยู่กับ
พื้นดิน ตลอดจนสินค้า เอกสาร หลักทรัพย์ทางการเงิน สิ่งที่ไม่มีรูปร่างทั่ว ๆ ไป สิทธิเรียกร้องที่มี
หลักฐานเป็นหนังสือ หรือสิทธิทางบัญชี และรวมถึงการขายสิทธิทางบัญชีหรือสิทธิเรียกร้องที่มี
หลักฐานเป็นหนังสือ154  

การจ าแนกประเภทของทรัพย์ที่ เป็นหลักประกัน  (Classification of Collaterals) 
ตาม Article 9 สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ทรัพย์ที่มีตัวตน ทรัพย์ที่มีสภาพคล้ายกับ
มีตัวตน และทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน155 ดังนี ้

                                                                 
153  From “Security Interest in Personal Property, Little,” by Grant Gilmore, Brown and Company, 1, 

pp.376-377. 
154  จาก กำรใช้เงินฝำกเป็นหลักประกัน  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 50), โดย สุกัญญา  

วิริยะผล, 2546, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
155  จาก “การประกันด้วยทรัพย์ตามหลักกฎหมายอเมริกัน,” โดย สุวิทย์ สุวรรณ, 2553, วำรสำรกฎหมำย

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 28(1), น. 63. 

DPU



89 

(1)  ทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Goods) ได้แก่ 
 ก.  สินค้าผู้บริโภค (Consumer Goods) 
 ข.  สินค้าคงคลัง (Inventory) 
 ค.  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Farm Products) 
 ง.  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ (Equipment) 
(2)  ทรัพย์ที่มีสภาพคล้ายกับมีตัวตน (Quasi-Tangibles) ประกอบด้วย  
 ก.  ตราสารเปลี่ยนมือ (Instruments) 
 ข.  เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (Documents)  
 ค.  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ประกอบกับสิทธิที่จะได้ทรัพย์อย่างใด

อย่างหนึ่งเป็นการช าระหนี้ (Chattel Paper) 
 ง.  ตราสารการลงทุน (Investment Property) 
(3)  ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangibles) ได้แก่ 
 ก.  บัญชีลูกหนี ้(Accounts) 
 ข.  สิทธิตามเลตเตอร์ ออฟ เครดิต 
 ค.  บัญชีเงินฝาก 
 ง.  สิทธิเรียกร้องมูลละเมิดทางการค้า (Commercial Tort Claims) 
 จ.  สิทธิที่ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว (General 

Intangibles) 
การเกิดสิทธิในการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์หลักประกัน156 (Security Interest) 
สิทธิในการบังคับช าระหนี้เอาจากตัวทรัพย์ที่ เป็นหลักประกัน  (Security Interest) 

เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้และติดยึด (Attach)157 กับตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทันทีที่ 
(1)  มีการท าสัญญา Security Agreement ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  โดยสัญญา 

Security Agreement คือสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งบ่งบอกถึงมูลหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน 
และการให้สิทธิแก่เจ้าหน้ีในการบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ซึ่งต้องมีเนื้อหา
สาระดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

ก.  ชื่อเจ้าหน้ีและลูกหนี้ 
ข.  มูลหนี้ที่มีอยู่ต่อกัน 

                                                                 
156  แหล่งเดิม.  
157  Uniform Commercial Code, Article 9-203. 
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ค.  ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการช าระหนี้ และ 
ง.  ลูกหนี้ให้สิทธิเจ้าหนี้ในการบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
ซึ่งคู่สัญญาจะเพิ่มเติมเงื่อนไขอ่ืน ๆ เข้าไปในสัญญาก็ได้ และสัญญาจะอยู่ในรูปแบบ

ของสิ่งพิมพ์ หรือการเขียนด้วยลายมือ หรือรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่รายการที่ส าคัญ
ที่สุดในสัญญา Security Agreement คือรายการที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่คู่สัญญาต้อง
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 

(2)  เจ้าหนี้ช าระหนี้ต่างตอบแทนให้ลูกหนี้ กล่าวคือ ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ให้ผลประโยชน์
หรือทรัพย์สิ่งตอบแทน (Consideration) ที่สมน้ าสมเนื้อแก่ลูกหนี้  Security Interest จะไม่มีทาง 
ติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้เลย แม้ลูกหนี้จะได้ท าสัญญามอบสิทธิหรือส่งมอบ
ทรัพย์ให้อยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ก็ตาม ซึ่งทรัพย์หรือผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้จะพึงมอบให้
ลูกหนี้เป็นการต่างตอบแทน ได้แก่ สินค้า เงินให้กู้ สิทธิการเช่า สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น 

(3)  ลูกหนี้มีอ านาจโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะใช้ทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน 
กล่าวคือ หากลูกหนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีสิทธิครองครอง ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะ
จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน สัญญา Security Agreement ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้
ท ากันไว้ก็จะไม่มีผลผูกพัน เพราะ Security Interest จะไม่ติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ 

การท าให้สิทธิมีผลบริบูรณ์158 (Perfection) 
Security Interest ที่ได้ติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ของลูกหนี้  มีผลผูกพันระหว่างเจ้าหนี้และ

ลูกหนี้ที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น ดังนั้นจึงมีขั้นตอนต่อไปที่เจ้าหนี้ต้องท าเพื่อท าให้สิทธิการเป็นเจ้าหนี้  
มีประกันของตนใช้ยันกับคนทั่วไปได้  คือ การแจ้งให้สาธารณชนได้ทราบถึงความมีอยู่ของ 
Security Interest ดังกล่าว ซึ่งเรียกว่าการท าให้มีผลบริบูรณ์หรือ Perfection และแบบหรือพิธีการที่
ท าให้บริบูรณ์มีอยู่ 4 วิธี ดังนี ้

(1)  การท าให้บริบูรณ์ด้วยการยื่นเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินที่ เ รียกว่า  Financing 
Statement ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งเอกสาร
ดังกล่าว ซึ่งการท าให้บริบูรณ์ (Perfection) ใช้ได้กับทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเกือบทุกประเภท  
ถ้าเป็นหลักประกันประเภทบัญชีลูกหนี้  (Accounts) หรือทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (General Intangibles) 
การยื่น Financing Statement เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะท าให้เกิดความบริบูรณ์ของ Security Interest 

                                                                 
158  Ibid. 
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ของเจ้าหนี้159 การยื่น Financing Statement มีผลทันทีที่ผู้ยื่นช าระค่าธรรมเนียม  (Filling Fee)  
ตามค าสั่งของนายทะเบียน160 Financing Statement มีผลบังคับใช้ 5 ปี หากหนี้สินระหว่างคู่สัญญา
ยังไม่ระงับและต้องการต่ออายุ Financing Statement161 คู่กรณีต้องขอต่อในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนหมดอายุ โดยยื่น Continuation Statement ซึ่งจะท าให้ Financing Statement มีอายุต่อไปอีก
คราวละ 5 ปี 

(2)  การท าให้บริบูรณ์ด้วยการครอบครองทรัพย์ (Perfection by Possession) กล่าวคือ 
การที่เจ้าหนี้เข้าครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก็คือการจ าน านั่นเอง หากสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะ
ได้ทรัพย์เป็นหลักประกัน (Security Interest) ติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ (Attached) อยู่แล้วโดยครบถ้วน 
การครอบครองทรัพย์ก็จะมีผลเป็นการท าให้สิทธิของเจ้าหนี้มีผลบริบูรณ์ทันที 162 และการท าให้
บริบูรณ์โดยการครอบครองทรัพย์นี้ ใช้ส าหรับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่มีตัวตน (ทุกประเภท) 
ทรัพย์ที่คล้ายกับมีตัวตน (Quasi-tangibles) ประเภทตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Instruments) 
ตราสารการลงทุน (Certificated Securities) และ Chattel Paper ที่อยู่ในรูปที่มีตัวตนจับต้องได้
เท่านั้น163 

(3)  การท าให้บริบูรณ์โดยการเข้าควบคุม (Perfection by Control) ทรัพย์ที่เจ้าหนี้เข้า
ควบคุมได้และมีผลท าให้ Security Interest ของตนมีผลบริบูรณ์โดยไม่ต้องยื่น Financing Statement 
ต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ บัญชีเงินฝาก สิทธิตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chattel Par) ตราสารการลงทุน เช่น หลักทรัพย์หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายโภคภัณฑ์ในตลาด (Commodity Exchange) โดยการเข้า
ควบคุมในที่นี้หมายถึงการที่เจ้าหนี้มีสิทธิโดยเด็ดขาดเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยที่ไม่ต้อง
เป็นผู้ครอบครองหลักประกันโดยตรง เช่น เจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารมีอ านาจควบคุมบัญชีเงินฝาก 
ของลูกหนี้เพราะลูกหนี้ได้ท าสัญญาให้สิทธิแก่ธนาคารในการหักกลบลบหนี้หรือควบคุมการ  
เบิกถอน เป็นต้น 

                                                                 
159  Uniform Commercial Code, Article 9-310.  
160  Uniform Commercial Code, Article 9-516(a). 
161  Uniform Commercial Code, Article 9-515(d). 
162  Uniform Commercial Code, Article 9-319(b)(6).  
163  Uniform Commercial Code, Article 9-313(a)-(b). 
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(4)  การมีผลบริบูรณ์โดยอัตโนมัติ  (Automatic Perfection)  ซึ่ ง  Security Interest  
บางประเภทที่มีความบริบูรณ์ในตัวของมันเอง โดยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ อีกเลย
หลังจากมีการติดยึด (Perfected upon attachment164) เช่น Security Interest ของนายหน้าค้าหุ้นหรือ
โภคภัณฑ์ที่มีอยู่เหนือหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่นายหน้าได้ซื้อตามค าสั่งของลูกหนี้ซึ่งเป็นลูกค้า 
Security Interest ที่เจ้าหนี้มีอยู่เหนือสิทธิของลูกหนี้ที่จะได้รับมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งของผู้ตายหรือ 
Security Interest ของเจ้าหน้ีที่มีอยู่เหนือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่จะได้รับรางวัลสลากกินแบ่งหรือ
รางวัลที่ได้จากการประกวดแข่งขัน เป็นต้น 
 การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามหลักกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักกฎหมายว่าด้วยการประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตาม 
Uniform Commercial Code หรือ (U.C.C.) Article 9 ได้มีการก าหนดให้สามารถน าทรัพย์มาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องด้วย ดังนั้น
กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ตาม
ข้อตกลงในสัญญาจึงสามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามหลัก  U.C.C. Article 9 ได ้ 
โดยการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันต้องมีการท าสัญญาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  
ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาที่ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นข้อความที่บันทึกหรือปรากฏอยู่บนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เมื่อมีการท าสัญญาขึ้นแล้วเจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิในการบังคับช าระหนี้เอาจากตัว
ทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ดังกล่าวนั้น 
ก็มีผลบังคับระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้น หรือเป็นเพียงแต่บุคคลสิทธิตามหลักกฎหมายไทย
เท่านั้น หากจะท าให้สิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันนั้นสามารถใช้ยัน
กับบุคคลได้ทั่วไป หรือการท าให้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมายไทย เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกัน
ต้องท าให้เกิดผลบริบูรณ์  (Perfection)  ด้วยการยื่นเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินเพื่อจดทะเบียน 
ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งเอกสารดังกล่าว 
(Financing Statement) เพียงเท่านี้เจ้าหน้ีผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้
ตามหลัก U.C.C. Article 9 ก็ถือเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้นและสามารถ
ยกการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ที่ไม่มีจดทะเบียน 
การเป็นหลักประกันต่อหน่วยงานของรัฐได้อีกด้วย 

                                                                 
164  Uniform Commercial Code, Article 9-309.  
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 3.7.2  รูปแบบสัญญาหลักประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์ตามระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร
(Civil Law System) 
 3.7.2.1  กฎหมายประเทศญ่ีปุ่น 
 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย แต่ศาลในประเทศญ่ีปุ่นจะมีอ านาจสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเพื่ออ านวยความยุติธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคมโดยค าพิพากษา ศาลจึงถือเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนากฎหมายในประเทศญ่ีปุ่น165 
โดยระบบกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นจะประกอบไปด้วยกฎหมายที่เป็นหลักพื้นฐาน 6 ฉบับ166 คือ 
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (The Constitution) 2. ประมวลกฎหมายแพ่ง (The Civil Code) 3. ประมวล
กฎหมายพาณิชย์  (The Commercial) 4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (The Civil 
Procedure Code) 5. ประมวลกฎหมายอาญา (The Criminal Code) และ 6. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (The Criminal Procedure Code) ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันได้ถูกบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่ง (The Civil Code)  

หลักประกันด้วย Pledge167 (จ าน า) บัญญัติอยู่ในหมวดที่ 9 ตั้งแต่มาตรา 342 ถึงมาตรา 
367 ซึ่งเป็นรูปแบบสัญญาการประกันการช าระหนี้ที่เกิดจากการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาให้เจ้าหนี้
ผู้รับหลักประกันมีสิทธิครอบครองทรัพย์ซึ่งน ามาเป็นหลักประกัน โดยลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก
ผู้ให้หลักประกันต้องส่งมอบทรัพย์หลักประกันให้แก่เจ้าหนี้  ซึ่งเจ้าหนี้ครอบครองทรัพย์ไว้เป็น
หลักประกันการช าระหนี้ประธาน ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบังคับหลักประกัน 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาหลักประกัน168 โดยทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้
ในรูปแบบ Pledge นี้ ได้แก่ สังหาริมทรัพย์  (Pledge of Movable) อสังหาริมทรัพย์  (Pledge of 
Immovable) และสิทธิในทรัพย์สิน (Pledge of Right) เช่น หนังสือตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์ หนังสือใบประทวนสินค้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ โดยการส่งมอบทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
แก่เจ้าหน้ีผู้รับหลักประกันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เกิดหลักประกันในรูปแบบ Pledge หากลูกหนี้
หรือผู้ให้หลักประกันส่งมอบการครอบครองทรัพย์หลักประกันแก่เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันแล้ว   
จะก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันรูปแบบ Pledge ซึ่งสามารถบังคับได้ระหว่างคู่สัญญาและยกขึ้น

                                                                 
165  From Japanese Law (p. 51), by Hiroshi Oda, 2001, Oxford: Oxford University Press. 
166  From International Trade and Competition Law in Japan (p. 1), by Matsushita Mitsuo, 1993, 

Great Britain: Oxford University Press Inc. 
167  From The Principle and Practice of the Civil Code of Japan (p. 475), by J.E.de Becker, n.d., 

London: Butterworth & Co. 
168  The Civil Code of Japan Section 4 Pledges of Rights Article 342, 346. 
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ต่อสู้บุคคลภายนอกได้ โดยเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์หลักประกัน เนื่องจาก
ทรัพย์หลักประกันอยู่ในความครอบครองของตน และเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิได้รับช าระหนี้
ก่อนเจ้าหน้ีอ่ืน ๆ ซึ่งสิทธินี้จะมีอยู่เหนือคดีล้มละลายด้วย 

การจ าน าสิทธิในกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นนั้นบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง  
มาตรา 362 โดยได้บัญญัติให้สิทธิเรียกร้อง (บุคคลสิทธิ) และสิทธิในทรัพย์สิน (ทรัพยสิทธิ)  
ที่สามารถโอนได้ สามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ด้วยวิธีการจ าน าได้ โดยน าบทบัญญัติ
ในเ ร่ืองจ าน าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มาใช้โดยอนุโลมตามลักษณะของสิทธิ 
ที่เกี่ยวข้อง169 ซึ่งตามหลักกฎหมายได้แบ่งประเภทของทรัพย์สินที่น ามาจ าน าได้เป็น 3 ประเภท โดย
มีลักษณะ หลักเกณฑ์ การบังคับหลักประกัน ดังนี ้

ก.  จ าน าสังหาริมทรัพย์ (Pledge of Movable170) โดยทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์
นั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยการส่งมอบ  เจ้าหนี้จะสามารถอ้างสิทธิในหลักประกันต่อ
บุคคลภายนอกได้เมื่อตนยังคงครอบครองหลักประกันนั้นอยู่  แต่ในกรณีที่เจ้าหนี้ถูกเพิกถอน  
หรือถูกท าให้สูญเสียการครอบครองในหลักประกัน เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะน าทรัพย์สินของลูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอกมาเป็นหลักประกันโดยน ามาครอบครองใหม่ได้อีกคร้ัง และเจ้าหนี้ที่มีหลักประกัน
ด้วยสังหาริมทรัพย์นี้มีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้ได้รับหลักประกันที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้  
โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สินมาด าเนินการประเมินราคาหลักประกัน  
แต่เจ้าหนี้ต้องจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการร้องขอต่อศาลให้แก่ลูกหนี้ล่วงหน้าด้วย 

ข.  จ าน าอสังหาริมทรัพย์  (Pledge of Immovable171) โดยการสร้างหลักประกันใน
อสังหาริมทรัพย์จะมีผลต่อบุคคลภายนอกต่อเมื่อได้จดทะเบียนการเป็นหลักประกัน (Perfection172) 
ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิใช้สอยหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในหลักประกันได้โดยการใช้ที่เป็นปกติวิสัย   
โดยค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมที่ เกิดขึ้น เจ้าหนี้ เป็นผู้รับภาระทั้งสิ้นและหากมีการใช้

                                                                 
169  The Civil Code of Japan Section 4 Pledges of Rights (Subject Matter of Pledge of Rights) Article 

362 Pledges may have property rights for their subject matters. 
 (2)  In addition to the provisions of this Section, the provisions of the preceding three Sections 

(General Provisions, Pledges of Movables and Pledges of Immovable properties) shall apply mutatis mutandis 
to pledges under the preceding paragraph, to the extent that application is not inconsistent with the nature of the 
same. 

