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บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดย
เอกชน เพราะปัจจุบัน สังหาริมทรัพย์มีมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยไปกว่าอสังหาริมทรัพย์  ดังนั้น 
สังหาริมทรัพย์จึงถูกน ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้มากขึ้น เมื่อเกิดกรณีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 
เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกัน ย่อมต้องการบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้อ่ืน 
เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เกิด
ความไม่เป็นธรรม และมีความล่าช้า ย่อมเป็นการเพิ่มความเสียหายกับทั้งตัวเจ้าหนี้และลูกหนี ้
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศไทยมีการน าสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน
การช าระหนี้ในรูปแบบการจ านองสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและการจ าน า โดยมีการบังคับช าระหนี้
ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน กล่าวคือ การบังคับจ าน า เป็นการบังคับช าระหนี้โดยไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการของศาล แม้จะสะดวก รวดเร็ว แต่มิได้ระบุหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน อาจเป็น
ช่องทางให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้ได้  ส่วนการบังคับจ านองสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ เป็นการ
บังคับช าระหนี้ที่ต้องผ่านกระบวนการศาล แม้จะมีหลักเกณฑ์แน่นอน แต่มีขั้นตอนมากมาย ท าให้
เกิดความล่าช้า และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ทั้งการบังคับช าระหนี้ก็ต้องอาศัย เจ้าพนักงาน
บังคับคดี ซึ่งงานในการบังคับคดีมีเป็นจ านวนมาก ประกอบกับจ านวนเจ้าพนักงานบังคับคดีมีไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นจากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบังคับช าระ
หนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในปัจจุบัน ยังขาดความรวดเร็วและขาดประสิทธิภาพ
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขดังนี ้ควรปรับปรุงมูลเหตุในการบังคับหลักประกัน ให้เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับช าระหนี้โดย
มิใช่แต่กรณีที่ลูกหนี้ละเลยไม่ช าระหนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และในการบังคับช าระหนี้ นอกจาก
เจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิทางศาลบังคับช าระหนี้ได้แล้ว เจ้าหนี้ควรมีทางเลือกที่สามารถบังคับช าระ
หนี้  จากสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นหลักประกันได้ทันที  เมื่อลูกหนี้ผิดสัญญา โดยไ ม่ต้องผ่าน

ฆ 
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กระบวนการทางศาล ทั้งให้เจ้าหนี้สามารถตั้งตัวแทนที่เป็นเอกชนสามารถเข้าบังคับช าระหนี้ได้  โดยมี
การก าหนดความรับผิดของตัวแทนดังกล่าว และให้มีองค์กรของรัฐคอยควบคุมตัวแทนดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นรูปแบบในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน อันจะท า
ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป 
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ABSTRACT 

 
 This Thesis is aims to study enforcement of debt Repayment as security in movable 
properties by private. Because the business value of the movable property is not less than that of 
the immovable property, Therefore they use the movable property for the debt repayment security 
in creasingly. When the debtor default in the debt repayment, the creditor would like to enforcing 
the debt repayment from the movable property is the colleteral before other creditors in order to 
remedy damage. So, if the enforcement of debt Repayment as security in movable properties is 
not justify and slow, therefore it should increase the damages to both the creditor and the debtor 
as well.  
 From the analytic study we found that in Thailand they use the movable property as 
the collateral that is form of a mortgage agreement and a pledge agreement by using the 
enforcement of debt repayment as security in movable properties. In case of enforcing to pledge is 
the repayment method without the using of the jurisdiction procedure. Even though it is very 
convenient, very quick but there is no ordinary process stipulated clearly which may be the loop 
hole for the creditors to take an advantage over the debtors. As for the enforcement for the special 
movable property which is the collateral by using the jurisdiction procedure which there is a firm 
process but it is slow and produces a lot of expenses. However, it depends on the executing 
officer who has a lot of duty in his hands to do as well as there are only few of such people which 
are not enough for the people’s requirement, Hence, enforcement of debt repayment as security in 
movable properties is not quick and lack of efficiency.  
 In view of these problems, after studying the law involved , the author, would like to 
propose the revision that : We should adjust the cause of enforcement of debt repayment. The 
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creditor have the full right in enforcement of debt repayment but not only for the case of the 
debtor who is wrong and missing in only the debt repayment. And in the enforcement of debt 
repayment, besides the creditor can use the jurisdiction process way he also has the other 
selection in enforcement of debt repayment at once which movable property is the collateral 
whenever the debtor is being wrong to the contract without any passing through the jurisdiction 
ways. However, the creditor is able to appointing the agent that is private to do enforcement of 
debt repayment the creditor by giving the responsibility and authority to him. Besides, there 
should be the government organization to control such the agent so that the enforcement of debt 
repayment in the movable property which is the measure in enforcement of debt repayment as 
security in movable properties by private must be justify to every people and be of benefit in 
developing the country economics accordingly.  
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งของ ท่านรองศาสตราจารย์
พินิจ ทิพย์มณี ที่ได้ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งดูแลและเข้าใจใน
ลูกศิษย์ ตลอดจนให้ค าแนะน าต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับบนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่ได้กรุณารับเป็น
ประธานกรรมการ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และท่าน
รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ โปษกะบุตร ที่สละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้
ค าแนะน าปรึกษา และชี้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เรียบเรียงเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณครอบครัวรอดวิจิตร โดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้การอุปการะผู้เขียน
ตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งปัจจุบัน คุณพ่อที่ล่วงลับ แต่เป็นก าลังใจที่ดีส าหรับผู้เขียนมาโดยตลอด 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณครอบครัวลิ่มสกุล โดยเฉพาะคุณแม่และภรรยาที่คอยไถ่ถาม
และช่วยเหลือให้การท างานในทุกด้านสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ รวมทั้ง ก็องโต ลูกชาย
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บทที ่ 1  
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสถานการณ์โลกปัจจุบันกระแสทุนนิยมได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนา และประเทศที่ด้อยพัฒนา ท าให้เงินทุนมี
ความส าคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ที่มีเงินทุนมากกว่าเปรียบเสมือนผู้ที่แข็งแรงกว่า
ย่อมได้เปรียบเมื่ออยู่ในเวทีของการแข่งขัน ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
จึงไม่อาจปฏิเสธสภาวการณ์แข่งขันในภาคเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับทุนเป็นอย่างมาก โดยถือว่า
ทุนเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการเสริมสร้างความมั่งคั่ง ทั้งนี้ เพราะ
ทุนคือสิ่งที่ระบบเศรษฐกิจแปลงจากการออมไปสู่กระบวนการผลิตในรอบต่อๆ ไปได้ ทุนจึงท า
หน้าที่เป็นตัวเชื่อมและสานต่อกระบวนการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการประกอบกิจการ ท าให้ภาคธุรกิจต้องก่อหนี้ยืมสินกันเพื่อสร้างความคล่องตัวในการ
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งการกระท าที่ก่อให้เกิดหนี้มีมากมายหลายประเภท สัญญาเป็นข้อตกลงอย่างหนึ่ง
ของบุคคลที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างหนึ่ง สัญญาเป็นสิ่งส าคัญในสังคมที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะ
สัญญาเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่สัญญา หลักการเกิดของสัญญา
เบื้องต้น คือ มีค าเสนอ ค าสนองต้องตรงกัน หนี้ตามสัญญาจึงเกิดจากความตกลงระหว่างเจตนา
ของบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงจะผูกพันตนกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่จะกระท าการหรือไม่  กระท าการ
อย่างใดในอนาคต และบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้กระท าการหรือไม่กระท า
การ หรือส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญานั้นได้ ข้อตกลงในสัญญาจึงเป็นเหมือนกฎ หรือข้อบังคับซึ่ง
ใช้บังคับในระหว่างคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ ตามหลักสัญญา
ต้องเป็นสัญญา (Pacta Sun Servanda) เมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ผู้เป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ย่อมมี
อ านาจบังคับตามมูลหนี้ที่ได้ตกลงกันได้ 
 สัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ ส่วนใหญ่มักมีการประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สิน หรือสิทธิ
ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหนี้เกิดความแน่ใจที่จะได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ ท าให้
ยินยอมปล่อยเงินทุนมาให้แก่ลูกหนี้ ปัจจุบันมีการน าทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์จ านวนมาก
มาเป็นหลักประกัน ซึ่งทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ามากมาย และมีความส าคัญในการ
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ประกอบธุรกิจ การน าทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในประเทศไทย จึงมี
ความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบันป็นอย่างมาก กฏหมายการน าสังหาริมทรัพย์มาเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ที่ใช้บังคับในประเทศไทย ได้แก่ การจ านองสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
บางประเภท และการจ าน า เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ หรือช าระหนี้ไม่ถูกต้องตามมูลหนี้ 
เจ้าหนี้จะบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย อันได้แก่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในเร่ืองของการบังคับจ านองตาม 
มาตรา 728-735 และการบังคับจ าน า ตามมาตรา 764-768 การบังคับจ านอง ผู้รับจ านองจะต้องมี
การฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจ านอง และให้ขายทอดตลาด1  หรือจะเรียก
เอาทรัพย์จ านองหลุด2 ส่วนการบังคับจ าน า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดวิธีการไว้ 
ตามมาตรา 764 ซึ่งวิธีการบังคับหลักประกันไม่จ าต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค าพิพากษา 
ผู้รับจ าน าสามารถด าเนินการบังคับจ าน าโดยการขายทอดตลาดได้ทันที ดังนี้จะเห็นได้ว่า การบังคับ
จ านองในอันที่จะต้องใช้วิธีการบังคับคดีก็ย่อมท าให้เกิดความล่าช้า เสียเวลา และ เสียทุนทรัพย์  
ในการขึ้นศาลเป็นจ านวนมาก ส่วนการบังคับจ าน า เจ้าหนี้มีสิทธิในการขายทอดตลาดได้ทันที
เป็นการให้อ านาจแก่เจ้าหนี้มากจนเกินไป ย่อมท าให้อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ได้  
การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน จึงมีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน ดังนี้
จะเห็นได้ว่า เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้ถูกต้องตามมูลหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก และหากการเป็นหนี้ที่มีสังหาริมทรัพย์
เป็นหลักประกัน แต่การบังคับหลักประกันเกิดความไม่เป็นธรรม และมีความล่าช้า ซึ่งอาจท าให้ 
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันอาจทรุดโทรม เสื่อมค่า อันท าให้การจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
ย่อมไม่ได้ราคาตามที่เจ้าหนี้ต้องการหรือคาดหมายไว้ ก็ยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นเท่าทวีคูณ จากที่กล่าวมาข้างต้นมีประเด็นปัญหาควรพิจารณา คือ วิธีการบังคับหลักประกัน 
ยังไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
บางประเภทที่ต้องใช้หลักการบังคับจ านอง อันเป็นการบังคับคดีซึ่งต้องมีค าพิพากษาของศาลก่อน 
และเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ  
จึงยิ่งท าให้การบังคับจ านองมีความล่าช้า ประกอบกับเจ้าพนักงานบังคับคดี มีความเชี่ยวชาญและ
เข้าใจในการจ าหน่ายทรัพย์สินไม่เท่าเอกชนผู้ด าเนินการประกอบธุรกิจ จึงจ าหน่ายทรัพย์สินใน
ราคาที่ต่ ากว่าความเป็นจริงและความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ แม้ในปัจจุบันทางกรมบังคับ
คดไีด้มีโครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบังคับคดี โดยได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                 
1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 728.  
2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย,์ มาตรา 729. 
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กับการบังคับคดี กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278 วรรคสี่ บัญญัตวิ่า 
“ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติแทนก็ได้ ทั้งนี้ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(14) ได้มีการแก้ไขบทนิยามของเจ้า
พนักงานบังคับคดีว่า “ให้หมายรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้
ปฏิบัติการแทน” และในปัจจุบันได้มีการจัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 25513 ด้วยเหตุนี้ หากใน
กรณีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดการช าระหนี้ เจ้าหนี้
ก็อาจเข้าบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ทันที โดยอาจไม่จ าต้องผ่าน
กระบวนการของศาลและเจ้าหนี้ อาจตั้งตัวแทนเข้าไปบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินได้  
อันอาจน าความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน แต่
ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
โดยเอกชนให้ถูกต้อง แน่นอน เป็นธรรม และสอดคล้องกับการด าเนินการทางธุรกิจในปัจจุบัน 
เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้ีผู้มีฐานะเหนือกว่าทางเศรษฐกิจเอาเปรียบลูกหนี้ได้  
 ดังนั้นจากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
มาตรการการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน ในส่วนต่างประเทศ   
มีระบบการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน ที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมต่อตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยบางประเทศให้อ านาจเจ้าหนี้สามารถเข้าบังคับช าระหนี้
ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล และให้อ านาจ
เอกชนสามารถด าเนินการยึดทรัพย์สินที่ลูกหนี้น ามาเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ได้ โดยกฎหมาย
ดังกล่าวจะก าหนดถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ อาทิ การได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการยึดหลักประกัน 
คุณสมบัติต่างๆ ของผู้ด าเนินการยึดหลักประกัน อ านาจหน้าที่ ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการด าเนินการ
ยึดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน เป็นต้น ซึ่งหากมีการน ามาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ในประเทศไทย 
จะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไร ซึ่งมาตรการดังกล่าว
อาจน าไปเป็นแนวทางในการสร้างระบบบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดย
เอกชน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็น หลักประกันตาม
กฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมทั้งต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต  

                                                 
3 กฎกระทรวง (กระทรวงยุติธรรม) ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551. 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาแนวคิด ที่มา และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์ที่

ลูกหนี้น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ เงื ่อนไข และวิธีการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  

2.  เพื่อศึกษากฏหมายไทยที่เกี่ยวข้องโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันและเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ส าคัญของกฏหมายดังกล่าว 

3.  เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
โดยเอกชน 

4.  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
โดยเอกชน 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 การน าทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้มีอยู่มากมาย
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้  การบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นหลักประกัน จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันกฎหมายในประเทศไทยในเร่ืองการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก ดังนั้นจึงควรที่จะมีกฎหมายเพื่อรองรับ
ระบบการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบบังคับต่อหลักประกันประเภท
สังหาริมทรัพย์ ที่รัฐให้อ านาจเอกชนท าการยึดทรัพย์ที่ลูกหนี้น ามาเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ได้เอง 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
จึงต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงหลักกฎหมายดังกล่าว เพื่อพิจารณาถึงการน าเอาหลักกฎหมาย   
ในเร่ืองบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชนมาใช้ในประเทศไทย 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
โดยเอกชน นอกจากนี้ศึกษาและเปรียบเทียบถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับระบบ
บังคับสังหารมิทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน โดยจะศึกษาถึงหลักกฎหมายของต่างประเทศ 
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายดังกล่าว ตลอดจน
ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิดังกล่าว  เพื่อน ามาใช้ในประเทศไทยอย่างเหมาะสมต่อไป 
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 1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
 วิธีการศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้ศึกษาได้
ศึกษา ส ารวจวรรณกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูล  ที่เกี่ยวข้องทั้งเร่ืองเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
ปัญหา อุปสรรค จากต าราภาษาไทย ต าราต่างประเทศ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค าพิพากษาของศาลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นหนังสือ
และที่ได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนความเห็นทางวิชาการ เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ 
โดยมุ่งที่จะให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
คุ้มครองสิทธิให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเท่าเทียมกัน 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึง แนวคิด ที่มา และหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่
ลูกหนี้น ามาเป็นหลักประกันการช าระหนีแ้ก่เจ้าหนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการบังคับสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกันดังกล่าว รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.  ท าให้ทราบถึงสาระส าคัญของกฏหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชนและเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ส าคัญของกฏหมายดังกล่าว 