170  The Civil Code of Japan Section 4 Pledges of Rights Article 352-355. 
171  The Civil Code of Japan Section 4 Pledges of Rights Article 356-361. 
172  The Civil Code of Japan Section 4 Pledges of Rights Article 361. 
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ประโยชน์จากหลักประกันแล้ว เจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้ได้อีก  นอกจากนี้  
การสร้างหลักประกันในอสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน 10 ปี ถ้าก าหนดระยะเวลา
เกินกว่า 10 ปี สัญญาหลักประกันจะมีอายุ 10 ปีเท่านั้น แต่หากครบ 10 ปีแล้ว คู่สัญญาจะท าสัญญา
หลักประกันใหม่ได้ไม่ เกิน  10 ปี  และเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย  
The Immovable Registration Act ซึ่งก าหนดให้การเกิดภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์จะต้อง 
จดทะเบียน โดยการจดทะเบียนเป็นหลักประกันต้องกระท าภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น173 

ค.  จ าน าสิทธิ (Pledge of Right174) โดยสิทธิที่สามารถน ามาจ าน าได้จะต้องเป็นสิทธิใน
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องทางหนี้  เช่น สิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องช าระตามเขาสั่ง  ให้ส่งมอบ 
ตราสารแห่งหนี้และสลักหลังในตราสารถึงการเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้  และหากเป็นสิทธิ
เรียกร้องในหนี้ที่ต้องช าระแก่ผู้ถือ ให้ส่งมอบตราสารแห่งหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เท่านั้น หรือการน าหุ้น 
มาเป็นหลักประกันจะต้องจดแจ้งการเป็นหลักประกันหนี้ไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย  

ผลของการประกันการช าระหนี้ด้วยสิทธิขึ้นอยู่กับลักษณะของสิทธิ ถ้าหากเป็นสิทธิใน
หนี้เงิน เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระหนี้เท่าจ านวนหนี้ ถ้าสิทธิในการได้รับช าระหนี้สูญไปแล้ว เจ้าหนี้
มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้น าเงินเท่าจ านวนแห่งหนี้ไปฝากไว้ที่ส านักงานวางทรัพย์  (The Official 
Depository) และเงินจ านวนดังกล่าวถือว่าเป็นหลักประกันต่อไป แต่ถ้าในกรณีที่สิทธินั้นมิใช่สิทธิ
ในเงิน เจ้าหนี้มีสิทธิในการจ าน าเหนือสิ่งที่เป็นหลักประกันนั้น 

การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามหลักกฎหมาย
ประเทศญ่ีปุ่น  

การน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามหลักกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นถูกบัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง (The Civil Code) ซึ่งทรัพย์ที่สามารถน ามาจ าน าตามหลักกฎหมาย
ประ เทศ ญ่ีปุ่ นนั้ นได้ก าหนดไว้หลายประ เภท  ทั้ งสั งหา ริมทรัพย์  (Pledge of Movable) 
อสังหาริมทรัพย์ (Pledge of Immovable) และสิทธิ (Pledge of Right) ดังนั้นผู้เอาประกันชีวิตซึ่งมี
สิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงสามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ตามหลักกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นได้ โดยการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกัน
การช าระหนี้ด้วยวิธีการจ าน า (Pledge) ซึ่งต้องท าสัญญาขึ้นระหว่างเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันกับ
ลูกหนี้ผู้ให้หลักประกัน และลูกหนี้ตกลงให้เจ้าหนี้มีสิทธิครอบครองกรมธรรม์ประกันชีวิต  
โดยลูกหนี้ต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหนี้  และเนื่องจากสิทธิในกรมธรรม์ประกัน
                                                                 

173  From Credit and Security in Japan The Legal Problems of Development Finance (p. 77), by David 
E. Allan, Derek Roebuck, Hisashi Tanikawa and Mary E. Hiscock. 

174  The Civil Code of Japan Section 4 Pledges of Rights Article 362-368. 
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ชีวิตเป็นสิทธิในหนี้เงิน ดังนั้นเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันจึงมีสิทธิได้รับช าระหนี้เท่าจ านวนหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องแต่ไม่เกินมูลหนี้ที่กู้ยืมและถ้าสิทธิในการได้รับช าระหนี้สูญไป  เจ้าหนี้ผู้ รับ
หลักประกันมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้น าเงินเท่าจ านวนแห่งหนี้ไปฝากไว้ที่ส านักงานวางทรัพย์   
(The Official Depository) DPU



บทที ่4 
วิเคราะห์การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงนิ 

จากธนาคารพาณิชย์ 
 

 ในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้นั้นต้องวิเคราะห์  
ถึงมูลค่า ความมั่นคงของกรมธรรม์ประกันชีวิตในฐานะที่เป็นทรัพย์สินที่ควรน ามาเป็นหลักประกัน
การช าระหนี้ได้ ข้อจ ากัดทางกฎหมายในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ   
และปัญหาการบังคับคดีในสิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตผิดนัด
ช าระหนี้ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการบังคับช าระหนี้ในสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตในกรณี
ผู้เอาประกันถูกศาลล้มละลายมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ด้วย 
 
4.1  มูลค่า ความมั่นคงของกรมธรรม์ประกันชีวิตในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีควรน ามาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ได้  
 มูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละฉบับนั้นพิจารณาได้จากมูลค่าเงินสด (กรมธรรม์
ประกันชีวิตบางฉบับอาจใช้ค าว่า  “เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย”) ซึ่งมูลค่าเงินสดของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละฉบับจะถูกก าหนดไว้แล้วตามตารางแนบท้ายกรมธรรม์  โดยจะมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตต้องช าระและจ านวนปีที่ผู้เอา
ประกันได้ช าระเบี้ยประกัน เมื่อได้มีการก าหนดจ านวนมูลค่าเงินสดไว้แน่นอนตายตัวตามตาราง
แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละฉบับแล้ว ท าให้ผู้เอาประกันรวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ สามารถทราบ
ได้ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นมีมูลค่าเท่าใด โดยพิจารณาจากจ านวนปีที่ผู้เอาประกันได้ช าระ
เบี้ยประกัน มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จึงแสดงถึงความมั่นคง  ความคงที่และ 
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ความชัดเจนของมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากตารางแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกฉบับที่
บริษัทผู้รับประกันออกให้แก่ผู้เอาประกันนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน175  
 ดังนั้นสิทธิเรียกร้องของผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นทรัพย์สินที่ มี
ลักษณะเป็นทรัพย์ไม่มีรูปร่าง ซึ่งมีราคาและอาจถือเอาได้ตามความหมายของค าว่าทรัพย์สินตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 138 และเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า
ดังกล่าว จึงควรที่จะน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้  ซึ่งเป็นไปตามหลักการประกันหนี้ 
ด้วยทรัพย์ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่ตน
มีในการน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ ได้อย่างเต็มที่และไม่ถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือไม่ก็ตาม โดยเมื่อทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มี
มูลค่าก็ย่อมน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ ได้ และในส่วนของเจ้าหนี้ผู้ รับทรัพย์มาเป็น
หลักประกัน ย่อมต้องการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้ทรงทรัพยสิทธิและเป็น
เจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้น เพื่อสิทธิในการได้รับช าระหนี้จากทรัพย์ 
ที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน  รวมถึงมีสิทธิเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมาย
ล้มละลายอีกด้วย เพราะในกรณีที่ลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายราย เจ้าหนี้ทั้งหลายต่างก็มีสิทธิเสมอภาคกัน
ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ หากลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอกับจ านวนหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้ทุกคนก็มี
โอกาสได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน หากลูกหนี้มีทรัพย์สินน้อย เจ้าหนี้แต่ละรายอาจจะไม่ได้รับช าระ
หนี้เต็มจ านวน ซึ่งหากเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิแล้วย่อมจะมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากทรัพย์ของลูกหนี้  
ได้ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืน แต่เนื่องด้วยบุริมสิทธิเกิดขึ้นได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น  มิใช่
เกิดขึ้นจากความตกลงกันเองระหว่างคู่สัญญา ดังนั้นหากมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รองรับการน า

                                                                 
175  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 “กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ 

ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสาร
ประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

 แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามวรรคหนึ่ง  เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะส่ังให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความ
นั้นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 

 ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบคามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิ
เลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความที่บริษัทออกให้นั้น  หรือ 
ตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความรับผิดที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้.” 
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กรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้  พร้อมทั้งก าหนดให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ 
ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิก็ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้เอาประกันสามารถใช้
สิทธิในทรัพย์ของตนได้อย่างเต็มที่ในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ตนมีไปเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนในระบบได้และก่อให้เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์
ประกันชีวิตเป็นหลักประกันเกิดบุริมสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยมีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้
จากกรมธรรม์ประกันชีวิตอันเป็นทรัพย์หลักประกันได้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ 
 
4.2  ข้อจ ากัดทางกฎหมายในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันลละลนวทางในการ
ปรับปรุงลก้ไขโดยอาศัยหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
 หลักประกันหนี้ด้วยทรัพย์ที่บังคับใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่ก าหนดให้เจ้าหน้ีผู้รับหลักประกันมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมีแต่
เฉพาะจ านอง และจ าน า เท่านั้น โดยการจ านองมีข้อจ ากัดคือทรัพย์ที่สามารถน ามาจ านองได้ตาม
กฎหมายมีการก าหนดไว้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตาม
กฎหมาย อันได้แก่ เรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ เคร่ืองจักร ตามพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 เรือ ตามพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
พ.ศ. 2537 เท่านั้น ทรัพย์อื่น ๆ นอกจากนี้แม้จะมีมูลค่ามากเพียงใดก็ไม่สามารถจ านองได้กฎหมาย  
 ส่วนการจ าน านั้น ตามหลักของการจ าน า ก็คือ ทรัพย์ที่สามารถน ามาจ าน าได้ต้องเป็น
สังหาริมทรัพย์และต้องมีการส่งมอบทรัพย์ที่จ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าไว้เพื่อเป็นการประกันหนี้   
แต่เนื่องจากสังหาริมทรัพย์นั้นมิได้ความหมายถึงเฉพาะทรัพย์สินที่มี รูปร่างเท่านั้น  แต่ยัง
หมายความรวมถึงสิทธิด้วย โดยสิทธิถือเป็นสังหาริมทรัพย์176 ในลักษณะของทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง 
และเมื่อสิทธิเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างจึงไม่สามารถน ามาส่งมอบให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามหลักวิธีแห่งการ
จ าน าตามกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายจึงได้มีการก าหนดให้สามารถจ าน าสิทธิได้ แต่ก็จ ากัดไว้เฉพาะ
การจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  750, 751, 752 และ753 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารตามที่สามารถจ าน าได้ตามกฎหมายหรือไม่ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่  2051/2537 (คดีระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  จักรวาลทรัสต์ 
จ ากัด โจทก์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เจ้าหนี้  บริษัทสหพันธ์จักรวาล จ ากัด จ าเลย) ซึ่งปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า โจทก์ประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่มีเงินจ่ายให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงิน กระทรวงการคลัง

                                                                 
176  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 140. 
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จึงมอบหมายให้เจ้าหนี้เป็นผู้ระดมแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ต่าง  ๆ เพื่อให้บริษัทเงินทุนฯ 
โจทก์ ที่ก าลังประสบปัญหาได้กู้ยืมเงินน าไปแก้ปัญหาดังกล่าว โดยโจทก์ได้กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้รวม 
15 คร้ัง เป็นเงินจ านวน 73,740,000 บาท ซึ่งในการกู้ยืมเงินแต่ละคร้ัง โจทก์ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
แก่เจ้าหนี้รวม 15 ฉบับ โดยสัญญากับเจ้าหนี้ว่าจะจ่ายเงินคืนของแต่ละคร้ังในการกู้ยืมนั้นหาก
เจ้าหนี้ทางถามและยอมใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16.5 และ 17.5 ต่อปี ทุกเดือน เพื่อช าระหนี้เงินกู้
ดังกล่าว นอกจากนั้นลูกหนี้ได้เสนอสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ กล่าวคือ เมื่อลูกค้าผู้เช่าซื้อรถยนต์ของลูกหนี้ได้มาท าสัญญาเช่าซื้อกับลูกหนี้  
ลูกหนี้จะน าสิทธิการโอนทะเบียนรถยนต์มามอบให้แก่เจ้าหนี้โดยท าหนังสือมอบสิทธิการโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อให้ไว้แก่เจ้าหนี้  โดยมอบสิทธิการโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์รวม 196 คัน จ าน าไว้เป็นประกันหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ต่อมาศาล
ชั้นต้นมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้  (จ าเลย) เด็ดขาด เจ้าหนี้จึงยื่นค าขอรับช าระหนี้ตามภาระ 
การประกันตั๋วสัญญาใช้เงินของโจทก์จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้  โดยขอรับช าระหนี้อย่างเจ้าหนี้
มีประกันและขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับในส่วน  
ที่ขาดตามมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483  
 คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับการมอบสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อม
ทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อที่ลูกหนี้มอบให้เจ้าหนี้เป็นประกันตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่โจทก์
ออกให้แก่เจ้าหนี้นั้นว่าเป็นการจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารแก่เจ้าหนี้หรือไม่  ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า 
“สิทธิซึ่งมีตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์  ซึ่งเป็นเอกสารที่ท าขึ้นตามแบบ
พิธีในกฎหมาย และเป็นตราสารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น แต่ไม่หมายความถึงเอกสาร
ธรรมดาที่ท าขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิทั่ว ๆ ไป ซึ่งสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อม
ทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อที่ลูกหนี้มอบให้เจ้าหนี้เพื่อประกันการช าระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้
เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้นั้น หาได้มีลักษณะเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารในความหมายดังกล่าวไม่   
แม้สิทธิดังกล่าวอาจโอนแก่กันได้ก็เป็นเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องธรรมดาเท่านั้น  การที่ลูกหนี้
มอบสิทธิการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อแก่เจ้าหนี้เพื่อเป็น
ประกันการช าระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่โจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี้  จึงไม่เป็นการจ าน าสิทธิซึ่งมี 
ตราสารตามนัยมาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับ
ช าระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483”  
 จากค าพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ศาลฎีกาได้ให้ความหมายของค าว่า สิทธิซึ่งมี  
ตราสารว่าหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์  ซึ่งเป็นเอกสารที่ท าขึ้นตามแบบพิธี 
ในกฎหมาย และเป็นตราสารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น แต่ไม่หมายความถึงเอกสาร
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ธรรมดาที่ท าขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิทั่ว ๆ ไป ฉะนั้นตราสารที่สามารถน ามาจ าน าได้
ตามกฎหมายต้องมีลักษณะเป็นตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์ มีลูกหนี้ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ตามตราสารนั้น หรือมีผู้ใช้เงินตามตราสารนั้น และโอนกันได้ด้วยวิธีการเฉพาะตามตราสารนั้น 
เช่น ใบตราส่ง ใบประทวนสินค้า ใบหุ้น177 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค เป็นต้น แต่เอกสาร
ที่ เป็นหนังสือที่ท าขึ้นระหว่างคู่สัญญาเพื่อเป็นหลักฐานแห่งสิทธิหรือการท าเป็นหนังสือ  
เพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องบังคับคดี เช่น หนังสือสัญญากู้ยืม สัญญาเช่าซื้อหรือสิทธิเรียกร้อง 
ในสัญญาต่าง ๆ ไม่ถือเป็นตราสารที่สามารถจ าน าได้ตามกฎหมาย หากน าไปมอบให้ไว้แก่เจ้าหนี้
เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ก็ไม่ท าให้เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันนั้นเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์
ที่เป็นหลักประกันแต่อย่างใด 
 ซึ่งท่านศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธ์ ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการจ าน าสิทธิซึ่งมี  
ตราสารไว้ว่าการจ าน าสิทธิที่มีตราสารตามมาตรา 750 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ค าแปลภาษาอังกฤษใช้ค าว่า  “A right represented by a written instrument” ซึ่งแปลได้ว่า  คือ  
“ตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์” จึงมิใช่ตราสารที่เป็นเพียงหลักฐานแห่งสิทธิหรือหลักฐานแห่ง
หนี้ในความหมายทั่วไปเท่านั้น178 และม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้ให้ความเห็นว่าส าหรับสิทธิซึ่งมี
ลักษณะเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างตามความหมายในมาตรา 99 (ปัจจุบันคือมาตรา 138) นั้น โดยธรรมชาติ
ของมันไม่มีตัวตนที่จะหยิบยื่นส่งมอบให้กันได้  ส าหรับสิทธิบางอย่างเช่นสิทธิในตั๋วเงิน  
ใบประทวนสินค้า ในวงการค้าขายได้ท าตราสารขึ้นใช้เป็นตัวสิทธินั้นเอง การโอนขาย จ าหน่าย
สิทธิเช่นนี้ใช้วิธีส่งมอบตราสารกันประหนึ่งว่าเป็นทรัพย์มีตัวตนเหมือนอย่างธนบัตร  สิทธิมี 
ตราสารเป็นส าคัญหมายความถึงตราสารเปลี่ยนมือ ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องธรรมดาจะโอนกันต้องท า
ตามแบบที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 306 จะใช้วิธีส่งมอบกันไม่ได้ เพราะไม่มีวัตถุอะไรจะส่งมอบ 
ต่อเมื่อเป็นสิทธิที่มีตราสารแทน จึงจะส่งมอบโอนกันได้ตามที่บัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปใน 
มาตรา 309 เร่ืองกู้เงิน แม้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็เพื่อประโยชน์ส าหรับที่จะฟ้องร้องบังคับคดี  
โดยลักษณะของมันเองไม่ใช่สิทธิอันมีหนังสือตราสารเป็นส าคัญ หากแต่ว่าถ้าไม่มีหนังสือเป็น
หลักฐานจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เท่านั้น179 
 จากค าพิพากษาฎีกาที่ 2051/2537 ประกอบกับความเห็นของท่านศาสตราจารย์ไพจิตร 
ปุญญพันธ์ และม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ดังกล่าวซึ่งผู้เขียนก็เห็นด้วยว่าตราสารต้องมีลักษณะเป็น