3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันโดยเอกชน  

4.  เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
โดยเอกชน  
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บทที ่ 2 
แนวคิด  ความหมาย  ความเป็นมา และรูปแบบเกี่ยวกับการน าสังหาริมทรัพย ์

มาเปน็หลักประกันการช าระหนี้ตามกฏหมายไทย 
 
2.1 ลักษณะของหนี้ประธานที่มีการจัดหาหลักประกัน 

2.1.1 เป็นหนี้ประธานที่สมบูรณ์1 
หนี้ที่เกิดจากสัญญาจะมีผลบังคับได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้

ขึ้นมานั้นเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์หรือไม่ สมบูรณ์เพียงใด กล่าวคือต้องพิจารณาว่าสัญญา
นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และตามกฎหมายไทยสัญญาจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต้อง
พิจารณาจากหลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากสัญญา
เป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนามีคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกันของ
บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ดังนั้น หนี้ประธานที่สมบูรณ์จึงต้องเกิดขึ้นจากสัญญาที่สมบูรณ์มีผล
บังคับได้ตามกฎหมาย คือ สัญญาที่ไม่เป็นโมฆะ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1)  สัญญาที่เป็นโมฆะมาตั้งแต่แรก หมายถึง นิติกรรมที่เป็นโมฆะกรรม เป็นนิติกรรม
ที่เกิดขึ้นแล้วตามข้อเท็จจริง แต่ไม่อาจยอมรับให้เกิดผลทางกฎหมายได้ ส่งผลให้สัญญานั้นเสีย
เปล่า ไม่ก่อความเคลื่อนไหวใดๆ แห่งสิทธิไม่มีหนี้หรือหน้าที่ตามกฎหมายแก่คู่กรณีมาตั้งแต่
เร่ิมแรก    จึงไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ (มาตรา 174) แต่กระนั้นกฎหมายยังให้ส่วนที่เป็นโมฆะ
บางส่วนแยกออกจากส่วนที่สมบูรณ์ได้ (มาตรา 173) และถ้าส่วนที่เป็นโมฆะอาจมีความสมบูรณ์
เป็นนิติกรรมอย่างอ่ืนให้ถือตามนิติกรรมที่สมบูรณ์ได้ (มาตรา 174) โดยมีสาเหตุให้สัญญาเป็น
โมฆะดังนี ้

(1)  การทําสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้น
วิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาตรา 150 

(2)  การทําสัญญาไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ตามมาตรา 152 
 
 

                                                 
1 ปาริฉัตร สุทัศน์ ณ อยุธยา.  (2554).  รูปแบบกฎหมายที่ถูกต้องเหมาะสมต่อกรณี การน ารถยนต์มา

เป็นหลักประกันการช าระหนี้ส าหรับประเทศไทย.  หน้า 10-11. 
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(3)  การแสดงเจตนาซ่อนเร้น โดยผู้แสดงเจตนาตั้งใจให้การแสดงเจตนาออกมาไม่ตรง
กับเจตนาภายใน และคู่กรณีอีกฝ่ายทราบถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนั้นตามมาตรา 154 

(4)  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 155 
(5)  การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา 156 
2) สัญญาที่เป็นโมฆะเพราะถูกบอกล้างภายหลัง หมายถึง นิติกรรมที่เป็นโมฆียกรรม 

เป็นนิติกรรมที่กฎหมายถือว่าสมบูรณ์ตราบเท่าที่ยังไม่ถูกบอกล้าง กฎหมายมุ่งคุ้มครองประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการให้โอกาสตัดสินใจว่าจะรักษาสัญญาที่เกิดขึ้นนั้นไว้โดยการ
ให้สัตยาบัน หรือจะทําลายสัญญาดังกล่าวโดยการบอกล้างให้สัญญาเป็นโมฆะ โดยมีสาเหตุให้
สัญญาเป็นโมฆียะดังนี้ 

(1)  การแสดงเจตนาที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสามารถบกพร่องจึงต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายวางไว้เพื่อคุ้มครองความหย่อนความสามารถของบุคคลตามมาตรา 153 

(2)  การแสดงเจตนาที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
หรือทรัพย์ที่เป็นสาระสําคัญตามมาตรา 157 

(3)  การแสดงเจตนาที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกลฉ้อฉลตามมาตรา 159 
(4)  การแสดงเจตนนาที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกข่มขู่ตามมาตรา 164 
ดังนั้น หนี้ประธานจะสมบูรณ์ได้ จึงต้องขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นของสัญญาที่ก่อให้เกิด

หนี้ที่สมบูรณ์ เมื่อหนี้ประธานสมบูรณ์แล้ว ย่อมส่งผลถึงความสมบูรณ์ของหนี้อุปกรณ์ กล่าวคือ
หนี้อุปกรณ์จะเป็นผลใช้บังคับได้หรือบังคับได้เพียงใด หนี้ประธานจะต้องสมบูรณ์เสียก่อน ดังนี้ 
ถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินที่มีการนําบุคคลหรือทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการชําระหนี้ หนี้อุปกรณ์ 
เช่น สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา จะมีผลบังคับได้เพียงใด จึงต้องขึ้นอยู่กับหนี้
ประธานตามสัญญากู้ยืมเงินที่ต้องสมบูรณ์และมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย 
 2.1.2 เป็นหนี้เงิน 

หนี้ประธานที่สมบูรณ์อาจมีวัตถุแห่งหนี้ที่ต้องชําระได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าข้อ
สัญญากําหนดวัตถุแห่งหนี้ที่ต้องชําระเป็นเช่นไร สัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ประธานอาจมีข้อสัญญา
ให้ชําระหนี้ด้วยการกระทําการ ด้วยการงดเว้นกระทําการ ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินหรือด้วยการ
ชําระหนี้เป็นเงิน แต่หนี้ประธานที่จะมีการนําทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันได้นั้นจะถูกจํากัด
เฉพาะหนี้ประธานที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการชําระหนี้เป็นเงินเท่านั้น เนื่องจากหนี้เงินมีลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างจากหนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นอย่างอ่ืน เป็นต้นว่า สภาพของหนี้เงินนั้นเปิดช่องให้
บุคคลภายนอกเข้ามาชําระหนี้แทนลูกหนี้ได้ ตลอดจนกฎหมายให้อํานาจเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่
จะบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้เงินได้ หากหนี้
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ประธานไม่มีวัตถุแห่งหน้ีเป็นหนี้เงินเช่นนี้แล้ว เจ้าหนี้หามีสิทธิเช่นที่กล่าวนี้ไม่ ส่วนหนี้ประธาน
ที่มีการประกันการชําระหนี้ด้วยทรัพย์นั้นจะเกิดจากสัญญาลักษณะใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปมักจะเกิด
จากสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อที่สถาบันการเงินทํากับลูกหนี้ในลักษณะอ่ืน เช่น สัญญา
เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) สัญญาขายลดต๋ัวเงิน (Bills Discount) 
 2.1.3 ประเภทหนี้ประธาน 

หากพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าอาจเกิดกรณีที่รายจ่ายและรายได้ของบุคคล
ไม่สัมพันธ์กัน กล่าวคือบางคนต้องการใช้จ่ายมากกว่ารายได้หรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ในปัจจุบัน 
ในขณะที่บางคนอาจมีทรัพยากรเหลือใช้เกินความต้องการ จึงมีโอนส่วนที่เหลือใช้ไปให้ผู้ที่มี
ความต้องการ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้สินเชื่อที่อาจอยู่ในรูปของสินค้า บริการ เงินสด
ตลอดจนการลดขายตั๋วเงิน เงินเบิกเกินบัญชีจากบัญชีกระแสรายวันจากธนาคารพาณิชย์ โดยตกลง
ว่าจะมีการชําระคืนให้แก่เจ้าของเดิมในอนาคต ส่งผลให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในทางกฎหมายอาจเรียกผู้รับทรัพยากรนั้นว่าลูกหนี้หรือผู้ซึ่ง
มีภาระหนี้สินเกิดขึ้น และเรียกผู้ให้ยืมทรัพยากรนั้นว่าเจ้าหนี้หรือผู้ให้สินเชื่อ2 นอกจากนี้การให้กู้ 
หรือการให้สินเชื่อน้ัน แน่นอนว่าผู้ให้กู้ยอมมุ่งหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้
เป็นดอกเบี้ยที่เป็นเงิน (Explicit Rate) ของขวัญ (Implicit Rate) หรือได้รับอรรถประโยชน์รวม 
(Total Rate) จากการใช้รายได้ของเขาให้มากที่สุด3  

ดังนั้น สินเชื่อ (Credit) หรือหนี้สิน (Debt) แท้ที่จริงแล้วคือสิ่งเดียวกัน เพียงแต่
พิจารณาจากคนละด้าน และจากการที่เงินถูกใช้เป็นมาตรฐานในการชําระหนี้ในอนาคตสินเชื่อ
และหนี้สินจึงเป็นพันธะที่จะต้องจ่ายเงินจํานวนที่คงที่จํานวนหนึ่ง ถ้าพิจารณาในแง่ของผู้ที่จะได้รับ
เงินในอนาคตหรืออํานาจในการที่จะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนชําระเงินให้แก่เขา พันธะนั้นก็คือสินเชื่อ 
แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของผู้ที่มีพันธะที่จะต้องจ่ายในอนาคต พันธะนั้นคือหนี้สิน4 

การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ก่อให้เกิดหนี้แก่ผู้ขอสินเชื่อ ซึ่ง
สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ให้นั้นจะก่อให้เกิดหนี้ 2 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทที่ 1 หนี้ในทางการค้า 
หนี้ในทางการค้า เกิดขึ้นจากภาคธุรกิจ (Business) มีความต้องการกู้ยืมเงินด้วย คาดหวัง

ผลกําไรที่จะได้รับจากการลงทุน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

                                                 
2 รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง. (2547). ทฤษฎีและนโยบายการเงิน. หน้า 46-47. 
3 จรินทร์ เทศวานิช. (2545). การเงินและการธนาคาร. หน้า 71. 
4 ชมเพลิน  จันทร์เรืองเพ็ญ. (2535). เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร. หน้า 51. 
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1)  นําไปซื้อสินค้าคงทนหรือนําไปก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อเคร่ืองจักร  
ก่อสร้างโรงงาน หรือเพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนส่วนที่สึกหรอ หรือลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายกิจการ 

2) นําไปเพิ่มสินค้าคงคลัง (Inventories) เนื่องจากการผลิตทั่วไปจะต้องสํารองสินค้า 
คงคลังเอาไว้ตามสัดส่วนเพื่อต่อยอดการขายที่ได้กําหนดเอาไว้ เพื่อให้สินค้าไม่ขาดแคลน
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา เมื่อสินค้าคงคลังลดลงนั่นเป็นการส่ง
สัญญาณว่าเกิดความต้องการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มจํานวนให้ได้สัดส่วนที่ได้กําหนดไว้ 

3) นําไปปรับสภาพคล่องของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
แก่กิจการ ทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน มักเป็นการกู้ระยะสั้นและระยะปานกลาง 
การกู้ประเภทนี้มักพบบ่อยในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู เนื่องจากธุรกิจมีความจําเป็นต้องใช้เงินทุน
จํานวนมากมาขยายกิจการ 

ประโยชน์ของหนี้ในทางการค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตที่จําเป็นต้องการใช้วัตถุดิบ
และปัจจัยอ่ืนๆ เป็นจํานวนมาก แต่เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจได้มาจากการจําหน่ายสินค้ า หรือมี
จํานวนรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการจัดหาปัจจัยที่จําเป็นดังกล่าว จึงต้องอาศัยการกู้ยืมเงิน 
ฉะนั้น การกู้ยืมเงินของภาคนี้จึงส่งเสริมให้มีการลงทุนมากขึ้นส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนใน
ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลเสียของหนี้ในทางการค้า คือ อาจทําให้ผู้ผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพปกปิดสถานะ
ทางการเงินและการผลิตของตนไว้ จนอาจทําให้เกิดปัญหาภายหลัง5 หรือบางคร้ังสถาบันการเงิน
เห็นแก่ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสูงทําให้ขาดความเคร่งครัดในการวิเคราะห์สินเชื่ออันนํามาสู่หนี้
เสียและหนี้สูญเป็นจํานวนมาก 

ประเภทที่ 2 หนี้ในครัวเรือน 
หนี้ในครัวเรือน เกิดขึ้นจากภาคครัวเรือนหรือบุคคล (Household) มีความต้องการ

กู้ยืมเงินมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าคงทนหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคามากกว่ารายได้
รวมและเงินออมของภาคครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความต้องการ ได้แก่ การ
คาดคะเนเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตว่าอาจเพิ่มขึ้น ก็อาจจะมีผลให้ความต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น6  

ประโยชน์ของหนี้ในครัวเรือน ช่วยให้มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น เพราะการให้
สินเชื่อแบบผ่อนส่งเป็นงวดๆ ทําให้ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การจ้างงาน
เพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น อันเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
                                                 

5
 จรินทร์ เทศวานิช. เล่มเดิม. หน้า 71-72. 

6
 รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง. เล่มเดิม. หน้า 125-126. 
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นอกจากนี้ หน้ีในครัวเรือน ยังช่วยให้เกิดการงอกเงยในอนาคต เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อ 
เมื่อเรียนสําเร็จก็จะมีงานทําและมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น 

ผลเสียของหนี้ในครัวเรือน คือ ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้น ย่อมมีการคาดกันว่า
เศรษฐกิจจะมีการขยายตัวออกไปผู้ประกอบการอาจเสี่ยงขยายการผลิตเพื่อหากําไร และทําการค้า
เกินตัว ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น หรือในทางตรงกันข้ามถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้เกิด
ภาวการณ์ผลิตมากเกินไป หรือเจ้าหนี้อาจจะเรียกลูกหนี้ชําระหนี้คืน ลูกหนี้จะไม่สามารถขาย
ทรัพย์สินเพื่อให้ได้เงินมาชําระหนี้ เมื่อมีการเสนอขายสินค้ากันมากขึ้น ราคาสินค้าก็จะลดลง
นําไปสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และบางคร้ังอาจทําให้ระบบเศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคมากขึ้นจะทําให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสภาวะเงิน
เฟ้อ นอกจากนี้ อาจทําให้ประชาชนก่อหนี้จนเกินตัว เนื่องจากไม่รู้จักประมาณรายได้และรายจ่าย
ของตนเอง ตลอดจนที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อมากเกินไปจนขาดการควบคุมทําให้ทุนสํารอง  
ไม่เพียงพอ ประชาชนผู้ฝากเงินอาจขาดความไว้วางใจต่อสถาบันการเงินดังกล่าวได้7 

กล่าวโดยสรุป สินเชื่อทําหน้าที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การบริโภคหรือการลงทุน การกําหนดระดับรายได้ในเศรษฐกิจ ด้วยการเอาเงินออมของเศรษฐกิจ
กลับเข้าสู่หารหมุนเวียนของเศรษฐกิจ กระจายการบริโภคตามความพอใจได้มากขึ้น ทั้งยัง
ส่งเสริมให้ประหยัดทรัพยากรในเศรษฐกิจได้จากการทําให้การผลิตขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ในระบบ
เศรษฐกิจ แต่ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินเชื่อที่สําคัญ ได้แก่ การเกิดหนี้สินในภาคครัวเรือน การ
เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคธุรกิจ และการเกิดเงินเฟ้อ เป็นต้น8 