                                                                 
177  ค าพิพากษาฎีกาที่ 249/2522. 
178  จาก “การจ าน าสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืน,” โดย ไพจิตร ปุญญพันธ์, 2535 (พฤศจิกายน-ธันวาคม), 

ดุลพาห, 6(39), น. 5 และหมายเหตุท้ายค าพิพากษาฎีกาที่ 2051/2537. 
179  หมายเหตุท้ายค าพิพากษาฎีกาที่ 633/2478. 
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ตัวแทนแห่งสิทธิหรือทรัพย์ เป็นเอกสารที่ท าขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมาย และเป็นตราสารที่โอนกัน
ได้ด้วยวิธีของตราสารน้ัน ซึ่งหากไม่มีตราสารก็ไม่สามารถแสดงถึงสิทธินั้น ๆ ได้ มิใช่เพียงแต่เป็น
หนังสือสัญญาหรือหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องบังคับคดีเท่านั้น และเมื่อกรมธรรม์
ประกันชีวิตซึ่งเป็นเพียงหลักฐานแห่งสัญญาประกันชีวิตที่กฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันมีหน้าที่
ต้องออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกัน ไม่ได้มีลักษณะเป็นตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือ
ทรัพย์ และมิได้เป็นเอกสารที่ท าขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมาย ดังเช่น ตั๋วเงิน เช็ค ใบหุ้น ใบตราส่ง 
หรือใบประทวนสินค้า จึงไม่ใช่ตราสารตามความหมายแห่งมาตรา 750 แต่อย่างใด ดังนั้นการน า
สิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างไปเป็นหลักประกันการช าระ
หนี้จึงไม่สามารถท าได้ในรูปแบบของการจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา  750 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นหากมีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นหลักประกันการช าระ
หนี้แม้จะท าโดยวิธีส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันยึดถือไว้  ก็ไม่ท าให้
เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิหรือเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายดังเช่น
กรณีค าพิพากษาฎีกาที่ 2051/2537 ที่กล่าวข้างต้น 
 ดังนั้นการน าสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันตามกฎหมายไทยยังคงมีข้อจ ากัดอยู่
หลายประการ ซึ่งตามหลักกฎหมายต่างประเทศทั้งในระบบกฎหมายจารีตประเพณี เช่น ประเทศ
อังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ก็มีการ
ก าหนดให้สามารถน าสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้  อันเป็นการขยายขอบเขต
ของทรัพย์ที่จะสามารถน ามาเป็นหลักประกันเพื่อให้เจ้าหนี้พิจารณาปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น  
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ. ....180  
ที่ก าหนดให้สามารถน าสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ 181 อีกทั้งยังก าหนดให้
เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์อันเป็นหลักประกันนั้นด้วย โดยการน า
สิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจนั้นต้องท าเป็นหนังสือและ  
จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน182 และผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือบอกกล่าวการน าสิทธิ
เรียกร้องมาเป็นหลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว  จึงจะยกสิทธิตามสัญญาหลักประกัน 
ทางธุรกิจขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งสิทธิได้ 183 ดังนั้นในการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็น

                                                                 
180  ใน วิทยานิพนธ์ เล่มนี้  ผู้ เ ขี ยนขอใ ช้ค า ว่ า  “ สัญญาหลักประกันทาง ธุรกิ จ ”  แทนค า ว่ า  

“ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....”. 
181  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 8(2). 
182  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 13. 
183  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 34. 
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หลักประกันการช าระหนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจึงสามารถท าได้โดย
ท าสัญญาเป็นหนังสือระหว่างผู้ เอาประกัน (ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเรียกว่า  “ผู้ให้
หลักประกัน”) กับธนาคารพาณิชย์ (ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเรียกว่า “ผู้รับหลักประกัน”) 
และด าเนินการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนโดยผู้เอาประกันต้องมีหนังสือให้ความยินยอม
แก่ธนาคารพาณิชย์ ในการด าเนินการขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนและเมื่อมีการจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจดังกล่าวแล้ว  ย่อมส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิเหนือสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้นั้น   
แต่ธนาคารพาณิชย์จะยกสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบริษัท  
ผู้รับประกัน (ลูกหนี้แห่งสิทธิ) ได้ก็ต่อเมื่อได้มีหนังสือบอกกล่าวการน าสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์
ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ไปยังบริษัทผู้รับประกันแล้วเท่านั้น 
 
4.3  ปัญหาการบังคับคดีในสิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตผิดนัด
ช าระหนี้ท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์   
 ด้วยอ านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้184 และถ้าลูกหนี้
ละเลยเสียไม่ช าระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับช าระหนี้ก็ได้185 ซึ่งวิธีการบังคับ
คดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่บังคับใช้ในปัจจุบันท าได้  
2 วิธี คือ การยึดทรัพย์สินและการอายัดทรัพย์สิน โดยการยึดทรัพย์สินน ามาใช้กับอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง แต่การบังคับคดีในกรณีของสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์อันเป็น
ทรัพย์ไม่มีรูปร่างนั้นใช้วิธีการอายัดสิทธิเรียกร้อง ซึ่งวิธีการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้น 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก าหนดให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องยื่นค าร้องต่อศาล  
เพื่อขอให้ศาลออกค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้หรือศาลอาจก าหนดไว้ในหมายบังคับคดีให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจอายัดสิทธิ เรียกร้องของลูกหนี้ได้ และในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าค าสั่ง
อายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นค าสั่งอายัดของศาล 186 แต่ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง
โดยศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ตาม ขั้นตอนในการด าเนินการบังคับคดีส าหรับเจ้าหนี้ 
ตามค าพิพากษาก็ยังต้องด าเนินการยื่นค าร้องขออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งการอายัดสิทธิเรียกร้องนั้น

                                                                 
184  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 194. 
185  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 213. 
186  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 311. 
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ไปยังลูกหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมทั้งก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์
ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี 
 เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ด าเนินการยื่นค าร้องขออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้  
ตามค าพิพากษาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี  และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดสิทธิเรียกร้อง 
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว กฎหมายก าหนดห้ามมิให้เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษารายอื่นอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นซ้ าอีก แต่ให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษารายอ่ืนนั้นยื่นค าร้องขอ
ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งให้ตนได้เข้าเฉลี่ยในสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น 187 
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาของเจ้าหนี้ร ายแรกย่อม
เป็นไปเพื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษารายอ่ืน ๆ ด้วย และหากมีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษารายอ่ืนหลาย ๆ 
รายเข้ามาขอเฉลี่ยสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้อาจท าให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษารายแรก ได้รับ 
ความเสียหาย เนื่องจากก่อนที่จะด าเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้นั้น 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องท าการสืบหาสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาว่ามีสิทธิเรียกร้อง
ใดบ้าง เช่น สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตราสาร ตั๋วเงิน เช็ค เป็นต้นหรือ 
มีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกอย่างไรบ้าง  เช่น ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจเป็นโจทก์ฟ้อง
บุคคลภายนอกให้ช าระหนี้แก่ตนต่อศาลในคดีแพ่ง หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจมีสิทธิเรียกร้อง
ให้บุคคลภายนอกส่งมอบทรัพย์ให้แก่ตนแต่สิทธิเรียกร้องนั้นยังไม่ถึงก าหนดช าระ  เป็นต้น  
ซึ่งวิธีการในการสืบหาสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่สร้างภาระให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทั้งในด้านของเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสืบหาสิทธิ
เรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาดังกล่าว ไม่ถือเป็นค่าฤชาธรรมเนียมในคดีและค่าธรรมเนียมใน
การบังคับคดี188 เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจึงไม่อาจเรียกร้องค่า ใช้จ่ายตนได้เสียไปในส่วนนี้ 
จากลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ จึงท าให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาซึ่งเป็นผู้ด าเนินการอายัดสิทธิเรียกร้อง 
ของลูกหนี้รายแรกเสียเปรียบเจ้าหน้ีตามค าพิพากษารายอ่ืนที่มาขอเฉลี่ยสิทธิเรียกร้องในภายหลัง 
 การที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาด าเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก กฎหมายจึงมีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก
ดังกล่าวด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 287 “ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติ
มาตรา 288 และ 289 บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้

                                                                 
187  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 290. 
188  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 284 “เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือศาลจะ

ได้มีค าส่ังเป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าที่พอจะช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในคดีและค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี...” 
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ตามค าพิพากษานั้น ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้อง
ขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย” ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้มี
สิทธิได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 287 นั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์ 
ที่ก าลังจะถูกบังคับคดี และ (2) ผู้ที่มีสิทธิพิเศษอ่ืนที่อาจบังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย 
ซึ่งได้แก่ 
 1.  บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิ หรือสิทธิพิเศษที่บังคับเหนือทรัพย์ได้เสมือนอย่าง
ทรัพยสิทธิ เช่น สิทธิจ านอง สิทธิจ าน า สิทธิยึดหน่วง สิทธิที่จะได้รับโอนทางทะเบียนตาม  
ค าพิพากษา สิทธิของเจ้าหน้ีภาษีอากร และสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม เป็นต้น  
 2. ผู้ที่อยู่ในฐานะจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1300 ย่อมมีสิทธิพิเศษที่จะได้บังคับเหนือทรัพย์นั้นได้ จึงได้รับความคุ้มครอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ดังกล่าว 
 3.  สิทธิของผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินที่มีเพียงสิทธิครอบครอง เช่น ที่ดินมือเปล่า 
และอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินสาธารณะ 
  นอกจากนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 289 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลใด
ชอบที่จะบังคับการช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ยึดไว้หรือชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้  โดยอาศัยอ านาจแห่งการจ านอง
ที่อาจบังคับได้ก็ดีหรืออาศัยอ านาจแห่งบุริมสิทธิก็ดี  บุคคลเหล่านั้นอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่ออก
หมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้มานั้นช าระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อ่ืน ๆ ...” 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า บุคคลภายนอกที่มีเพียงบุคคลสิทธิ เช่น สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญากู้ยืม สิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขาย ก็ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 287 หรือมาตรา 
289 ได้ ดังนั้นในกรณีของการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้  เมื่อไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับให้เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้
เป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิ จึงท าให้เจ้าหน้ีผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้มีเพียง
บุคคลสิทธิต่อลูกหนี้เท่านั้น หาใช่เป็นเจ้าหนี้ผู้มีทรัพยสิทธิหรือบุริมสิทธิพิเศษเหนือกรมธรรม์
ประกันชีวิตไม่ ท าให้เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันจึงไม่อาจได้รับความ
คุม้ครองตามบทบัญญัติมาตรา 287 หรือมาตรา 289 ได้เลย  
 แต่การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ โดยมีการท าสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันเป็นเจ้าหนี้
บุ ริมสิทธิและการบังคับคดี เหนือสิทธิ เรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามหลักสัญญา

DPU



106 

หลักประกันทางธุรกิจไม่สร้างภาระให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันเกินควร เนื่องจากเจ้าหนี้ผู้รับ
หลักประกันทราบถึงการมีอยู่ของสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่น ามาเป็นหลักประกัน
ของลูกหนี้แล้ว และหากหนี้ตามสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงก าหนดช าระก่อนหนี้
ตามสัญญากู้ยืมเงินที่ประกันไว้ บริษัทผู้รับประกันซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิสามารถน าเงินตาม
จ านวนที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันไปวางไว้  ณ ส านักงานวางทรัพย์เพื่อเป็นการช าระหนี้และ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับหลักประกันกับผู้ให้หลักประกันทราบ แต่หากหนี้ตามสัญญากู้ยืมถึงก าหนด
ช าระก่อน เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันก็เพียงแต่อายัดสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกหนี้
ไว้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาด าเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ที่น ามาเป็นหลักประกัน เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันก็ถือเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 และ 289 เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ  
จึงเห็นได้ว่าการบัญญัติรองรับสิทธิของเจ้าหน้ีผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระ
หนี้ให้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามหลักสัญญาประกันทางธุรกิจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหนี้ผู้รับ
หลักประกัน อีกทั้งวิธีการในการบังคับหลักประกันต่อกรณีการน าสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์
ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามหลักสัญญาหลักประกันทางธุรกิจมีขั้นตอน  
การด าเนินการที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีความยุ่งยาก จึงก่อให้เกิดความสะดวกในการบังคับคดี อีกทั้งใช้
เวลาในการบังคับคดีไม่นานจึงไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันแต่  
อย่างใด  
 
4.4  การบังคับช าระหนี้ในสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตในกรณีผู้เอาประกันถูกศาลล้มละลายมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
 ตามหลักกฎหมายล้มละลาย เมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ต้องยื่นค าขอรับ
ช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด189 หากเป็นการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่มีบทบัญญัติเฉพาะแก่การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไป
หลักประกันการช าระหนี้ ท าให้เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันมีเพียงบุคคลสิทธิเท่านั้น เมื่อผู้เอาประกัน
ถูกศาลล้มละลายมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจึงต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ภายในก าหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเท่านั้นและเมื่อ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ทั้งหมดของลูกหนี้หรือได้รับเงินจากการ

                                                                 
189  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 91. 
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อายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดของลูกหนี้แล้วก็จะน าเงินของลูกหนี้ที่ได้รับมาทั้งหมดนั้นเฉลี่ยแบ่ง
ให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายที่ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามส่วนของเจ้าหนี้แต่ละ
รายที่มีสิทธิได้รับ  
 แต่กรณีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้และได้จดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนแล้วตามหลักสัญญาหลักประกันธุรกิจ  
หากผู้เอาประกันชีวิตถูกศาลล้มละลายมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันถือเป็น
เจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย 190 จึงสามารถเลือกวิธีการรับช าระหนี้จากหลักประกัน
ดังกล่าวได้ 2 วิธี คือ  
 1.  เจ้าหนีผู้้รับหลักประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ซึ่งลูกหนี้ได้
ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้  แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ตรวจดูทรัพย์สินนั้น191  
 2.  เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันอาจขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้  ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) เมื่อยินยอมสละทรัพย์อันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
แล้ว ขอรับช าระหนี้ได้เต็มจ านวน (2) เมื่อได้บังคับเอาแก่ทรัพย์หลักประกันแล้ว ขอรับช าระหนี้
ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ (3) เมื่อได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันแล้วขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่  (4) เมื่อตีราคาทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันแล้วขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่  ซึ่งในกรณีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
มีอ านาจไถ่ถอนทรัพย์สินตามราคานั้นได้ ถ้าเห็นว่าราคานั้นไม่สมควร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
มีอ านาจขายทรัพย์สินนั้นตามวิธีการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ตกลงกัน ถ้าไม่ตกลงกัน
จะขายทอดตลาดก็ได้ แต่ต้องไม่ให้เสียหายแก่เจ้าหนี้นั้นและเจ้าหนี้หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
มีอ านาจเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดได้ เมื่อขายได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ถือว่าเป็นราคาที่
เจ้าหนี้ได้ตีมาในค าขอ192 

                                                                 
190  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 17. 
191  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 95. 
192  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483, มาตรา 96. 
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บทที ่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาความหมาย ประเภท รูปแบบ และสถานะตามกฎหมายของกรมธรรม์
ประกันชีวิต ประกอบกับหลักกฎหมายว่าด้วยการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันของประเทศไทยเปรียบเทียบหลักกฎหมายต่างประเทศ ท าให้เห็นได้ว่า
ประเทศไทยควรมีกฎหมายรองรับการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ ด้วยเหตุผลดังนี ้
 