 
2.2 แนวคิด และความหมายของหลักประกันการช าระหนี้ 

แนวคิด 
ปัญหาการชําระหนี้โดยทั่วไป มักเกิดจากลูกหนี้ผิดนัด ไม่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หรือ

ชําระหนี้ไม่ถูกต้องตรงตามมูลหนี้ จึงเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องการความมั่นใจในการปฏิบัติการชําระ
หนี้ของลูกหนี้ เจ้าหนี้จึงต้องการหลักประกันจากลูกหนี้เพื่อความมั่นใจว่าเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ
และลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ย่อมสามารถบังคับชําระหนี้เอากับหลักประกันได้ ส่วนตัวลูกหนี้เองก็
ย่อมต้องการปัจจัยในการลงทุนจากเจ้าหนี้ จึงยินยอมนําทรัพย์สินหรือบุคคลมาเป็นหลักประกัน
การชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ไว้วางใจ  และยินยอมให้เงินทุนกับลูกหนี้ต่อไป 

 
                                                 

7
 จรินทร์ เทศวานิช. หน้าเดิม. 

8
 รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง. เล่มเดิม. หน้า 59. 
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ความหมายของคําว่าหลักประกัน 
คําว่า “หลักประกัน” (Security) มีการให้ความหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1.  พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคําว่า  

“หลักประกัน” ไว้ว่า “เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นํามาประกันตัวผู้ต้องหา หรือจําเลย หรือ
ประกันการชําระหนี้”9 

2.  Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายของคําว่า “หลักประกัน” (Security) ไว้ว่า
เป็นพันธกรณี การจํานํา การจํานอง การวางทรัพย์ สิทธิยึดหน่วง เป็นต้น ซึ่งให้โดยลูกหนี้เพื่อให้
ความมั่นใจในการชําระหนี้ของตนโดยจัดทรัพย์สินให้ไว้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติการชําระหนี้ประธานได้ บางคร้ังก็ใช้เรียกบุคคลซึ่งเอาตัวหรือตําแหน่งเป็นหลักประกัน
หรือเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้ของบุคคลที่สาม10 

3.  Stroud’ s Judicail; Dictionary ได้ให้ความหมายว่า “(1) A”Security,” Speaking 
Generally is Anything the Makes the Money more Assured in is Payment or more Readily 
Recoverable; as Distinguished from e.g. Mere .I.O.U. Which is Only Evidence of A debt...” ซึ่ง
แปลความได้ดังนี้ “(1) กล่าวโดยทั่วไปแล้วหลักประกันคือสิ่งใดก็ตามที่ทําให้ความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นหรือทําให้หนี้น้ันสามารถที่จะเรียกเก็บ
ได้โดยทันทีที่ต้องการซึ่งแตกต่างไปจากใบรับสภาพหนี้ซึ่งเป็นเพียงหลักฐานแห่งหนี้เท่านั้น” 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “หลักประกัน” คือ สิ่งที่จะทําให้ เจ้าหนี้ผู้มีหลักประกัน มีโอกาส
ที่จะได้รับการชําระหนี้จากลูกหนี้มากกว่าเจ้าหน้ีรายอ่ืนๆ  

หลักการของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันการชําระหนี้ด้วยทรัพย์สิน  
หลักของการประกันการชําระหนี้ด้วยการนําทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันมีลักษณะ

โดยทั่วไป 4 ประการ11 ดังนี ้

                                                 
9
 ราชบัณฑิตยสถาน.  (2537).  พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย  ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน.  หน้า 538. 

10 Henry Campbell. (1979). Black’s Law Dictionary. p.1622. ความว่า  obligation, pledge, 
mortgage, deposit, lien, etc, given by a debtor in order to make sure the payment or performance of his debt, 
by furnishing the creditor with a resource to used in case of failure in the principal obligation. The name is 
also sometimes given to one who becomes surety , or guarantor for another.” 

11ปุญญานิช ไทยสยาม.  (2554). รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการน าเครื่องจักรมาเป็นหลักประกัน
การช าระหนี้ทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์.  หน้า 16-21. 
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1.  ทรัพย์สินทุกประเภทของลูกหนี้ผู้ให้หลักประกันที่มีอยู่ไม่ว่าประเภทใด และไม่ว่า
ผู้ให้หลักประกันจะมีกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว หรือจะมีในอนาคตสามารถนํามาเป็นหลักประกันการ
ชําระหนีไ้ด ้

ทรัพย์สินที่สามารถนํามาเป็นหลักประกันได้นั้นรวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นของผู้ให้
หลักประกันเองในขณะที่ผู้ให้หลักประกันนําทรัพย์สินนั้นไปเป็นหลักประกัน ทั้งนี้รวมถึง
ทรัพย์สินที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้หลักประกันในอนาคตซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ผู้ให้หลักประกันจะมี
ในอนาคตน้ันพิจารณาตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา 

2. ในระหว่างที่นําทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันลูกหนี้ผู้ให้หลักประกันยังคงสามารถ
ใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นเหมือนดั่งเช่นที่เคยใช้สอยหรือได้ประโยชน์ตามปรกติ
ทางการค้า 

 ระหว่างที่เจ้าหนี้หรือผู้รับหลักประกันนําทรัพย์ของผู้ให้หลักประกันนําทรัพย์ของ
ผู้ให้หลักประกันเป็นประกันการชําระหนี้ ลูกหนี้หรือผู้ให้หลักประกันนั้นสามารถใช้สอยประโยชน์
จากทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ตามปรกติทางการค้าหรือตามวิธีปฏิบัติของลูกหนี้ เจ้าหนี้หรือผู้รับ
หลักประกันจะจํากัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้นไม่ได้ 

3. เจ้าหนี้ผู้ รับหลักประกันจะได้ รับความคุ้ มครองตามกฎหมายในฐานะผู้ทรง
ทรัพยสิทธิและเป็นเจ้าหน้ีผู้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 

เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันต้องได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ กล่าวคือ
เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิพิเศษมากกว่าเจ้าหนี้สามัญดังนั้นหากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชําระหนี้แล้วเจ้าหนี้จะ
ได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่ไว้ในขณะก่อหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอ่ืนที่ทํา
ให้เจ้าหน้ีกลายเป็นเจ้าหน้ีผู้มีบุริมสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวได้ด้วยวิธีขาย
หลักประกันหรือวิธีอื่นใดโดยทันที สิทธินี้ถือเป็นทรัพยสิทธิ 

4.  วิธีการบังคับหลักประกันต้องไม่มีความยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และทําได้
ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จําเป็นต้องนําคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่จะเข้ากรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น 

การบังคับหลักประกันต้องไม่มีความยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ไม่เป็นภาระทั้ง
แก่รัฐและคู่สัญญา และดําเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว และไม่ต้องนําคดีผ่านกระบวนการทางศาล
เน่ืองจากการบังคับหลักประกันโดยทางศาลมีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องใช้เวลามากทําให้เสียเวลา 
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวทําให้เกิดต้นทุนที่เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้น 
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่าเดินทางมาศาล และทางด้านเวลา ทําให้เสียเวลามากขึ้น
และขณะที่จะต้องเสียเวลาในการรอเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนนั้นจะทําให้ทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้เกิดการเสื่อมค่าเสื่อมราคาในทรัพย์หลักประกันขึ้น 
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ความหมายของหลักประกันอย่างกว้างและอย่างแคบ12   
ภายใต้การดําเนินธุรกรรมต่างๆ ที่มีความซับซ้อนที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้ส่งผลให้

การให้คําจํากัดความของคําว่า หลักประกัน นั้นขยายขอบเขตกว้างขึ้นกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้
แต่เดิม การให้นิยามความหมายของคําว่า หลักประกันจึงไม่อาจพิจารณาแค่เพียงความหมายที่บัญญัติ
ขึ้นไว้ในตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ควรพิจารณาไปถึง ความหมายของหลักประกันที่ได้รับ การ
ยอมรับในวงการธุรกิจต่างๆ ในสังคมอีกด้วยเพื่อนําไปสู่การทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และแสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของการขยายวงของการยอมรับหลักประกันที่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสภาวการณ์
ปัจจุบัน ดังนั้น การพิจารณาถึงความหมายของหลักประกันนั้น ผู้เขียนจึงขอทําการ อธิบาย
ความหมายของหลักประกัน ทั้งในความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ คือ  

(1) หลักประกันในความหมายอย่างแคบ 
หลักประกันในความหมายอย่างแคบนั้น หมายถึง มาตรการแก้ไขเยียวยาความ

เสียหายของเจ้าหนี้  ในการรับชําระหนี้  เมื่อเกิดมีการผิดสัญญาขึ้น ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ 
(1.1)  การประกันหนี้ด้วยบุคคล คือ การที่บุคคลภายนอกยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้โดย

รับรองว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตนจะชําระให้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียกว่า  
“ค้ําประกัน” ซึ่งเจ้าหนี้เชื่อในความสามารถของผู้ค้ําประกันที่จะชําระหนี้แทนได้เมื่อลูกหนี้ไม่
ชําระหนี้ 

(1.2)  การประกันหนี้ด้วยทรัพย์ คือ การเจาะจงเอาทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น
ของลูกหนี้เองหรือของบุคคลอ่ืน มาทําสัญญาเป็นหลักประกันการชําระหนี้โดยเจ้าหนี้เชื่อใน
มูลค่าของทรัพย์สินนั้นว่าเจ้าหนี้สามารถบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ
ทรัพย์สินนั้นเพียงพอการชําระหนี้ได้ และมีผลให้เจ้าหนี้นั้นได้รับชําระหนี้ของตนจากทรัพย์สิน
นั้นก่อนเจ้าหน้ีสามัญ 

(2) หลักประกันในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง หลักประกันในความหมายอย่าง
แคบ และรวมถึงมาตรการในการควบคุมป้องกันเพื่อมิให้ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้โดยอาจอยู่ ในรูป
ของเงื่อนไขในสัญญา เช่น การให้ลูกหนี้ดํารงสัดส่วนการถือหุ้น การห้ามลงทุน ห้ามก่อหนี้ การ
ทําประกันภัยความเสี่ยง การทําคํารับรองเกี่ยวกับสถานภาพของลูกหนี้ เป็นต้น 

 
 
 

                                                 
12 วีระพงษ์  โล่นวรัตน์. ปัญหาหลกัประกันในสัญญาให้สินเช่ือสนบัสนุนโครงการ. หน้า 31-32. 
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ลักษณะของสัญญาหลักประกันการประกันหนี้ด้วยทรัพย์สิน อาจแบ่งได้เป็น 3 
ลักษณะ 

ลักษณะที่ 1 การส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันให้แก่เจ้าหนี ้
การส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันให้แก่เจ้าหนี้ ได้แก่ การจํานํา

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747 โดยผู้จํานําต้องส่งมอบสังหาริมทรัพย์ ที่มี
รูปร่างให้แก่ผู้รับจํานําเพื่อเป็นประกันการชําระหนี้ วิธีการส่งมอบนั้นอาจเป็นส่งมอบโดยชัดแจ้ง 
หรือด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์จํานําอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ผู้รับจํานํา ซึ่งเรียกว่าเป็น
การส่งมอบการครอบครองโดยปริยายก็ได้ เช่น จํานําสิ่งของที่เก็บไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งอาจส่ง
มอบด้วยการมอบกุญแจของสถานที่เก็บสิ่งของเหล่านั้นให้เจ้าหนี้ผู้รับจํานํา13 เมื่อผู้รับจํานําได้
ครอบครองทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักประกันภายใต้อารักขาของตนเองแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยให้
บุคคลภายนอกรับรู้ถึงการประกันหน้ีที่มีต่อทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแล้ว 

กรณีการจํานําสิทธิที่มีตราสารตาม มาตรา 750 นั้น กระทําได้โดยส่งมอบตราสาร
ให้แก่ผู้รับจํานํา ทั้งได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจํานําแก่ลูกหนี้แห่งสิทธิด้วย และความหมาย
ของทรัพย์ที่เป็นสิทธิซึ่งมีตราสารนั้น ตามความเห็นของนักนิติศาสตร์อาจแบ่งได้ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นตราสารที่ใช้แทนทรัพย์ หรือเป็นตัวสิทธิ14 
สิทธิซึ่งมีตราสารในความเห็นของฝ่ายนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงสิทธิในตัวทรัพย์สิน 

ซึ่งเมื่อได้พิจารณาข้อความในตราสารจะสามารถเห็นได้ว่า  เป็นการรับรองความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่ระบุไว้ในตราสารฉบับนี้ และเป็นตราสารที่สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้ เช่น ใบตรา
ส่งสินค้า ใบรับของคลังสินค้า ใบประทวนสินค้า ซึ่งการส่งมอบตราสารในลักษณะนี้เท่ากับส่ง
มอบสังหาริมทรัพย์ที่ตราสารน้ันแทนอยู่ (ตราสารที่ใช้แทนทรัพย์หรือเป็นตัวสิทธิ) หรือตั๋วเงินซึ่ง
ตัวตราสารเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสิทธินั้น หากตราสารเหล่านี้หลุดมือไปหรือถูกทําลายไปก็ย่อมทําให้
สิทธิของผู้ทรงตราสารหมดสิ้นไปชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการออกตราสารแห่งสิทธินั้นใหม่ 
แต่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งหนี้ (หลักฐานแห่งการฟ้องคดี) เช่น หนังสือสัญญากู้ยืม หรือ
หนังสือสัญญาซื้อขายทรัพย์ธรรมดา หาใช่ตราสารในความหมายตามมาตร 750 นี ้

 
 

                                                 
13 สุดา  วิศรุตพิชญ์.  (2542).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ าประกันจ านองจ าน า.  

หน้า  115-116. 
14 เสนีย์ ปราโมช.  (2512).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ว่าด้วย  ค้ าประกัน  

จ านอง  จ าน า.  หน้า  160-161. 
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เหตุผลของนักนิติศาสตร์แนวนี้มีดังนี้ 
(1)  เนื่องมาจากการจํานําตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747 ที่บัญญัติ

ให้ต้องส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่จํานําให้แก่ผู้รับจํานํา ซึ่งสังหาริมทรัพย์บางอย่างมีจํานวนมาก 
เช่น สินค้าที่มีอยู่ในโกดัง เป็นต้น ทําให้ไม่สะดวกในการนํามาส่งมอบแก่ผู้รับจํานํา กฎหมายจึง
ยอมให้จํานําตราสารได้ ถ้าหากสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้จํานํามีตราสารแทนสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือ   
ก็สามารถส่งมอบตราสารน้ันแทนทรัพย์ที่จํานําได้  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขัดข้องดังกล่าว15 

(2)  หากยอมให้นําสิทธิเรียกร้องทั่วๆ ไป จํานํากันได้ เช่น สิทธิตามสัญญากู้ยืมเงิน  
ผู้รับจํานําย่อมไม่อาจบังคับจํานําเอาจากผู้กู้ให้ชดใช้เงินได้ หรือในกรณีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายส่ง
มอบทรัพย์ตามสัญญาซื้อขาย ผู้รับจํานําย่อมไม่อาจบังคับจํานําโดยเรียกให้ผู้ขายส่งมอบทรัพย์
ตามสัญญาซื้อขายได้ เพราะผู้รับจํานําในขณะทําสัญญาไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับผู้กู้ตามสัญญากู้ ยืม
หรือผู้ขายตามสัญญาซื้อขายแต่อย่างใด16 