5.1   บทสรุป  
 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด ถือเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าและเป็นมูลค่าที่มีความ
มั่นคง แน่นอน โดยผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิได้รับเงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิต
เมื่อถึงก าหนดตามสัญญา แต่บางคร้ังเมื่อสัญญาประกันชีวิตยังไม่ถึงก าหนด ผู้เอาประกันอาจมี
ความต้องการน าเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว แต่การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบก็ย่อมไม่ได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้  อีกทั้ง
ระบบการทวงหนี้มีความร้ายแรง ไม่เป็นธรรมต่อผู้กู้ยืม ท าให้ผู้กู้ยืมอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต   
ส่วนการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้การกู้ยืมจากบริษัทผู้ออก
กรมธรรม์ก็มีข้อจ ากัดที่ผู้เอาประกันต้องยอมรับข้อเสนอของบริษัทผู้ออกกรมธรรม์ทุกประการ 
โดยไม่มีอ านาจในการต่อรองใด ๆ เนื่องจากทางปฏิบัติในปัจจุบันส าหรับการน ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมจ ากัดอยู่เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันน าไปเป็นหลักประกันการกู้ยืม
ต่อบริษัทผู้ออกกรมธรรม์นั้นๆ เท่านั้น และในส่วนของการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์  ซึ่งตาม
ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเรียกหลักประกันการช าระหนี้
เพื่อการกันส ารอง ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจึงมีความจ าเป็นต้องเรียกหลักประกันการช าระหนี้
ส าหรับการปล่อยกู้ในทุก ๆ คร้ัง ดังนั้นหากมีกฎหมายที่รองรับให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
สามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้การกู้ยืมเงินได้  พร้อมทั้งรองรับ
สิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้ให้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิ มีทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อ  
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ฝ่ายลูกหนี้ที่สามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าที่ตนมีอยู่มาเป็นหลักประกัน
การช าระหนี้ได้ ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบดังเช่นธนาคารพาณิชย์ได้ตามที่ตน
ต้องการและยังส่งผลดีต่อฝ่ายเจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้   
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิอีกด้วย 
 แต่เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ไม่มีกฎหมายรองรับกรณีที่ผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ โดยเฉพาะ 
เป็นแต่เพียงการอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั่วไปในเร่ืองของสัญญาเท่านั้น ซึ่งกฎหมายลักษณะ
สัญญาก็เป็นเพียงบุคคลสิทธิที่มีผลบังคับระหว่างคู่สัญญา คือ เจ้าหนี้และลูกหนี้  เท่านั้น ท าให้
เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันไม่มีทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกัน 
เนื่องจากทรัพยสิทธิเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต
เป็นหลักประกันจึงไม่อาจใช้สิทธิของตนยันต่อบุคคลภายนอกได้  ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ก าหนดให้เจ้าหนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ  ได้แก่ กฎหมายลักษณะจ านอง จ าน า แต่กรมธรรม์
ประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ที่สามารถน ามาจ านองได้ตามกฎหมาย ในส่วนของจ าน า แม้จะมีกฎหมาย
บัญญัติให้สามารถน าตราสารมาเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารได้ก็ตาม  แต่
กรมธรรม์ประกันชีวิตก็มิใช่หนังสือตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ตามมาตรา 750 
ไม่ใช่ตราสารอันพึงช าระตามเขาสั่ง ตามมาตรา 751, 752 และไม่ใช่ใบหุ้น ตามมาตรา 753 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จึงไม่สามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกัน 
การช าระหนี้ด้วยวิธีจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารได้ เช่นเดียวกับกรณีจ าน าเงินฝากโดยผู้ฝากเงินมอบสมุด
คู่ฝากเงินประจ าให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ ก็มิใช่เป็นการจ าน าสิทธิซึ่งมีตราสารตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 750 เนื่องจากสมุดคู่ฝากเงินประจ าไม่ใช่ตราสารสิทธิ  ท าให้เจ้าหนี้ผู้ รับ
หลักประกันไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิจ าน า193 จึงเห็นได้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่รองรับ
ให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้  
อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันให้เป็น
เจ้าหนี้บุริมสิทธิมีทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ด้วย 
 ปัจจุบันนี้กระทรวงการคลังได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติ เพื่อขยายประเภทของทรัพย์ที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันการช าระ
หนี้ได้ และก าหนดรูปแบบของการท าสัญญาที่แตกต่างจากการจ านอง การจ าน าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพราะต้องการส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้

                                                                 
193  ค าพิพากษาฎีกาที่ 4101/2539. 
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ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ตนมีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ตาม โดยการ
น ามาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... เช่น ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ท าให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตมีทางเลือกในการเข้าสู่แหล่ง
เงินทุนในระบบได้มากขึ้น มีแหล่งเงินทุนในระบบที่หลากหลายแหล่งมากขึ้น ส่งผลให้ธนาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ นั้นมีการแข่งขันในด้านอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการช าระหนี้ เงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้  
ท าให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะสามารถต่อรองได้มากขึ้นอีกด้วย  โดยร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ได้ก าหนดความหมายของค าว่า “สิทธิเรียกร้อง” ว่า
หมายความว่า สิทธิที่จะได้รับช าระหนี้และสิทธิอ่ืน ๆ แต่ไม่หมายความรวมถึงสิทธิที่มีตราสาร194 
ดังนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงถึงสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้เงินจากบริษัท  
ผู้ รับประกันและไม่ใช่ตราสาร จึงถือเป็นทรัพย์สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้ตามร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ได้195 โดยวิธีการท าสัญญาประกันทางธุรกิจนั้น
สามารถท าได้โดยท าสัญญาเป็นหนังสือและน าหนังสือสัญญาดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อ  
เจ้าพนักงานทะเบียน196 (การจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนเป็นการจดทะเบียนหนังสือสัญญา
ที่ท าขึ้นระหว่างคู่สัญญา ไม่ใช่การจดทะเบียนทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกัน) และเมื่อจดทะเบียน
ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนแล้วก็เกิดผลสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญา และเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันถือเป็น
เจ้าหนี้บุริมสิทธิเกิดทรัพยสิทธิใช้ยันต่อบุคคลภายนอกได้  และการน าสิทธิเรียกร้องมาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ. .... ยังก าหนดให้
เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือบอกกล่าวการน าสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการช าระ
หนี้ต่อลูกหนี้แห่งสิทธิ จึงจะยกสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขึ้นต่อสู้ลูกหนี้แห่งสิทธิได้197  
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตได้ทราบถึงการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นหลักประกัน  
การช าระหนี้ต่อสถาบันการเงินอ่ืน และเมื่อหนี้ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงก าหนดช าระหนี้ก่อน
หนี้กู้ยืม บริษัทผู้รับประกันชีวิตซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิก็สามารถช าระหนี้ได้โดยการน า เงินตาม
จ านวนที่ต้องช าระให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตไปวางไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าหน้ีผู้รับหลักประกันและผู้เอาประกันชีวิตทราบโดยเร็ว198 แต่ในกรณีที่หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ถึงก าหนดช าระก่อน เจ้าหนี้ผู้ รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันก็สามารถอายัดสิทธิ

                                                                 
194  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 3. 
195  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 8 (2). 
196  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 13. 
197  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 34. 
198  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...., มาตรา 35. 
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เรียกร้องของผู้เอาประกันชีวิตที่จะได้รับช าระจากบริษัทผู้รับประกันโดยมีหนังสือแจ้งให้บริษัท  
ผู้รับประกันทราบ 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์แล้วไม่ช าระเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าเงิน
สดเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันมีสิทธิขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือกรมธรรม์แบบขยาย
ระยะเวลาได้ โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ยังมีผลบังคับต่อไป แต่หากผู้เอาประกันไม่ใช้สิทธิขอ
เปลี่ยนกรมธรรม์ทั้งสองกรณีข้างต้นและสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว  
บริษัทผู้รับประกันจะน ามูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในขณะนั้น ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติใน
ลักษณะของการกู้ยืม โดยบริษัทผู้รับประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อตกลงท้ายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแต่ละฉบับ และกรณีที่มูลค่าเงินสดที่มีในกรมธรรม์ฉบับนั้นไม่พอช าระเบี้ยประกันภัยตามงวด
ที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือนหรือรายเดือน บริษัทผู้รับประกัน 
ก็จะท าการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือนหรือรายเดือน จนกว่ามูลค่าเงินสดจะหมดลง 
จนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นสิ้นผลบังคับหรือบริษัทผู้รับประกันบางแห่งอาจแปลงกรมธรรม์
ประกันชีวิตนั้นเป็นแบบการขยายเวลาประกันภัย หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อตกลงแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละฉบับด้วย 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 1.  สภานิติบัญญัติควรรีบพิจารณาและประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน 
ทางธุรกิจ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยเร็ว เพื่อรองรับสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตให้สามารถน ากรมธรรม์ประกันชีวิตไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ได้ตาม
มาตรา 3 มาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....  
 2.  การท าให้เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้มีฐานะ
เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น  ดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับเป็นกฎหมายแล้ว ย่อมเป็นการรองรับ
สิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้ให้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิ มีทรัพยสิทธิเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้น ท าให้ธนาคารพาณิชย์เกิดแรงจูงใจในการ
ปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ยืมที่น ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ง่ายขึ้น  
ซึ่งถือเป็นการแก้ไขข้อจ ากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับประเภทของทรัพย์ที่สามารถน ามาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ได้ให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยควรแก้ไข
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส ารอง
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ของสถาบันการเงิน ในส่วนของตารางสรุปประเภทของหลักประกันและมูลค่าของหลักประกัน  
ที่สามารถน ามาหักออกจากราคาบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินส ารองตามข้อ  5.2.9 โดยเพิ่ม
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้เป็นทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์สามารถน ามาหักเงินกัน
ส ารองได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวด้วย 
 3.  การบังคับหลักประกันในกรณีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้นั้น แบ่งได้เป็นสองกรณี คือ กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับตลอดอายุสัญญาและ
กรณีที่ผู้เอาประกันไม่ช าระเบี้ยประกันต่อเนื่อง ท าให้มูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิตลดน้อย 
ถอยลง ดังนั้นธนาคารผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันจึงต้องมีการวิเคราะห์ถึง
ความสามารถของลูกหนี้ (ผู้เอาประกัน) ว่าสามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญาประกันชีวิตหรือไม่ และควรมีแนวทางในการติดตามผลของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกหนี้
น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ว่าแต่ละปี  ผู้เอาประกันได้ส่งเบี้ยประกันครบถ้วนหรือไม่ 
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อธนาคารเจ้าหนี้จะได้ทราบถึงผลบังคับของกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น ๆ ว่ายังมีผล
บังคับหรือไม่ เพียงใด และเนื่องจากมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจลดจ านวนลงหาก 
ผู้เอาประกันชีวิตไม่ช าระเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ผู้รับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้จึงควรก าหนดข้อสัญญากู้ยืมเงินว่าหากลูกหนี้  (ผู้เอาประกัน)  
ท าให้มูลค่าในหลักประกันลดน้อยถอยลง ลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาได้อีกต่อไป 
โดยเจ้าหน้ีสามารถบังคับช าระหนี้ได้ทันที เว้นแต่ลูกหนี้จะหาหลักประกันใหม่มาให้ 
 4.  ผลของการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ให้มีผล
บังคับใช้เป็นกฎหมายย่อมท าให้เจ้าหนี้ผู้ รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการช าระหนี้ 
เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย ตามมาตรา 17 วรรคสอง ซึ่งหากต่อมาลูกหนี้  
(ผู้เอาประกัน) ถูกศาลล้มละลายมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ผู้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต 
เป็นหลักประกันก็สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลายได้ต่อไป 
 ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์น ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีธนาคารแห่งประเทศไทยก ากับดูแล
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการช าระหนี้ต่าง ๆ แต่หากผู้ถือกรมธรรม์น ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ต่อบริษัทผู้รับประกันก็มีคณะกรรมการการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยท าหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  และเงื่อนไขการช าระหนี้
ดังกล่าว  
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ภาคผนวก  ก 
ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงนิตามสิทธิในกรมธรรม์ 

บริษัทเมอืงไทยประกันชีวิต จ ากัด 
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สัญญากู้ตามสิทธิกรมธรรม์ 
 
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่..................................................จ ำนวนเงินที่กู้........................................... 
นำมผู้เอำประกันชีวิต........................................................................................................................... 
 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้กู้” ขอท ำหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับนี้ให้ไว้แก่บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำ 
 ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินตำมสิทธิกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวข้ำงต้นของผู้กู้ซึ่งได้ท ำสัญญำ
ประกันภัยไว้กับผู้ให้กู้  จำกผู้ให้กู้ไปเป็นเงินจ ำนวนตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น โดยโอนประโยชน์แห่ง
กรมธรรม์ประกันภัยเป็นกำรประกันหนี้กู้ยืม 
 ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงช ำระดอกเบี้ยทบต้นตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย จนกว่ำผู้กู้จะได้ช ำระคืนเงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้เสร็จสิ้น  หำกมีดอกเบี้ยค้ำงช ำระ ณ วัน
ครบรอบปีกรมธรรม์ใดก็ตำม ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้น ำจ ำนวนดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระ ณ วันครบรอบปี
กรมธรรม์นั้น รวมเข้ำกับต้นเงินกู้ที่ค้ำงช ำระในวันเร่ิมต้นของปีกรมธรรม์ถัดไปได้ และผู้กู้ยอมเสีย
ดอกเบี้ยในต้นเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 
 ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงว่ำ หำกผู้กู้ยังช ำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่ครบถ้วน หำกเกิดสิทธิ
เรียกร้องตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยต้องสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยกรณี
ใด ๆ และ เป็นเหตุให้ผู้กู้หรือผู้รับประโยชน์ของผู้กู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินผลประโยชน์ตำมเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้ให้กู้  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้น ำเงินผลประโยชน์ตำมเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ให้กู้จะพึงต้องช ำระให้แก่ผู้กู้หรือผู้รับประโยชน์ของผู้กู้  มำหักช ำระหนี้
เงินกู้ตำมสิทธิกรมธรรม์ ดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระ และหนี้สินอ่ืนใดที่ผู้กู้ต้องช ำระแก่ผู้ให้กู้ได้ก่อนไม่ว่ำ
หนี้เงินกู้ตำมสิทธิกรมธรรม์ ดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระและหนี้สินอ่ืน ๆ นั้นจะถึงก ำหนดช ำระแล้วหรือไม่
ก็ตำม และผู้กู้หรือผู้ รับประโยชน์ของผู้กู้มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตำมสิทธิกรมธรรม์
ประกันภัยจำกผู้ให้กู้ ตำมจ ำนวนเงินที่เหลือจำกกำรหักหนี้สินต่ำง ๆ ดังกล่ำวแล้วเท่ำนั้น แต่หำก
จ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่จะพึงมีสิทธิได้รับตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย มีไม่พอหักช ำระ
หนี้เงินกู้ตำมสิทธิกรมธรรม์ ดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระและหนี้สินอ่ืน ๆ ผู้กู้หรือผู้รับประโยชน์ของผู้กู้ก็จะ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตำมสิทธิกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด 
 ข้อ 4.  ผู้กู้จะช ำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยทบต้นในเวลำใดเวลำหนึ่งก็ได้  ถ้ำผู้กู้ได้ช ำระ
ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยทบต้นคืนแก่ผู้ให้กู้เสร็จสิ้นแล้ว สัญญำกู้เงินฉบับนี้เป็นอันยกเลิกกันทันที 
 ข้อ 5.  ผู้กู้ตกลงว่ำ เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระมีมูลค่ำมำกกว่ำเงินค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที 

DPU



121 
 

 เพื่อเป็นหลักฐำน ผู้กู้จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน ณ วันที่.............
เดือน..............พ.ศ. ............. 
  ลงชื่อ ...................................................... ผู้กู้ 
   (....................................................) 
  ลงชื่อ ...................................................... พยำน 
   (....................................................) 
  ลงชื่อ ...................................................... พยำน 
   (....................................................) 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงนิตามสิทธิในกรมธรรม์ บริษัทกรุงไทยแอกซ่า จ ากัด 
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ภาคผนวก  ค 
ตัวอย่างตารางท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ 

DPU



125 
 

 

DPU



126 
 

ภาคผนวก  ง 
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
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ร่ำง 
พระรำชบัญญัติ 

หลักประกันทำงธุรกิจ 
พ.ศ. .... 

________________ 
 

….................................. 
..................................... 
..................................... 

 
  .................................................................................................................... 
........................... 

 
 โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ 
 
 ............................................................................................................................ 
..................................... 

   
  มำตรำ 1 พระรำชบัญญัติน้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจพ.ศ. ....” 