2) ตราสาร คือ เอกสารหลักฐานที่ทําขึ้นเพื่อแสดงถึงสิทธิเรียกร้อง17 
กล่าวคือ มีเอกสารเป็นหลักฐานแสดงถึงสิทธิเรียกร้องทั่วๆ ไป เอกสารดังกล่าวได้   

ทําขึ้นตามแบบที่กําหนดไว้ ก็ถือว่าเป็นตราสารตามความหมายของมาตรา 750 แล้ว เช่น สัญญากู้เงิน  
หรือการรับฝากเงิน เป็นต้น  

ลักษณะที่ 2 การประกันหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครอบทรัพย์สิน18 
วิธีการประกันหนี้ในรูปแบบนี้ หมายถึง การจดทะเบียนตราทรัพย์สินไว้เป็นประกัน

หนี้ (Registration of the Security Interest) อันได้แก่ การทําสัญญาจํานองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 เป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงกับเจ้าหนี้เอาทรัพย์ของตนเองมาเป็น
หลักประกันทรัพย์ที่จะนํามาจํานอง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียน
แล้วตามมาตรา 703 ส่วนการจํานองตามมาตรา 702 ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้รับจํานองหาก
ได้ทําตามแบบคือ ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วสัญญาจํานองก็เป็นอัน
สมบูรณ์ ทั้งนี้การจดทะเบียนตราทรัพย์สินเป็นประกันหนี้เป็นการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึง
สถานะของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อป้องกันตัวทรัพย์เอง และบุคคลที่สามที่เข้ามา

                                                 
15 เสนีย์ ปราโมช.  เล่มเดิม.  หน้า  1280-1281.  
16 นวรัตน์ กลิ่นรัตน์.  (2534).  จ าน าตราสาร.  หน้า 20. 
17

 จิตติ ติงศภัทย์.  (2523).  “สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและดอกเบี้ย.”  วารสารกฎหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ปีที่  5,  ฉบับที่  3.  หน้า 89-91. 

18 อภิรดี  พิบูลภานุวัธน์.  (2546).  การพัฒนากฎหมายหลักประกัน.  หน้า 13-14. 
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เกี่ยวข้องทางทะเบียน และประโยชน์ที่ผู้จํานองจะได้รับจากการประกันวิธีนี้ คือ ได้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์นั้นด้วย 

ลักษณะที่ 3 การให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นประกันหนี้19 
เนื่องจากรูปแบบของการส่งมอบการครอบครองและจดทะเบียน มีข้อจํากัดสําหรับ

ทรัพย์บางประเภทที่นํามาประกันหนี้ ดังนั้น จึงมีการนําเอากรรมาสิทธิ์ในทรัพย์สินมาเป็น
หลักประกันหนี้  โดยที่ลูกหนี้ยังสามารถครอบครองและใช้สอยประโยชน์จากทรัพย์นั้นได้ ดังนี้ 
การให้กรรมสิทธิ์เป็นหลักประกันอาจแยกได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ 

1)  ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้เจ้าก่อนเพื่อยึดหน่วง และมีเงื่อนไขว่าจะ
โอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ได้ชําระหนี้ครบถ้วนแล้ว และลูกหนี้ก็ยังครอบครองใช้
สอยทรัพย์นั้น ต่อไปได้ถ้าหากลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตามเงื ่อนไขที่ได้ตกลงกับเจ้าหนี้ลูกหนี้         
ก็ไม่สามารถไถ่ถอนเอากรรมสิทธิ์คืนกลับไปได้ เช่น สัญญาขายฝาก เป็นต้น 

2)  เจ้าหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์และโอนการครอบครองให้ ลูกหนี้ แต่มีเงื่อนไขว่า
กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังลูกหนี้ จนกว่าลูกหนี้จะได้ชําระราคาทรัพย์ครบถ้วนแล้ว เช่น สัญญาเช่า
ซื้อ สัญญาซื้อขาย ที่มีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์  เป็นต้น  

 
2.3  ความเป็นมาเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้  

กฎหมายแทบจะทุกประเภทในโลก มีรากฐานเร่ิมต้นมาจากกฎหมายโรมัน โดยหลัก
กฎหมายของโรมันที่เกี่ยวข้องกับการนําทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน มี 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 แบบ  Fiducia หรือ การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นประกัน 
เป็นการรักษาทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ในลักษณะพิทักษ์ทรัพย์สิน (Domonium 

Fuduciatruim) ซึ่งเป็นการส่งมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันส่งมอบได้ยาก และเป็นการให้
หลักประกันแก่เจ้าหนี้แบบพิธีการ คือ การยกทรัพย์ต่อหน้าไพรเตอร์ (Mancipatio)20 หรือ (Iniure 
Cessio)21 ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่เจ้าหนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้หนักแน่นมาก 
แต่หลักการดังกล่าวก็ถูกเลิกใช้ในช่วงปลายสมัยจักรวรรดิ เนื่องจากพิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่
ยุ่งยาก 

                                                 
19 แหล่งเดิม.  
20 ประชุม โฉมฉาย.  (2546).  หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น.  หน้า  197. 
21 ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.  (2547).  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์  การน าสิทธิเรียกร้องเป็น

หลักประกันการช าระหนี้.  หน้า  14. 
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ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า หลักของ Fiducia มีลักษณะเหมือนกับการขายฝากตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 ซึ่งบัญญัติว่า อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขาย
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ 

ประเภทที่ 2 แบบ Pignus หรือ การส่งมอบทรัพย์เป็นประกัน 
หลักประกัน แบบ Pignus พัฒนาการมาจากการรักษาทรัพย์สินแบบ Fiducia เป็น

หลักประกันที่ลูกหนี้ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้
เพียงส่งมอบหรือสละการครอบครองทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้เท่านั้น โดยที่ลูกหนี้ยังคงเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอยู่ และลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับทรัพย์ดังกล่าวคืน เมื่อทําการชําระหนี้คืน
แก่เจ้าหน้ีแล้ว อย่างไรก็ดี จุดประสงค์โดยเคร่งครัดดั้งเดิมของหลักประกันแบบนี้ คือ การประกัน
หนี้ด้วยทรัพย์สินที่มีรูปร่าง อันอาจโอนกรรมสิทธิ์แก่เจ้าหน้ีได้ หากลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ 
ต่อมาจึงได้มีการขยายขอบเขตของหลักประกันว่าให้รวมถึงสิทธิในทรัพย์ของผู้อ่ืน (Iura Inre Aliena) 
เช่น ภาระจํายอม หนี้ที่ค้างชําระจากผู้อ่ืน และทรัพย์สินในอนาคตและดอกผลที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ด้วย22 เป็นต้น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า หลักประกันแบบ Pignus มีลักษณะเดียวกับการจํานําตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 74723  

อย่างไรก็ดี ตามหลักประกัน แบบ Pignus นั้น ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามสัญญาต่างก็มี
หน้าที่ดังนี้24 

เจ้าหนี้ (ผู้รับจํานําตามสัญญา Pignus) มีหน้าที่ดังนี ้
1.  ต้องทําให้ทรัพย์จํานํากลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อหน้ีได้ถูกชําระ 
2.  ถ้าหากทรัพย์ที่จํานําถูกขาย ต้องทําให้ส่วนที่เหลือกับคืนสู่สภาพเดิม (ถ้ามี) ภายหลัง

ชําระหนี้แล้ว 
3.  ต้องดําเนินการดูแล การเก็บเกี่ยวดอกผลด้วยความระมัดระวัง (Exacta Diligentia) 

กล่าวคือ ต้องเก็บเกี่ยวดอกผลของทรัพย์สินนั้น (ถ้ามี) แล้วใช้ชําระดอกเบี้ยก่อนแล้วจึงชําระเงินต้น 
แต่คู่สัญญาอาจตกลงให้เจ้าหน้ีเก็บเกี่ยวดอกผลเป็นดอกเบี้ยก็ได้ 