 
  มำตรำ 2 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมร้อยหกสิบวันนับแต่ วัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
 มำตรำ 3 ในพระรำชบัญญัติน้ี  
 “กิจกำร” หมำยควำมว่ำ ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในกำรประกอบธุรกิจและสิทธิ
ต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจนั้นที่ผู้ให้หลักประกันน ำมำใช้เป็นประกันกำรช ำระหนี้   
ซึ่งผู้ให้หลักประกันอำจโอนบรรดำทรัพย์สินและสิทธิต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนใน
ลักษณะที่ผู้รับโอนสำมำรถประกอบธุรกิจดังกล่ำวต่อไปได้ทันที 
 “ทรัพย์สินมีทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ทรัพย์สินที่กฎหมำยก ำหนดให้มีทะเบียนสิทธิ  
 “เจ้ำพนักงำนทะเบียน” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจ  
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 “นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่จดทะเบียนสิทธิตำมกฎหมำย  
 “ผู้บังคับหลักประกัน” หมำยควำมว่ำ บุคคลคนหน่ึงหรือหลำยคนซึ่งผู้ให้หลักประกัน 
และผู้รับหลักประกันตกลงกันให้เป็นผู้บังคับหลักประกันในกรณีที่น ำกิจกำรมำเป็นหลักประกัน  
 “ผู้รับใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้รับใบอนุญำตท ำกำรเป็นผู้บังคับหลักประกันตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 
 “สถำบันกำรเงิน” หมำยควำมว่ำ  
 (1)  สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
 (2)  บริษัทที่ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกัน
ชีวิตและบริษัทที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกัน
วินำศภัย  
 (3)  ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น  
 “สิทธิเ รียกร้อง” หมำยควำมว่ำ  สิทธิที่จะได้รับช ำระหนี้และสิทธิ อ่ืน ๆ แต่ไม่
หมำยควำมรวมถึงสิทธิที่มีตรำสำร  
 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  

 
 มำตรำ 4 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำ
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียมและก ำหนดกิจกำรอ่ืน หรือออกประกำศเพื่อปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของตน  
 กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด 1 

สัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ 
_________________ 

 
 มำตรำ 5 สัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ คือสัญญำซึ่งคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่ง เรียกว่ำ ผู้ให้
หลักประกัน ตรำทรัพย์สินไว้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เรียกว่ำ ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นประกันกำร
ช ำระหนี้ โดยไม่จ ำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับหลักประกัน  
 ผู้ให้หลักประกันอำจตรำทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันกำรช ำระหนี้อันบุคคลอ่ืนต้อง
ช ำระก็ได้  
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 มำตรำ 6 ผู้ให้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลก็ได้  
 

 มำตรำ 7 ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถำบันกำรเงินหรือบุคคลอ่ืนตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  
 
 มำตรำ 8 หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  
 (1)   กิจกำร  
 (2)   สิทธิเรียกร้อง  
 (3)   สังหำริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในกำรประกอบธุรกิจ เช่น เคร่ืองจักร สินค้ำ
คงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ  
 (4)  อสังหำริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์โดยตรง  
 (5)  ทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 (6)  ทรัพย์สินอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
 ทรัพย์สินที่จะน ำมำเป็นหลักประกันตำมวรรคหนึ่ง  จะต้องมิใช่ทรัพย์ที่มีกฎหมำย
ก ำหนดให้ทรัพย์นั้นไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี หรือเป็นทรัพย์ส่วนกลำงตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยอำคำรชุด หรือเป็นทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้เพื่อบริกำรสำธำรณะ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดสรรที่ดิน 

 
 มำตรำ 9 ผู้ให้หลักประกันจะน ำทรัพย์สินที่ตนมีสิทธิอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มำใน
อนำคตตำมสัญญำหรือนิติสัมพันธ์ใด ๆ มำใช้เป็นหลักประกันก็ได้ แต่สิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็น
วัตถุแห่งสิทธิที่เป็นหลักประกันตำมสัญญำจะมีขึ้นเมื่อผู้ให้หลักประกันได้มำซึ่งทรัพย์สินนั้น  
 
 มำตรำ 10 ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันภำยใต้บังคับเงื่อนไข
เช่นใดจะใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันได้ภำยใต้บังคับเงื่อนไขเช่นน้ัน  
 
 มำตรำ 11 คู่สัญญำอำจตกลงกันก ำหนดเหตุที่จะบังคับหลักประกันตำมสัญญำ
หลักประกันทำงธุรกิจเป็นประกำรใดก็ได้ แต่ข้อตกลงดังกล่ำวต้องไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  
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 มำตรำ 12 ในกรณีที่น ำกิจกำรมำเป็นหลักประกัน ให้คู่สัญญำตกลงกันเลือกผู้รับ
ใบอนุญำตคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้บังคับหลักประกัน  
 ผู้รับใบอนุญำตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญำทรำบ
พร้อมระบุอัตรำหรือจ ำนวนค่ำตอบแทนในกำรด ำเนินกำรไว้ด้วย 
 
 มำตรำ 13 สัญญำหลักประกันทำงธุรกิจต้องท ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ           
เจ้ำพนักงำนทะเบียนตำมที่บัญญัติไว้ในหมวด 2 

 ในกรณีที่น ำกิจกำรมำเป็นหลักประกัน สัญญำตำมวรรคหนึ่งต้องระบุชื่อผู้ รับ
ใบอนุญำตคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันไว้ด้วย 
 

หมวด 2 
กำรด ำเนินกำรทำงทะเบียน 

_________________ 
 

 มำตรำ 14 ให้จัดตั้งส ำนักงำนทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ  
 ส ำนักงำนทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจมีหน้ำที่ รับจดทะเบียน แก้ไขรำยกำร  
จดทะเบียนและยกเลิกกำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจตำมพระรำชบัญญัตินี้ และจัดให้
มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญำตเพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ 
 กำรจดทะเบียน กำรแก้ไขรำยกำรจดทะเบียนและกำรยกเลิกกำรจดทะเบียนสัญญำ 
หลักประกันทำงธุรกิจ รวมถึงกำรให้ประชำชนตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนและข้อมูล
เกี่ยวกับผู้รับใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำก ำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
 มำตรำ 15 ให้อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเป็นเจ้ำพนักงำนทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้  
 

มำตรำ 16 ให้เจ้ำพนักงำนทะเบียนรับจดทะเบียน แก้ไขข้อควำมในรำยกำรจดทะเบียน 
หรือยกเลิกกำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจตำมข้อมู ลที่ได้รับแจ้งจำกผู้มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรทำงทะเบียนตำมหมวดนี้ โดยผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในควำม
ถูกต้องของข้อมูลนั้น  
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ในกรณีข้อมูลที่ ได้ รับแจ้งจำกผู้มีหน้ำที่ด ำ เนินกำรทำงทะเบียนไม่ครบถ้วน                 
เจ้ำพนักงำนทะเบียนต้องไม่รับจดทะเบียน แก้ไขรำยกำรจดทะเบียน หรือยกเลิกกำรจดทะเบียน
สัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ 

  
 มำตรำ 17 ให้ผู้รับหลักประกันโดยได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ให้หลักประกัน
เป็นผู้ด ำเนินกำรขอจดทะเบียนต่อเจ้ำพนักงำนทะเบียน  
 เมื่อได้รับจดทะเบียนตำมมำตรำ 16 วรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่ำผู้รับหลักประกันเป็นเจ้ำหนี้
มีประกันตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 
 ในกรณีที่น ำกิจกำรมำเป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันต้องยื่นหนังสือของผู้รับ
ใบอนุญำตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันไปพร้อมกับค ำขอจดทะเบียน  
 หำกผู้ให้หลักประกันต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้อนุญำตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบกิจกำรก่อนจึงจะโอนสิทธิดังกล่ำวให้แก่บุคคลอ่ืนได้ ผู้รับหลักประกันต้องยื่นหนังสือของ
ผู้อนุญำตให้ใช้สิทธิที่ยินยอมให้ผู้ให้หลักประกันโอนสิทธิดังกล่ำวให้แก่บุคคลอ่ืนได้ต่อ  
เจ้ำพนักงำนทะเบียนไปพร้อมกับค ำขอจดทะเบียนด้วย  
 
 มำตรำ 18 กำรจดทะเบียนอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้  
 (1)   วัน เดือน ปี และเวลำที่จดทะเบียน  
 (2)   ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้และผู้ให้หลักประกัน  
 (3)   ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหลักประกัน  
 (4)   ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใบอนุญำตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันและอัตรำหรือ
จ ำนวนค่ำตอบแทนของผู้บังคับหลักประกัน ในกรณีที่น ำกิจกำรมำเป็นหลักประกัน  
 (5)   หนี้ที่ก ำหนดให้มีกำรประกันกำรช ำระ  
 (6)   รำยละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน  หำกเป็นทรัพย์สินมีทะเบียน 
ให้ระบุประเภทของทะเบียน หมำยเลขทะเบียนและนำยทะเบียนไว้ด้วย หำกเป็นสังหำริมทรัพย์ 
ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ให้ระบุประเภท ชนิด ปริมำณ และมูลค่ำของทรัพย์สิน
ดังกล่ำวไว้ด้วย  
 (7)   ข้อควำมที่แสดงว่ำผู้ให้หลักประกันตรำทรัพย์สินที่ระบุในรำยกำรจดทะเบียนไว้
แก่ผู้รบัหลักประกันเพื่อเป็นประกันกำรช ำระหนี้  
 (8)   จ ำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน 
 (9)   เหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ หำกมี  
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 (10)   รำยกำรอ่ืนตำมที่เจ้ำพนักงำนทะเบียนก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
 

 มำตรำ 19 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนให้เจ้ำพนักงำน
ทะเบียนแจ้งให้นำยทะเบียนและเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิ เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่ำที่
ปรำกฏรำยชื่อในหลักฐำนทำงทะเบียนทรำบถึงกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติน้ี  
 ให้นำยทะเบียนบันทึกกำรประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ลงในทะเบียนทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้งตำมวรรคหนึ่ง  
 
 มำตรำ 20 คู่สัญญำอำจตกลงกันแก้ไขรำยกำรจดทะเบียนเป็นประกำรอ่ืนก็ได้ ในกำรนี้
ให้ผู้รับหลักประกันโดยได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ให้หลักประกันเป็นผู้ด ำเนินกำรขอ
แก้ไขรำยกำรจดทะเบียน 
 หำกรำยละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเปลี่ยนแปลงไปจำกที่จดทะเบียนไว้
ผู้ให้หลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับหลักประกันทรำบโดยเร็ว ถ้ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่
เป็นเหตุบังคับหลักประกัน ให้ถือว่ำหนังสือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันเป็นหนังสือให้ควำมยินยอมของผู้ให้หลักประกัน  และให้ผู้ รับหลักประกันเป็น
ผู้ด ำเนินกำรขอแก้ไขรำยกำรจดทะเบียน 
 ในกรณีที่มีกำรน ำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมำรวมเข้ำกับทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนจน
เป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของทรัพย์สินอ่ืนนั้น 
รวมทั้งประเภท ปริมำณ และมูลค่ำของทรัพย์สินที่น ำมำรวมเข้ำกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันใน
เวลำที่ทรัพย์สินรวมเข้ำกันไว้ในหนังสือตำมวรรคสองด้วย 
 ผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรขอแก้ไขรำยกำรจะทะเบียนตำมมำตรำนี้ซึ่งมิได้ด ำเนินกำรขอ
แก้ไขรำยกำรจดทะเบียนจะยกเหตุดังกล่ำวขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภำยนอกผู้ท ำกำรโดยสุจริต 
หำได้ไม่  
 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 19 มำใช้บังคับแก่กำรแก้ไขรำยกำรจดทะเบียนตำมมำตรำนี้  
โดยอนุโลม  
 
 มำตรำ 21 เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอ่ืนใดอันมิใช่เหตุอำยุควำมหรือเมื่อ
คู่สัญญำตกลงกันยกเลิกสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  หรือเมื่อมีกำรไถ่ถอนทรัพย์สินที่ เป็น
หลักประกัน ให้ผู้ให้หลักประกันโดยได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้รับหลักประกันเป็น
ผู้ด ำเนินกำรขอยกเลิกกำรจดทะเบียน  
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 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันในกำรบังคับหลักประกันหรือ 
เมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้ รับหลักประกัน  ให้ผู้ รับหลักประกันเป็น
ผู้ด ำเนินกำรขอยกเลิกกำรจดทะเบียน 
  

หมวด 3 
สิทธิและหน้ำที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน 

___________________ 
 

 มำตรำ 22 ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จ ำหน่ำยจ่ำยโอนและ
จ ำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน รวมทั้งใช้เป็นหลักประกัน ใช้ในกำรผลิต น ำไปรวมเข้ำกับ
ทรัพย์สินอ่ืน ใช้ไปสิ้นไปในกรณีที่ครอบครองเพื่อกำรใช้สิ้นเปลือง และได้ดอกผลของทรัพย์สิน 
ที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่กรณีกำรน ำสิทธิในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินมำเป็นหลักประกัน คู่สัญญำ
สำมำรถตกลงกันเป็นอย่ำงอื่นได้ 
 ผู้ให้หลักประกันจะน ำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปจ ำน ำ     
เพื่อเป็นประกันกำรช ำระหนี้ต่อไปมิได้ 
 กำรใดที่แตกต่ำงจำกควำมในมำตรำนี้ตกเป็นโมฆะ  

 
 มำตรำ 23 ภำยใต้บังคับมำตรำ 22 ผู้ให้หลักประกันต้องใช้ควำมระมัดระวังและใช้ฝีมือ
เพื่อสงวนรักษำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสมือนเช่นวิญญูชนจะต้องใช้ในกำรประกอบกิจกำร
และอำชีวะเช่นน้ัน และต้องบ ำรุงรักษำรวมทั้งซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นด้วย  
 ผู้ให้หลักประกันจะต้องรับผิดเพื่อควำมเสียหำยในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
สูญหำยหรือเสื่อมรำคำลง เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำยดังกล่ำวมิได้เกิดขึ้นจำกเหตุที่ตนต้อง
รับผิดชอบ  
 
 มำตรำ 24 ผู้ให้หลักประกันต้องจัดท ำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
 
 มำตรำ 25 ผู้ให้หลักประกันต้องยอมให้ผู้ รับหลักประกันหรือตัวแทนเข้ำตรวจดู
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบัญชีทรัพย์สินเป็นคร้ังครำวในเวลำและระยะเวลำอันสมควร  
ในกำรน้ีผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
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ตอบรับหรือวิธีกำรอ่ืนที่แสดงว่ำผู้ให้หลักประกันได้รับหนังสือแล้วก่อนเข้ำด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ
สำมวัน  
 กำรเข้ำตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบัญชีทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่งให้กระท ำ
ต่อหน้ำผู้ให้หลักประกันหรือผู้ซึ่งผู้ให้หลักประกันมอบหมำย และผู้ให้หลักประกันต้องอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้รับหลักประกันตำมสมควร  
 
 มำตรำ 26 ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันมีหนังสือไปยังผู้รับหลักประกันโดยระบุจ ำนวน
หนี้ที่ยังมิได้ช ำระแก่ผู้รับหลักประกัน อันเป็นหนี้ที่มีประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้เพื่อให้ผู้รับ
หลักประกันรับรองควำมถูกต้อง ผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือตอบยืนยันหรือระบุจ ำนวนหนี้ 
ที่เห็นว่ำถูกต้องไปยังผู้ให้หลักประกันภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่ ำว มิฉะนั้น
หำกเกิดควำมเสียหำยผู้รับหลักประกันต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้ให้หลักประกัน  
 ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิที่จะด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย เว้นแต่ 
กำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้กระท ำภำยในระยะเวลำหกเดือนนับแต่วันที่มีหนังสือไปยังผู้รับหลักประกัน
คร้ังก่อน ในกรณีนี้ผู้ให้หลักประกันต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้รับหลักประกันในแต่ละคร้ังตำมอัตรำที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง  
 
 มำตรำ 27 ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในเวลำใด ๆ ก็ได้ 
ก่อนมีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือก่อนที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็น
สิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน โดยช ำระหนี้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดให้มีกำรประกันช ำระ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำย
ในกำรวำงทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรสงวนรักษำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ค่ำใช้จ่ำยตำมสมควร และ
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำฤชำธรรมเนียมอันเกิดจำกบังคับหลักประกัน 

 
 มำตรำ 28 เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอ่ืนใดอันมิใช่เหตุอำยุควำม หรือเมื่อ
คู่สัญญำตกลงกันยกเลิกสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  หรือเมื่อมีกำรไถ่ถอนทรัพย์สินที่ เป็น
หลักประกัน ให้ผู้รับหลักประกันออกหนังสือยินยอมให้ยกเลิกกำรจดทะเบียนแก่ผู้ให้หลักประกัน
ทันที มิฉะนั้นหำกเกิดควำมเสียหำยผู้รับหลักประกันต้องชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ผู้ให้หลักประกัน  
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หมวด 4 
สิทธิและหน้ำที่ระหว่ำงผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับบุคคลภำยนอก 

______________________ 
 

 มำตรำ 29 ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะได้รับช ำระหนี้จำกทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ก่อนเจ้ำหน้ีสำมัญไม่ว่ำสิทธิในทรัพย์สินจะโอนไปยังบุคคลภำยนอกแล้วหรือไม่  
 
 มำตรำ 30 ถ้ำน ำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมำรวมเข้ำกับทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนจน
เป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้ ผู้รับหลักประกันมีสิทธิตำมมำตรำ 29 เหนือทรัพย์สินที่รวมเข้ำกัน
ตำมส่วนของค่ำแห่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของตนในเวลำที่ทรัพย์สินรวมเข้ำกัน  
 
 มำตรำ 31 ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันได้ทรัพย์สินมำจำกกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน 
แลกเปลี่ยน หรือได้มำแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือที่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมอยู่
ด้วย รวมทั้งค่ำสินไหมทดแทนที่ได้มำเนื่องจำกทรัพย์สินดังกล่ำวสูญหำยหรือเสียหำย  ให้ถือว่ำ
ทรัพย์สินที่ได้มำนั้นเป็นหลักประกันด้วย  
 ผู้รับหลักประกันมีสิทธิตำมมำตรำ 29 เหนือทรัพย์สินที่ได้มำแทนทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันตำมวรรคหนึ่ง เมื่อได้แก้ไขรำยกำรจดทะเบียนเพื่อให้ทรั พย์สินดังกล่ำวเป็น
หลักประกันต่อเจ้ำพนักงำนทะเบียนแล้ว และในกรณีที่ทรัพย์สินที่ได้มำดังกล่ำวเป็นสิทธิเรียกร้อง 
ผู้รับหลักประกันจะยกสิทธิดังกล่ำวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งสิทธิได้ต่อเมื่อได้มีหนังสือบอกกล่ำว
ไปยังลูกหนี้แห่งสิทธินั้นด้วยแล้ว  
 บทบัญญัติมำตรำนี้ ให้ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน 
แลกเปลี่ยน หรือได้มำแทนทรัพย์สินที่ได้มำแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและค่ำสินไหม
ทดแทนเนื่องจำกทรัพย์สินดังกล่ำวสูญหำยหรือเสียหำยด้วย 
 
 มำตรำ 32 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือที่มีทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกัน
รวมอยู่ด้วยหรือที่ได้มำแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมมำตรำ  31 เป็นทรัพย์สินที่ผู้ให้
หลักประกันใช้ในกำรประกอบธุรกิจและมีลักษณะหมุนเวียนเปลี่ยนมือตลอดเวลำ  บุคคลภำยนอก
ซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นไปโดยทำงกำรค้ำปกติของทรัพย์สินนั้นหรือโดยควำมยินยอมของผู้ รับ
หลักประกัน ย่อมได้ทรัพย์สินนั้นโดยปลอดภำระหลักประกัน  

DPU



136 
 

 หำกทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือที่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วยหรือที่
ได้มำแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมมำตรำ 31 มิใช่ทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง บุคคลภำยนอก
ซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นไปโดยไม่รู้ว่ำทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันกำรช ำระหนี้ตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือโดยควำมยินยอมของผู้รับประกัน ย่อมได้ทรัพย์สินนั้นโดยปลอดภำระหลักประกัน 
  
 มำตรำ 33 ในกรณีที่มีกำรน ำทรัพย์สินสิ่งหนึ่งตรำไว้เป็นประกันกำรช ำระหนี้ตำม
พระรำชบัญญัติน้ีแก่ผู้รับหลักประกันหลำยรำย ให้ถือล ำดับผู้รับหลักประกันเรียงตำมวันและเวลำที่
ได้รับกำรจดทะเบียน โดยผู้รับหลักประกันที่ได้รับกำรจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รับช ำระหนี้ก่อน
ผู้รับหลักประกันที่ได้รับกำรจดทะเบียนภำยหลัง  
 หำกมีกำรใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปจ ำนองเป็นประกัน
กำรชำระหนี้ด้วย ให้ถือล ำดับผู้รับหลักประกันและผู้รับจ ำนองเรียงตำมวันและเวลำที่ได้รับกำรจด
ทะเบียน โดยผู้รับหลักประกันหรือผู้รับจ ำนองที่ได้รับกำรจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รับช ำระหนี้
ก่อนผู้รับหลักประกันหรือผู้รับจ ำนองที่ได้รับกำรจดทะเบียนภำยหลัง  
 
 มำตรำ 34 หำกมีกำรน ำสิทธิเรียกร้องมำเป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันจะยกสิทธิ
ตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งสิทธิได้ต่อเมื่อได้มีหนังสือบอกกล่ำว
กำรน ำสิทธิเรียกร้องดังกล่ำวมำใช้เป็นหลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธินั้นแล้ว  
 
 มำตรำ 35 ถ้ำสิทธิเรียกร้องที่เป็นหลักประกันถึงก ำหนดช ำระหนี้ก่อนที่ประกันไว้ให้ถือ
ว่ำทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธินั้นเป็นหลักประกันแทนสิทธิที่เป็นหลักประกันและลูกหนี้แห่ง
สิทธิอำจน ำทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธินั้นไปวำงไว้ ณ ส ำนักงำนวำงทรัพย์ และมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับหลักประกันและผู้ให้ทรำบโดยเร็ว 
 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 336 มำตรำ 337 มำตรำ 338 และมำตรำ 339 แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำใช้บังคับแก่กำรวำงทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  
 
 มำตรำ 36 เมื่อมีบุริมสิทธิแย้งกับสิทธิตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจให้ถือล ำดับ
บุริมสิทธิ ดังนี้  
 (1) หำกทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสังหำริมทรัพย์ ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็น
อย่ำงเดียวกันกับผู้รับจ ำน ำตำมมำตรำ 282 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  หำกมีกำรจด
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ทะเบียนจ ำนองสังหำริมทรัพย์นั้นไว้ด้วย ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็นอย่ำงเดียวกันกับผู้รับ
จ ำนองตำมมำตรำ 287 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  
 (2) หำกทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหำริมทรัพย์  ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิ
เป็นอย่ำงเดียวกันกับผู้รับจ ำนองตำมมำตรำ 287 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  
 

หมวด 5 
กำรบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน 

____________________ 
 

 มำตรำ 37 ในกรณีที่มีกำรน ำทรัพย์สินที่มีกำรจ ำนองเป็นประกันกำรช ำระหนี้ตำม
กฎหมำยอ่ืนมำจดทะเบียนเป็นหลักประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย  หรือมีกำรน ำทรัพย์สินที่จด
ทะเบียนเป็นหลักประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปจ ำนองเป็นประกันกำรช ำระหนี้ตำมกฎหมำย 
อ่ืนด้วย ผู้รับจ ำนองจะบังคับจ ำนองโดยวิธีกำรบังคับหลักประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ก็ได้  
  ในระหว่ำงที่ผู้ รับจ ำนองบังคับจ ำนองตำมกฎหมำย หำกปรำกฏว่ำมี เหตุบังคับ
หลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่ำวจำกผู้รับหลักประกัน 
ตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ ผู้ รับจ ำนองต้องดำเนินกำรบังคับจ ำนองโดยวิธีกำรบังคับ
หลักประกันตำมพระรำชบัญญัติน้ี  
  ในกรณีที่เหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจเกิดขึ้นระหว่ำงที่คดี
บังคับจ ำนองอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล ให้ผู้รับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ
ยื่นค ำขอโดยท ำเป็นค ำร้องต่อศำล เพื่อให้ศำลมีค ำสั่งงดกำรพิจำรณำ ในกำรนี้ ให้ศำลด ำเนินกำร 
ไต่สวนโดยเร็ว หำกควำมปรำกฏต่อศำลว่ำมีเหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำง
ธุรกิจเกิดขึ้นจริง  ให้ศำลมีค ำสั่งงดกำรพิจำรณำไว้ แต่หำกไม่มีเหตุดังกล่ำว ให้ศำลยกค ำร้องนั้นเสีย 
ในกรณีที่ศำลมีค ำสั่งงดกำรพิจำรณำไว้ ให้ผู้รับจ ำนองด ำเนินกำรบังคับจ ำนองโดยวิธีกำรบังคับ
หลักประกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ แต่หำกเหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำของศำล ให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรบังคับคดี
ตำมค ำพิพำกษำของศำลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 
  มำตรำ 38 ผู้รับหลักประกันอำจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
หลุดเป็นสิทธิหรือโดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อน ำเงินมำช ำระหนี้  
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  มำตรำ 39 ห้ำมมิให้ผู้ รับหลักประกันบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่ เป็น
หลักประกันหลุดเป็นสิทธิ เว้นแต่ลูกหนี้ค้ำงช ำระหนี้อันเป็นต้นเงินมำกกว่ำร้อยละหกสิบและไม่มี
หลักประกันรำยอื่นหรือจ ำนองหรือบุริมสิทธิอ่ืนอันจดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
  
  มำตรำ 40 เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจและผู้รับ
หลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ห้ำมมิให้ผู้ให้หลักประกันจ ำหน่ำยจ่ำยโอน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือกระท ำกำรใด ๆ อันท ำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันบุบสลำย 
หรือเสื่อมค่ำลง และให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้ำครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
  กำรใช้สิทธิเข้ำครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมวรรคหนึ่ง  ต้องไม่ขัดต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  
 
 มำตรำ 41 เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  และผู้รับ
หลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว หำกผู้ให้หลักประกันหรือผู้ที่ยึดถือ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันยินยอมส่งมอบกำรครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้รับ
หลักประกัน ห้ำมมิให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอ่ืนยึดหรืออำยัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแต่ให้
เจ้ำหนี้ดังกล่ำวมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับหลักประกัน เพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จำกกำรขำย
ทรัพย์สินนั้น  
 ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมวรรคหนึ่ง
ให้ผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้และผู้ให้หลักประกันชำระหนี้ภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือดังกล่ำวและให้แจ้งไปด้วยว่ำหำกไม่ช ำระหนี้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ หรือ 
โดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อน ำเงินมำช ำระหนี้ และให้ส่งส ำเนำหนังสือดังกล่ำวให้
ผู้รับหลักประกันอ่ืนและเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่ำที่ปรำกฏ
รำยชื่อในหลักฐำนทำงทะเบียนทรำบด้วย  
 ถ้ำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภำพเป็นของสดของเสียได้  หรือหำกหน่วงช้ำไว้จะ
เป็นกำรเสี่ยงต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยจะเกินส่วนกับค่ำของทรัพย์สิน  ผู้รับหลักประกันอำจ
จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยวิธีที่เห็นสมควรเพื่อน ำเงินมำช ำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ด ำเนินกำรตำมวรรคสอง 
 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องและผู้รับหลักประกันมีหนังสือ
บอกกล่ำวกำรน ำสิทธิเรียกร้องนั้นมำใช้เป็นหลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว  หำกผู้รับ
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หลักประกันมีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว  ห้ำมมิให้ลูกหนี้แห่ง
สิทธิช ำระหนี้แก่ผู้ให้หลักประกันนับแต่ได้รับหนังสือดังกล่ำว หำกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องถึงก ำหนด
ช ำระให้ลูกหนี้แห่งสิทธิช ำระหนี้แก่ผู้รับหลักประกัน  
 กำรส่งหนังสือตำมมำตรำนี้ให้ท ำโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีกำรอ่ืนที่
แสดงว่ำผู้รับได้รับหนังสือแล้ว  

 
 มำตรำ 42 ภำยใต้บังคับมำตรำ 45 ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันไม่ช ำระหนี้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือตำมมำตรำ 41 วรรคสองและผู้ รับหลักประกันจะบังคับ
หลักประกันโดยกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อน ำเงินมำช ำระหนี้ให้ผู้รับหลักประกัน
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลักประกันโดยวิธีกำรประมูลโดยเปิดเผย ในกำรนี้ผู้รับหลักประกันต้องมี
หนังสือแจ้งวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรจ ำหน่ำยหลักประกันให้ผู้ให้หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน
อ่ืนและเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่ำที่ปรำกฏรำยชื่อในหลักฐำน
ทำงทะเบียนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลักประกันโดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีกำรอ่ืนที่แสดงผู้รับได้รับหนังสือแล้ว  
 
 มำตรำ 43 ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมมำตรำ 41 วรรคสำม และ
มำตรำ 42 ผู้รับหลักประกันต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรด ำเนินกำรดังเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ
โดยพฤติกำรณ์เช่นน้ัน  
 
 มำตรำ 44 ผู้ซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจำกกำรจ ำหน่ำยตำมมำตรำ 41 วรรคสำม 
และมำตรำ 42 ย่อมได้รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยปลอดภำระหลักประกันและจ ำนอง  
 
 มำตรำ 45 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสิทธิในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน 
และผู้รับหลักประกันเป็นสถำบันกำรเงินที่รับฝำกเงินนั้นไว้เองหรือเป็นผู้รับฝำกเงินเพื่อประโยชน์
ของผู้รับหลักประกันทั้งหมด ผู้รับหลักประกันอำจน ำเงินฝำกดังกล่ำวหักช ำระหนี้ได้ทันทีเมื่อมีเหตุ
บังคับหลักประกันตำมสัญญำ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทรำบภำยในสำมวันนับ 
แต่วันที่ด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีกำรอ่ืนที่แสดงว่ำผู้รับได้รับ
หนังสือแล้ว  
 หำกผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันตกลงกันให้สถำบันกำรเงินผู้รับฝำกเงินน ำ
เงินฝำกดังกล่ำวหักชำระหนี้ตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจแทนผู้รับหลักประกัน สถำบันกำรเงิน
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ผู้รับฝำกเงินอำจน ำเงินฝำกดังกล่ำวหักช ำระหนี้ได้ทันทีเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจำกผู้รับหลักประกัน
ว่ำมีเหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำ  
 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 54 มำใช้บังคับแก่กำรน ำเงินฝำกมำหักช ำระหนี้ตำมมำตรำนี้
โดยอนุโลม  
 
 มำตรำ 46 ถ้ำผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
หลุดเป็นสิทธิ และผู้ให้หลักประกันไม่ช ำระหนี้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือตำม  
มำตรำ 41 วรรคสอง โดยไม่มีหนังสือคัดค้ำนกำรบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว ให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและดอกผลที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้ำ
ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน แต่หำกผู้รับหลักประกัน
ได้รับหนังสือคัดค้ำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว  ให้ผู้ รับหลักประกันจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ เป็น
หลักประกันโดยวิธีกำรประมูลโดยเปิดเผยและให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 42 และมำตรำ 43 มำใช้
บังคับแก่กำรจ ำหน่ำยหลักประกันตำมมำตรำนี้ด้วยโดยอนุโลม  
 กำรส่งหนังสือคัดค้ำนตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
โดยวิธีกำรอ่ืนที่แสดงว่ำผู้รับได้รับหนังสือแล้ว  
 
 มำตรำ 47 ก่อนจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมมำตรำ 41 วรรคสำม มำตรำ 42 
และมำตรำ 46 หรือก่อนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันตำม
มำตรำ 46 ผู้รับหลักประกันต้องรักษำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่อยู่ในควำมครอบครองของตน
ให้ปลอดภัยและต้องสงวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สิน
ของตนเอง  
 หำกทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในควำมครอบครองของผู้รับหลักประกันช ำรุด
เสียหำยหรือสูญหำยโดยเหตุอันจะโทษผู้ให้หลักประกันมิได้ ให้น ำจ ำนวนค่ำเสียหำยนั้นไปหักออก
จำกจ ำนวนหนี้ที่ผู้ให้หลักประกันต้องรับผิดตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ 
 
 มำตรำ 48 เมื่อมีเหตุที่จะบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ หำกผู้ให้
หลักประกันหรือผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ยินยอมส่งมอบกำรครอบครองทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันอำจยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อให้มีค ำพิพำกษำบังคับหลักประกัน  
โดยให้ระบุในค ำร้องด้วยว่ำจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ  
หรือโดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อน ำเงินมำช ำระหนี้  
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 มำตรำ 49 เมื่อได้รับค ำร้องตำมมำตรำ 48 ให้ศำลก ำหนดวันนัดพิจำรณำโดยเร็วและ
ออกหมำยเรียกไปยังผู้ให้หลักประกัน หรือผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ในหมำยนั้นให้
แจ้งเหตุที่ผู้รับหลักประกันร้องขอต่อศำลเมื่อมีค ำพิพำกษำบังคับหลักประกันและวิธีกำรบังคับ
หลักประกันตำมค ำร้องและข้อควำมว่ำให้ผู้ให้หลักประกันมำศำลเพื่อให้กำรและสืบพยำนในวัน
เดียวกัน และให้ศำลสั่งให้ผู้รับหลักประกันมำศำลในวันนัดพิจำรณำน้ันด้วย  
 ให้ศำลนั่งพิจำรณำคดีติดต่อกันทุกวันจนกว่ำจะเสร็จกำรพิจำรณำและมีค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่ง เว้นแต่กรณีมีพฤติกำรณ์พิเศษอันมิอำจก้ำวล่วงได้  
 ให้คู่ควำมมำศำลในวันนัดพิจำรณำทุกนัดและเพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้ให้น ำบทบัญญัติ
มำตรำ 200 มำตรำ 201 มำตรำ 202 มำตรำ 203 มำตรำ 204 มำตรำ 205 และมำตรำ 206 แห่ง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำใช้บังคับคดีแก่กำรพิจำรณำคดีของศำลตำมมำตรำนี้ 
โดยอนุโลม  
 
 มำตรำ 50 ในกรณีที่ศำลเห็นว่ำมีเหตุที่จะบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำง
ธุรกิจและข้อตกลงเกี่ยวกับเหตุที่จะบังคับหลักประกันที่ผู้รับหลักประกันยกขึ้นเป็นเหตุบังคับ
หลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชำชน ให้ศำลพิพำกษำบังคับหลักประกันตำมวิธีกำรที่ผู้รับหลักประกันร้องขอ เว้นแต่ผู้รับ
หลักประกันจะร้องขอให้บังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ  แต่กรณีไม่เข้ำเงื่อนไขตำมมำตรำ 39  
ให้ศำลพิพำกษำให้จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยกำรขำยทอดตลำดเพื่อน ำ เงินมำ 
ช ำระหนี้  
 หำกศำลเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจหรือ
ข้อตกลงเกี่ยวกับเหตุที่จะบังคับหลักประกันที่ผู้รับหลักประกันยกขึ้นเป็นเหตุบังคับหลักประกัน
ตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนให้ศำล
มีค ำสั่งยกค ำร้อง 
 ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งศำลตำมมำตรำนี้ให้อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ภำยในสิบห้ำวันและ
ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยกำรทุเลำกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลชั้นต้นตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำใช้บังคับแก่กำรอุทธรณ์ตำมมำตรำนี้โดยอนุโลม  
 ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  

 
 มำตรำ 51 ผู้รับหลักประกันอำจมีค ำขอต่อศำลพร้อมกับค ำร้องตำมมำตรำ 48 เพื่อมี
ค ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง
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ตำมมำตรำ 50 ได้ โดยต้องวำงเงินประกันหรือให้หลักประกันเพื่อป้องกันควำมเสียหำยอันเกิดจำก
กำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมจ ำนวนที่ศำลก ำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ
ยี่สิบห้ำของจ ำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  
 
 มำตรำ 52 ในกรณีที่ศำลมีค ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้เป็นกำร
ชั่วครำว แต่ผู้ให้หลักประกันมีควำมจ ำเป็นต้องจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำม
สัญญำที่ท ำไว้ต่อบุคคลภำยนอก เมื่อผู้ให้หลักประกันร้องขอและวำง เงินประกันหรือให้
หลักประกันตำมจ ำนวนที่ศำลเห็นสมควร ศำลอำจอนุญำตให้ผู้ให้หลักประกันจ ำหน่ำยจ่ำยโอน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้  
 
 มำตรำ 53 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินมีทะเบียน เมื่อผู้รับ
หลักประกันโดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้ให้หลักประกันมีหนังสือแจ้งให้ทรำบถึงกำรจ ำหน่ำย
หลักประกันตำมมำตรำ 41 วรรคสำม มำตรำ 42 หรือมำตรำ 46 หรือเมื่อผู้รับหลักประกันมีหนังสือ
แจ้งข้อเท็จจริงและเอกสำรหรือหลักฐำนเกี่ยวกับกำรบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิตำมมำตรำ 46 
หรือเมื่อผู้รับหลักประกันแสดงค ำพิพำกษำบังคับหลักประกันตำมมำตรำ 50 ให้นำยทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทะเบียนทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันโดยถือว่ำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับ 
กำรบังคับหลักประกันหรือค ำพิพำกษำบังคับหลักประกันเป็นเสมือนกำรแสดงเจตนำของผู้ให้
หลักประกัน  

 
 มำตรำ 54 เงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตำมมำตรำ 41 วรรค
สำม มำตรำ 42 หรือมำตรำ 46 และดอกผลที่ เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้ รับหลักประกันมีสิทธิเข้ำ
ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้จัดสรรช ำระตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้  
 (1)  ค่ำธรรมเนียมกำรวำงทรัพย์สินตำมมำตรำ 35 และค่ำใช้จ่ำยในกำรสงวนสิทธิที่
เป็นหลักประกันตำมมำตรำ 47  
 (2)  ค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรและค่ำฤชำธรรมเนียมอันเกิดจำกกำรบังคับหลักประกัน  
 (3)  ช ำระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน และเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันเท่ำที่ปรำกฏรำยชื่อในหลักฐำนทำงทะเบียนตำมล ำดับ  
 (4)  ช ำระหนี้แก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอ่ืนซึ่งขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จำกกำร
จ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมมำตรำ 41  
 (5)  เงินที่เหลือหำกมี ให้ช ำระคืนแก่ผู้ให้หลักประกัน 
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 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 287 มำตรำ 289 และมำตรำ 319 แห่งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง มำใช้บังคับแก่กำรชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิตำม (3) โดยอนุโลม  
 ถ้ำจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแล้วได้เงินจ ำนวนสุทธิน้อยกว่ำจ ำนวนหนี้ที่ค้ำง
ช ำระ เงินยังขำดจ ำนวนอยู่เท่ำใดให้ถือเป็นหนี้ที่ผู้รับหลักประกันอำจเรียกร้องจำกลูกหนี้ได้  แต่ถ้ำ
ผู้ให้หลักประกันไม่ได้เป็นลูกหนี้จะเรียกร้องจำกผู้ให้หลักประกันไม่ได้  
 กำรใดที่แตกต่ำงจำกควำมในมำตรำนี้ตกเป็นโมฆะ 

 
 มำตรำ 55 หำกผู้รับหลักประกันบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
หลุดเป็นสิทธิ ให้ถือว่ำหนี้ประธำนและหนี้ตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจระงับสิ้นไป  
 กำรใดที่แตกต่ำงจำกควำมในมำตรำนี้ตกเป็นโมฆะ 
 

หมวด 6 
กำรบังคับหลักประกันที่เป็นกิจกำร 

____________________ 
 

ส่วนที่ 1 
ผู้บังคับหลักประกัน 

____________________ 
 

 มำตรำ 56 ผู้ใดจะท ำกำรเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ทะเบียน  
 
 มำตรำ 57 ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำย บัญชี เศรษฐศำสตร์ บริหำรธุรกิจ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนดและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้  
 (1)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต เป็นบุคคลล้มละลำยหรือพ้นจำกกำรเป็น
บุคคลล้มละลำยมำแล้วไม่ถึงห้ำปี  
 (2)  เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
หรือควำมผิดตำมมำตรำ 92 มำตรำ 93 หรือมำตรำ 94  
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 (3)  เคยเป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของสถำบันกำรเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต เว้นแต่ได้รับยกเว้นตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  
 (4)  เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของผู้ให้หลักประกัน
หรือผู้รับหลักประกัน  
 (5)  เคยถูกถอดถอนจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร หรือผู้จัดกำรตำมมำตรำ 
144 หรือมำตรำ 145 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 หรือตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยอ่ืน  
 (6)  เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
 (7)  เป็นข้ำรำชกำรประจ ำ 
 (8)  มีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงอื่นตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

 
 มำตรำ 58 กำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกันให้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำน
ทะเบียนตำมแบบที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  
 หำกเจ้ำพนักงำนทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง  
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 57 ให้เจ้ำพนักงำนทะเบียนออกใบอนุญำตเป็น 
ผู้บังคับหลักประกันให้  
 ให้เจ้ำพนักงำนทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบถึงกำรอนุญำตหรือไม่อนุญำต
ตำมวรรคสอง ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอตำมวรรคหนึ่ง  
 ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนทะเบียนไม่ออกใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ผู้ขอมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรไม่อนุญำต โดยให้ผู้ขอยื่นอุทธรณ์
ต่อเจ้ำพนักงำนทะเบียน  
 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และ
ให้ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นที่สุด  
 
 มำตรำ 59 ใบอนุญำตผู้บังคับหลักประกันมีอำยุสำมปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต 
 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรต่ออำยุใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  
 ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนทะเบียนไม่ต่ออำยุใบอนุญำต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรไม่อนุญำต โดยให้ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้ำพนักงำน
ทะเบียน  
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 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และ
ให้ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นที่สุด 
 
 มำตรำ 60 ในกรณีที่ ใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกันสูญหำยหรือช ำ รุดใน
สำระส ำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนทะเบียน  
 กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและออกใบแทนใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  
 
 มำตรำ 61 หำกปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำม
มำตรำ 57 หรือศำลมีค ำพิพำกษำให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ 79 ให้ 
เจ้ำพนักงำนทะเบียนเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้บังคับหลักประกันดังกล่ำว  
 ผู้รับใบอนุญำตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรเพิกถอนใบอนุญำต  โดยให้ผู้ รับใบอนุญำตนั้น 
ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้ำพนักงำนทะเบียน  
 ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และ
ให้ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นที่สุด  
 ในระหว่ำงที่ยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งอนุญำตให้ท ำกำรไปพลำง
ก่อนก็ได้เมื่อผู้อุทธรณ์ร้องขอ  
 
 มำตรำ 62 ค่ำตอบแทนผู้บังคับหลักประกันให้เป็นไปตำมอัตรำหรือจ ำนวนที่ปรำกฏใน
รำยกำรจดทะเบียนตำมมำตรำ 18(4)  
 

ส่วนที่ 2 
กระบวนกำรบังคับหลักประกันที่เป็นกิจกำร 

___________________ 
 

 มำตรำ 63 ในกรณีที่น ำกิจกำรมำเป็นหลักประกัน กำรบังคับหลักประกันให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติในหมวดนี้  
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 มำตรำ 64 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 37 มำตรำ 44 และมำตรำ 53 รวมทั้งบทก ำหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องมำใช้บังคับแก่กำรบังคับหลักประกันที่เป็นกิจกำรตำมหมวดนี้โดยอนุโลม  
 
 มำตรำ 65 หำกมีเหตุบังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจให้ผู้ รับ
หลักประกันมีหนังสือแจ้งผู้บังคับหลักประกันทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
วิธีกำรอ่ืนที่แสดงว่ำผู้บังคับหลักประกันได้รับหนังสือแล้ว 
 ให้ผู้บังคับหลักประกันก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว ซึ่งต้อง
ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตำมวรรคหนึ่ง และมีหนังสือแจ้งผู้ให้หลักประกันและผู้รับ
หลักประกันทรำบโดยไม่ชักช้ำโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีกำรอ่ืนที่แสดงว่ำผู้ รับ
ได้รับหนังสือแล้ว ในกำรน้ี ให้แจ้งเหตุที่ผู้รับหลักประกันยกขึ้นบังคับหลักประกันและประเด็นกำร
พิจำรณำ รวมทั้งส ำเนำหนังสือของผู้รับหลักประกันตำมวรรคหนึ่งไปด้วย  
 ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันตำยหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เนื่องจำกขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 57 ก่อนด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้คู่สัญญำตกลงกัน
เลือกผู้รับใบอนุญำตอ่ืนเป็นผู้บังคับหลักประกันและให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 12 วรรคสอง มำใช้
บังคับแก่กำรเลือกผู้บังคับหลักประกันตำมมำตรำนี้โดยอนุโลม  
 ในกรณีที่คู่สัญญำไม่สำมำรถตกลงกันเลือกผู้รับใบอนุญำตอ่ืนเป็นผู้บังคับหลักประกัน
แทนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีเหตุตำมวรรคสำม คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจยื่นค ำร้องต่อศำล
เพื่อมีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ รับใบอนุญำตคนหนึ่งหรือหลำยคนตำมที่ศำลเห็นสมควรเป็นผู้บังคับ
หลักประกันแทน  
 
 มำตรำ 66 ผู้ให้หลักประกันต้องมีหนังสือชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรที่เป็น
หลักประกันที่เป็นอยู่ในวันที่ผู้ให้หลักประกันได้รับหนังสือตำมมำตรำ 65 วรรคสองต่อผู้บังคับ
หลักประกันภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่ำว  
 หำกผู้ให้หลักประกันไม่ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรที่เป็นหลักประกันภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่งให้ถือว่ำในวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือตำมมำตรำ 65 วรรคสอง
นั้น กิจกำรที่เป็นหลักประกันมีอยู่เท่ำกับที่ปรำกฏในรำยกำรจดทะเบียนในวันที่ผู้รับหลักประกัน
ได้รับหนังสือดังกล่ำว  
 
 มำตรำ 67 เมื่อได้รับหนังสือตำมมำตรำ 65 วรรคสอง ห้ำมมิให้ผู้ให้หลักประกัน
จ ำหน่ำยจ่ำยโอนกิจกำรที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่  
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 (1)  กิจกำรนั้นมีทรัพย์สินที่มีสภำพเป็นของสดเสียได้หรือหำกหน่วงช้ำไว้จะเป็นกำร
เสี่ยงต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยจะเกินส่วนกับค่ำของทรัพย์สินนั้นรวมอยู่ด้วย หรือมีทรัพย์สินที่
ผู้ให้หลักประกันมีหน้ำที่ต้องส่งมอบแก่บุคคลภำยนอกตำมสัญญำหรือนิติสัมพันธ์ที่ท ำไว้ก่อนที่จะ
ได้รับหนังสือตำมมำตรำ 65 วรรคสอง รวมอยู่ด้วย ผู้ให้หลักประกันอำจจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สิน
ดังกล่ำวได้โดยวิธีที่เห็นสมควร แต่ต้องมีหนังสือแจ้งผู้บังคับหลักประกันทรำบล่วงหน้ำถึงเหตุผล
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินดังกล่ำว ประเภท ชนิด และปริมำณของทรัพย์สิน
นั้น วัน เวลำ สถำนที่ วิธีกำรจ ำหน่ำย และรำคำจ ำหน่ำยในท้องตลำดของทรัพย์สินนั้นในวันที่มี
หนังสือแจ้งและรำคำที่จะจ ำหน่ำยให้เป็นไปตำมตำมสภำพของรำคำจ ำหน่ำยในท้องตลำดของ
ทรัพย์สินนั้น หรือ 
 (2)  ผู้ให้หลักประกันได้วำงเงินประกันหรือให้หลักประกันเพื่อป้องกันควำมเสียหำย
อันเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนกิจกำรที่เป็นหลักประกันตำมจ ำนวนที่ผู้บังคับหลักประกันก ำหนด 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำของจ ำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้กิจกำรเป็นหลักประกัน  

 
 มำตรำ 68 ในกำรไต่สวนข้อเท็จจริง  ผู้ให้หลักประกันหรือผู้ รับหลักประกันจะ
ด ำเนินกำรด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนหรือตั้งทนำยควำม 
คนเดียวหรือหลำยคนให้เป็นผู้ด ำเนินกำรแทนตนก็ได้  
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
 
 มำตรำ 69 เมื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จ ให้ผู้บังคับหลักประกันวินิจฉัยว่ำมีเหตุบังคับ
หลักประกันหรือไม่  
 หำกคู่สัญญำตกลงกันให้มีผู้บังคับหลักประกันหลำยคน กำรลงมติวินิจฉัยให้เป็นไป
ตำมเสียงข้ำงมำก  
 ในกรณีที่มีเหตุบังคับหลักประกันและผู้รับหลักประกันประสงค์ที่จะบังคับหลักประกัน
ทันที ให้ผู้บังคับหลักประกันมีค ำวินิจฉัยบังคับหลักประกัน แต่หำกผู้รับหลักประกันยินยอมผ่อน
ผันให้แก่ผู้ให้หลักประกันเป็นหนังสือโดยให้ถือว่ำยังไม่เคยมีเหตุบังคับหลักประกันดังกล่ำวเกิดขึ้น 
ให้วินิจฉัยว่ำไม่มีเหตุบังคับหลักประกันและให้บันทึกค ำยินยอมของผู้ให้หลักประกันไว้ใน 
ค ำวินิจฉัย  
 ในกรณีที่ไม่มีเหตุบังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับหลักประกันมีค ำวินิจฉัยว่ำไม่มีเหตุ
บังคับหลักประกัน  
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 ค ำวินิจฉัยต้องท ำเป็นหนังสือและต้องประกอบด้วยสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง เหตุผลในกำรวินิจฉัย ลำยมือชื่อของผู้บังคับหลักประกัน และวันที่มีค ำวินิจฉัย  
 
 มำตรำ 70 ผู้บังคับหลักประกันต้องวินิจฉัยค ำร้องขอบังคับหลักประกันให้แล้วเสร็จ
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก  
 
 มำตรำ 71 ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยตำมมำตรำ 69 ให้ลูกหนี้ ผู้ให้
หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน และเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่ำที่
ปรำกฏรำยชื่อในหลักฐำนทำงทะเบียนทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีกำรอ่ืนที่
แสดงว่ำผู้รับได้รับหนังสือแล้ว ในกรณีที่มีค ำวินิจฉัยบังคับหลักประกัน ให้ผู้บังคับหลักประกันมี
หนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้เจ้ำพนักงำนทะเบียน นำยทะเบียน นำยทะเบียนบริษัทหรือ 
นำยทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบด้วย  
 เมื่อได้ รับแจ้งค ำวินิจฉัยตำมวรรคหนึ่ง  ให้ เจ้ำพนักงำนทะเบียน นำยทะเบียน  
นำยทะเบียนบริษัทหรือนำยทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจดบันทึกค ำวินิจฉัยดังกล่ำวไว้ในทะเบียน
โดยเร็ว 
 
 มำตรำ 72 ห้ำมมิให้คัดค้ำนค ำวินิจฉัยตำมมำตรำ 69 เว้นแต่กำรไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อมี
ค ำวินิจฉัยนั้นไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมมำตรำ 68 หรือค ำวินิจฉัยนั้นบกพร่องใน
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยอันเป็นสำระส ำคัญ  
 ให้ผู้คัดค้ำนค ำวินิจฉัยตำมวรรคหนึ่ง ยื่นค ำร้องต่อศำลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัย  
 กำรร้องคัดค้ำนตำมมำตรำนี้ไม่เป็นเหตุทุเลำกำรบังคับหลักประกันตำมค ำวินิจฉัยบังคับ
หลักประกัน  
 เมื่อได้รับค ำ ร้องตำมวรรคสอง ศำลอำจก ำหนดให้ผู้ยื่นค ำ ร้องวำงประกันหรือ 
ให้หลักประกันตำมจ ำนวนที่ ศำลเห็นสมควรก็ได้  หำกผู้ ยื่นค ำ ร้องไม่วำงประกันหรือ 
ให้หลักประกันตำมที่ศำลก ำหนด ให้ศำลมีค ำสั่งยกค ำร้อง  
 ให้ศำลก ำหนดวันนัดพิจำรณำค ำร้องตำมวรรคสองโดยเร็ว และให้นั่งพิจำรณำคดี
ติดต่อกันทุกวันจนกว่ำจะเสร็จกำรพิจำรณำและมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง เว้นแต่กรณีมีพฤติกำรณ์
พิเศษอันมิอำจก้ำวล่วงได้  
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 ในกรณีที่ศำลเห็นว่ำมีเหตุคัดค้ำนตำมวรรคหนึ่ง  ให้ศำลมีค ำพิพำกษำเพิกถอนค ำ
วินิจฉัยตำมมำตรำ 69  
 ในกรณีที่ศำลเห็นว่ำไม่มีเหตุคัดค้ำนตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลมีค ำสั่งยกค ำร้อง  
 ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลตำมมำตรำนี้ให้เป็นที่สุด  

 
 มำตรำ 73 ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันมีค ำวินิจฉัยบังคับหลักประกัน ให้บรรดำสิทธิ
ตำมกฎหมำยของผู้ถือหุ้นของผู้ให้หลักประกันในกิจกำรที่เป็นหลักประกัน ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผลตกแก่ผู้บังคับหลักประกันทันที  และห้ำมมิให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอ่ืนยึดหรืออำยัด
กิจกำรที่เป็นหลักประกัน แต่ให้เจ้ำหนี้ดังกล่ำวมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บังคับหลักประกันเพื่อขอเฉลี่ ย
ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยกิจกำรน้ัน  
 
 มำตรำ 74 ภำยในสำมวันเมื่อได้รับค ำวินิจฉัยบังคับหลักประกัน ผู้ให้หลักประกันต้อง
ส่งมอบกิจกำรที่เป็นหลักประกัน ดวงตรำ สมุดบัญชีและเอกสำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สินตลอดจน
สิทธิต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน  
 หำกผู้ให้หลักประกันไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ผู้บังคับหลักประกันอำจยื่นค ำร้อง 
ต่อศำลเพื่อยึดหรืออำยัดกิจกำรที่เป็นหลักประกันและส่งมอบให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน  
 
 มำตรำ 75 ให้ผู้บังคับหลักประกันมีอ ำนำจหน้ำที่บ ำรุงรักษำ จัดกำรและด ำเนินกิจกำร 
ที่เป็นหลักประกันจนกว่ำจะจ ำหน่ำยกิจกำรที่เป็นหลักประกันได้  ตรวจสอบและประเมินรำคำ
กิจกำรที่เป็นหลักประกัน ก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรจ ำหน่ำยกิจกำรที่เป็นหลักประกัน 
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยกิจกำรที่เป็นหลักประกัน และจัดสรรเงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยกิจกำรที่เป็น
หลักประกันตำมมำตรำ 76 เพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้ ผู้บังคับหลักประกันอำจจำหน่ำยจ่ำยโอน เช่ำ 
ให้เช่ำ ช ำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระท ำกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภำระในกิจกำรที่เป็นหลักประกันได้เพียง
เท่ำที่จ ำเป็นเพื่อให้กิจกำรสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  
 ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรของผู้บังคับหลักประกันตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรโดย
มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้ให้หลักประกัน  
 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำนี้  ผู้บังคับหลักประกันต้องใช้ควำมเอ้ือเฟื้อสอดส่อง
อย่ำงผู้ประกอบวิชำชีพจะพึงปฏิบัติโดยพฤติกำรณ์เช่นน้ัน  
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 มำตรำ 76 เงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยกิจกำรที่เป็นหลักประกันให้จัดสรรช ำระตำมล ำดับ 
ดังต่อไปนี้  
 (1)  ค่ำธรรมเนียมกำรวำงทรัพย์สินตำมมำตรำ 35 ค่ำธรรมเนียมในกำรยึดหรืออำยัด
ตำมมำตรำ 74 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ จัดกำร และด ำเนินกิจกำรของผู้ให้หลักประกันตำม
มำตรำ 75  
 (2)  ค่ำตอบแทนของผู้บังคับหลักประกัน ค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรอันเกิดจำกกำรบังคับ
หลักประกัน ค่ำฤชำธรรมเนียมกำรบังคับหลักประกัน และค่ำธรรมเนียมกำรจ ำหน่ำยกิจกำรที่เป็น
หลักประกัน  
 (3)  ช ำระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน และเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน เท่ำที่ปรำกฏรำยชื่อในหลักฐำนทำงทะเบียนตำมล ำดับ  
 (4)  ช ำระหนี้แก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอ่ืนซึ่งขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จำกกำร
จ ำหน่ำยกิจกำรน้ันตำมมำตรำ 73  
 (5)  เงินที่เหลือหำกมี ให้ช ำระคืนแก่ผู้ให้หลักประกัน  
 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 54 วรรคสอง และวรรคสำม และวรรคสี่ มำใช้บังคับแก่กำร
จัดสรรช ำระตำมมำตรำนี้โดยอนุโลม  
 

ส่วนที่ 3 
กำรคัดค้ำนผู้บังคับหลักประกัน 

____________________ 

 
 มำตรำ 77 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผู้บังคับหลักประกันต้องมีควำมเป็นกลำงและเป็นอิสระ 
และต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อำจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงควำมเป็นกลำงหรือควำมเป็นอิสระของตน 
และนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหลักประกันตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจใด 
ผู้บังคับหลักประกันต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่ำนั้นต่อคู่สัญญำโดยไม่ชักช้ำ เว้นแต่จะได้แจ้งให้
คู่สัญญำทรำบล่วงหน้ำแล้ว  
 
 มำตรำ 78 ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตหรือโดยประมำท
เลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำที่และก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับ
หลักประกัน หรือปรำกฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยถึงควำมเป็นกลำงหรือควำมเป็นอิสระ
ของผู้บังคับหลักประกัน หรือผู้บังคับหลักประกันขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำม  
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มำตรำ 57 ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันอำจยื่นค ำ ร้องต่อศำลเพื่อมีค ำสั่งให้ผู้บังคับ
หลักประกันพ้นจำกต ำแหน่ง  
 เมื่อได้รับค ำ ร้องตำมวรรคหนึ่ง  ศำลอำจก ำหนดให้ผู้ยื่นค ำ ร้องวำงประกันหรือ 
ให้หลักประกันตำมจ ำนวนที่ศำลเห็นสมควรก็ได้  หำกผู้ยื่นค ำ ร้องไม่วำงประกันหรือให้
หลักประกันตำมที่ศำลก ำหนด ให้ศำลมีคำสั่งยกค ำร้อง ค ำสั่งศำลดังกล่ำวให้เป็นที่สุด  
 ให้ศำลก ำหนดวันนัดพิจำรณำค ำร้องตำมวรรคหนึ่งโดยเร็วและให้นั่งพิจำรณำคดี
ติดต่อกันทุกวันจนกว่ำจะเสร็จกำรพิจำรณำและมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง เว้นแต่กรณีมีพฤติกำรณ์
พิเศษอันมิอำจก้ำวล่วงได้  
 ในระหว่ำงพิจำรณำ ศำลอำจมีค ำสั่งให้ผู้บังคับหลักประกันหยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่
จนกว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งก็ได้ หำกศำลมีค ำสั่งดังกล่ำว ให้ศำลแต่งตั้งผู้รับใบอนุญำตคน
หนึ่งตำมที่ศำลเห็นสมควร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้บังคับหลักประกันชั่วครำว  
 ให้ผู้ยื่นค ำร้องตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้จ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผู้บังคับหลักประกันชั่วครำวตำม
อัตรำหรือจ ำนวนที่ศำลก ำหนด แต่กรณีที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจำกต ำแหน่ง
ให้ถือว่ำค่ำตอบแทนผู้บังคับหลักประกันชั่วครำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรอันเกิดจำกกำรบังคับ
หลักประกันตำมมำตรำ 76(2) และให้จัดสรรช ำระแก่ผู้ยื่นค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง  
 
 มำตรำ 79 หำกศำลเห็นว่ำมีเหตุคัดค้ำนผู้บังคับหลักประกันตำมมำตรำ 78 วรรคหนึ่ง 
ให้ศำลมีค ำพิพำกษำให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจำกต ำแหน่ง แต่หำกศำลเห็นว่ำไม่มีเหตุดังกล่ำว ให้
ศำลมีค ำสั่งยกค ำร้อง  
 ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งศำลตำมมำตรำนี้ให้อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ภำยในสิบห้ำวัน  
ค ำพพิำกษำหรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  
 ในกรณีที่ไม่มีกำรอุทธรณ์ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง  
หรือเมื่อศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง แล้วแต่กรณี ให้ศำลสั่งคืนประกันหรือหลักประกันแก่
ผู้วำงประกันหรือหลักประกันต่อศำลตำมมำตรำ 78 วรรคสอง 
 
 มำตรำ 80 ในกรณีที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจำกต ำแหน่งตำม
มำตรำ 79 และยังมีกิจกำรที่จะต้องด ำเนินต่อไป ให้ศำลแต่งตั้งผู้รับใบอนุญำตคนหนึ่งตำมที่ศำล
เห็นสมควรเป็นผู้บังคับหลักประกันแทน  
 ให้น ำบทบัญญัติในหมวดนี้ที่ เกี่ยวกับผู้บังคับหลักประกันมำใช้บังคับแก่ผู้บังคับ
หลักประกันแทนตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  
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 มำตรำ 81 ค ำพิพำกษำของศำลที่ให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ 79 
ไม่กระทบถึงกำรใดที่ผู้บังคับหลักประกันได้กระท ำไปแล้วก่อนที่ศำลจะมีค ำพิพำกษำเช่นว่ำนั้น  
 

หมวด 7 
ควำมระงับสิ้นไปแห่งสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ 

___________________ 
 

 มำตรำ 82 สัญญำหลักประกันทำงธุรกิจระงับสิ้นไปเมื่อ  
 (1)  หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประกำรอ่ืนใดอันมิใช่เหตุอำยุควำม 
 (2)  ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกันตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญำ
หลักประกันทำงธุรกิจ  
 (3)  มีกำรไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
 (4)  มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในกำรบังคับหลักประกันหรือเมื่อ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน  
 
 มำตรำ 83 ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขำดอำยุควำม
แล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอำดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระตำมสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจเกินกว่ำห้ำปีไม่ได้  
 

หมวด 8 
บทก ำหนดโทษ 

__________________ 
 

 มำตรำ 84 ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันผู้ใดแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จหรือ
ปกปิดควำมจริงในกำรด ำเนินกำรทำงทะเบียนตำมมำตรำ 16 หรือกำรขอจดทะเบียนตำมมำตรำ 17 
หรือกำรขอแก้ไขรำยกำรจดทะเบียนตำมมำตรำ 20 หรือกำรขอยกเลิกกำรจดทะเบียนตำมมำตรำ 21 
หรือกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 53 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสองเท่ำของ
จ ำนวนหนี้ที่เป็นประกันตำมสัญญำ หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
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 มำตรำ 85 ผู้รับหลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 20 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
มำตรำ 21 วรรคสอง มำตรำ 42 มำตรำ 45 วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ 46 วรรคหนึ่งต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบำท  
 
 มำตรำ 86 ผู้ให้หลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 20 วรรคสอง มำตรำ 24 หรือ
มำตรำ 25 วรรคหนึ่ง หรือฝ่ำฝืนมำตรำ 40 วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ 67 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

 
 มำตรำ 87 ผู้ให้หลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 21 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบำท  
 
 มำตรำ 88 ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอำไปเสีย ท ำให้เสียหำย ท ำลำย ท ำให้เสื่อมค่ำ ท ำให้ 
ไร้ประโยชน ์ย้ำย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริตจนเป็น
เหตุให้ผู้รับหลักประกันไม่อำจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกินสองปีและปรับไม่เกินห้ำแสนบำท  
 
 มำตรำ 89 ผู้รับหลักประกันผู้ใดแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จหรือปกปิดควำมจริงในกำร
ร้องขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำบังคับหลักประกันตำมมำตรำ 48 หรือในกำรแจ้งผู้บังคับหลักประกัน 
เพื่อมีค ำวินิจฉัยบังคับหลักประกันตำมมำตรำ 65 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสองเท่ำของจ ำนวนหนี้ที่เป็นประกันตำมสัญญำ หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
 
 มำตรำ 90 ผู้ให้หลักประกันผู้ใดส่งมอบหรือแสดงดวงตรำ สมุดบัญชี และเอกสำร  
อันเป็นเท็จเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนสิทธิต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อ
ผู้รับหลักประกันหรือผู้บังคับหลักประกัน ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
ห้ำแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
 
 มำตรำ 91 ผู้ให้หลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 74 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
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มำตรำ 92 ผู้รับหลักประกันหรือผู้บังคับหลักประกันผู้ใดล่วงรู้หรือได้มำซึ่งข้อมูลหรือ
ควำมลับในกำรประกอบธุรกิจหรือข้อมูลอ่ืนใดของผู้ให้หลักประกันอันเป็นข้อมูลหรือควำมลับ  
ที่ตำมปกติวิสัยของผู้ให้หลักประกันจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  และเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลหรือ
ควำมลับนั้นเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือเพื่อประโยชน์ใน
กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี  
 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มำซึ่งข้อมูลหรือควำมลับจำกบุคคลตำมวรรคหนึ่ง เนื่องในกำรปฏิบัติ
รำชกำรหรือกำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือควำมลับนั้นในประกำรที่
น่ำจะเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวำงโทษเช่นเดียวกัน  
 
 มำตรำ 93 ผู้บังคับหลักประกันผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตหรือ
กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยเพื่อตนหรือ
บุคคลอ่ืนหรือฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้โดยมุ่งหมำยให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ให้
หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบำท 
  
 มำตรำ 94 บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้เจ้ำพนักงำนทะเบียนมีอ ำนำจ
เปรียบเทียบได้  ในกำรนี้ เจ้ำพนักงำนทะเบียนอำจมอบหมำยให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินกำร
เปรียบเทียบได้ โดยจะก ำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในกำรเปรียบเทียบตำมที่เห็นสมควรไว้ด้วย  
ก็ได้ 
 เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
แต่ไม่เกินสำมสิบวันแล้ว ให้ถือว่ำคดีอำญำเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ  
 ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยินยอมตำมที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช ำระเงินค่ำปรับภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคสอง ให้ด ำเนินคดีต่อไป  
 
ผู้สนองพระบรมรำชโองกำร  
 
 ........................................  
          นำยกรัฐมนตรี 
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อัตรำค่ำธรรมเนียม 
 __________________ 

 
(1)  ค ำขอจดทะเบียน แก้ไขรำยกำรจดทะเบียน หรือยกเลิก  
   กำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  ฉบับละ 20  บำท  
(2) กำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  
     (ก) กรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นที่ดิน ให้เรียกเท่ำกับค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน 
  จ ำนอง  
       (ข) กรณีทรัพย์สินอ่ืนนอกจำก (ก) และกิจกำร ให้เรียกไม่เกินร้อยละสองของจ ำนวนเงินที่ตก  
  ลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บำท  
(3)  กำรแก้ไขจ ำนวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน ให้เรียกไม่เกินร้อยละสองของจ ำนวนเงิน 
     ที่ตกลงใช้ทรัพย์เป็นประกัน แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บำท  
(4) กำรแก้ไขรำยกำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  
      ยกเว้นรำยกำรจ ำนวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน  คร้ังละ       200  บำท  
(5) กำรยกเลิกกำรจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ  200  บำท  
(6)  กำรตรวจสอบและกำรออกหลักฐำน 
   กำรตรวจสอบกำรจดทะเบียน  คร้ังละ        500  บำท  
(7)  กำรตรวจดูรำยกำรจดทะเบียน  คร้ังละ          50  บำท  
(8)  ค ำขอรับใบอนุญำต  ฉบับละ     1,000  บำท  
(9)  ใบอนุญำต  ฉบับละ 20,000  บำท  
(10)  ค่ำต่ออำยุใบอนุญำต  คร้ังละ 10,000  บำท  
(11) ใบแทนใบอนุญำต  ฉบับละ  5,000  บำท 

 

DPU



156 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล          นางสาวพิมลดา  วรรณพิรุณ 
ประวัติการศึกษา       พ.ศ. 2551  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยพายัพ 
         พ.ศ. 2553  เนติบัณฑิตไทย   
  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน   นิติกร ศาลจังหวัดตลิ่งชัน      DPU
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