4.  ในกรณีจํานําสังหาริมทรัพย์ตามปกติ  เจ้าหนี้จะใช้ทรัพย์นั้นไม่ได้เว้นแต่ข้อกําหนด
ในสัญญาจะยอมให้ใช้ได้  ถ้าเจ้าหนี้นําไปใช้โดยไม่สุจริตจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ 

 
 

                                                 
22

 ประชุม โฉมฉาย.  เล่มเดิม.  หน้า  198. 
23

 แหล่งเดิม.  หน้า  15. 
24 แหล่งเดิม.  หน้า  15-16. 
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ลูกหนี้ (ผู้จํานํา) ตามสัญญา Pignus มีหน้าที่ ดังนี ้
1.  จ่ายค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนี้ได้จ่ายเพื่อความจําเป็นและเพื่อประโยชน์ของทรัพย์จํานํา เช่น  

ค่ารักษาพยาบาลทาส25 
2.  ค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เจ้าหนี้ได้รับเพราะการกระทําของทรัพย์ที่จํานํา ถ้าลูกหนี้

รู้ควรรู้ถึงคุณสมบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้ เช่น ลูกหนี้จํานําทาสซึ่งควรรู้ได้ว่า
ชอบขโมยของ เป็นต้น 

3.  จ่ายค่าเสียหายหากจํานําทรัพย์ที่ไม่ใช่ของลูกหนี้  และทําให้เจ้าหนี้ต้องสูญเสีย
หลักประกันไป 

นอกจากนี้ เมื ่อเจ้าหนี้ครอบครอบทรัพย์นั้นก็มีหน้าที่ต้องดูและรักษาทรัพย์ที่
เป็นหลักประกันอย่างดี หากเจ้าหน้ีปฏิบัติต่อทรัพย์ไม่ถูกต้อง สัญญาก็ระงับ เช่น ในกรณีที่เจ้าหนี้
นําทาสไปค้าประเวณีหรือกระทําการอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงแล้ว หลักประกัน  Pignus จะ
ระงับไปในทันที แต่เจ้าหน้ีมีสิทธิจะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดูแลทรัพย์สินนั้นด้วย 

ประเภทที่ 3 แบบ  Hypotheca หรือการตกลงให้ทรัพย์เป็นประกัน 
เป็นรูปแบบการให้หลักประกันที่เป็นคุณแก่ลูกหนี้มากที่สุด กล่าวคือ เป็นการที่

ลูกหนี้นําทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์และการครอบครองทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้  ซึ่งลูกหนี้จะยังคงมีกรรมสิทธิ์และครอบครองทรัพย์สินนั้น เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ แต่หากลูกหนี ้ผิดนัดชําระหนี ้  เจ้าหนี ้จะมีสิทธิ ์เหนือทรัพย์สินที ่เป็น
หลักประกันทันที ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีการผิดนัดชําระหนี้ ลูกหนี้ยังคงมีทั้งกรรมสิทธิ์และ
สิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว การประกันลักษณะนี้เป็นประโยชน์แก่
ลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้สามารถใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอันเดียวกันนี้เป็นหลักประกันแก่
เจ้าหนี้รายอ่ืนได้ แต่ในการบังคับทรัพย์สิน เจ้าหนี้รายใดที่ก่อ Hypotheca ก่อนจะมีสิทธิเหนือ
เจ้าหนี้ที่เป็นผู้จดทะเบียนทีหลังได้ โดยลูกหนี้มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ที่จะเป็นเจ้าหนี้ให้ทราบถึงการมี 
Hypotheca ก่อนนั้นแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าหลักเร่ืองของ Hypotheca เหมือนกับการ
จํานองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702   

 
2.4 รูปแบบการน าสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี ้

ปัจจุบันทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ 
เพราะสังหาริมทรัพย์บางประเภทมีมูลค่าสูงไม่น้อยไปกว่า ทรัพย์สินประเภท ที่ดิน ซึ่งเป็น 

                                                 
25 สมัยก่อนทาสเป็นทรัพย์ซ่ึงปัจเจกบุคคลโดยทั่วๆ ไปสามารถมีกรรมสิทธ์ิเหนือทาสได้  ดังนั้นแล้ว  

ทาสจึงสามารถนํามาจํานําได้. 
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อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นส่วนสําคัญในการค้าพาณิ ชย์ใน
ปัจจุบัน 

ความหมายของ สังหาริมทรัพย์  
สังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความ

รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย26 ซึ่งสังหาริมทรัพย์นํามาใช้เป็นหลักประกันได้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท 

1.  สังหาริมทรัพย์ที่เป็นวัตถุมีรูปร่าง เช่น แหวน สร้อยคอ โทรทัศน์ เป็นต้น 
2.  สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง

ในสังหาริมทรัพย์ บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์ จํานํา สิทธิในหุ้นส่วน สิทธิยึดหน่วง 
ลิขสิทธิ์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น  

3.  สังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิทธิซึ่งมีตราสาร เช่น ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้  
ประทวนสินค้า ใบตราส่ง เป็นต้น 

สิทธิที่มีตราสาร หมายความว่า สิทธิของผู้ทรงที่มีอยู่ในตราสาร ซึ่งมีทรัพย์สินเป็น
วัตถุแห่งสิทธิ โดยมีลูกหนี้ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์หรือมีผู้ใช้เงินตามตราสารนั้น ตราสารดังกล่าว
จะเป็นเอกสารแทนตัวทรัพย์หรือตัวเงิน และสามารถโอนกันได้ด้วยวิธีการของตราสารนั้นๆ การ
นําสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันการชําระหนี้ ตามกฏหมายไทย มี 3 ประเภท  
 2.4.1 สัญญาจํานอง  

สังหาริมทรัพย์ที่นํามาจํานองได้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 703 
ได้แก่ 

1. เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 
เรือ หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อ่บรรทุกลําเลียง โดยสาร 

ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะ อย่างอื่นที่สามารถใช้ในน้ําได้ ทํานองเดียวกัน27 
2. แพ 
แพ หมายความรวมตลอดถึง โป๊ะ อู่ลอย และสิ่งลอยน้ําอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน28 
3. สัตว์พาหนะ 
สัตว์พาหนะ หมายถึง ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ซึ่งได้ทําหรือต้องทําตั๋วรูปพรรณ 

(เอกสารแสดงลักษณะสัณฐานโดยเฉพาะของสัตว์พาหนะ)29 เมื่อถึงเกณฑ์ดังนี้ 

                                                 
26 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  140. 
27 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําสยาม พ.ศ. 2456  มาตรา 3. 
28 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําสยาม พ.ศ. 2456  มาตรา 3. 
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(1) ช้างที่อายุย่างเข้าปีที่ 8 
(2) สัตว์อ่ืนนอกจากโคตัวเมีย มีอายุย่างเข้าปีที่  6 หมายความว่า หากเป็นม้า โค 

กระบือ ล่อ ลา เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 6 
(3) สัตว์ใดได้ใช้ขับขี่ ลาก เข็น หรือใช้งานแล้ว แม้ว่าอายุจะต่ํากว่าที่กําหนดไว้ ก็ถือ

ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องทําตั๋วรูปพรรณแล้ว 
(4) สัตว์ใดที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 เมื่อจะนําออกนอกราชอาณาจักร 
(5) โคตัวเมียที่อายุย่างเข้าปีที่ 6 เมื่อจะทําการโอนกรรมสิทธิ์30 
4. สังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการเพื่อให้

สามารถนําทรัพย์มาจํานองได้มากประเภทขึ้น ซึ่งมีดังนี้ 
(1) เคร่ืองจักร ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. 2514 
เคร่ืองจักร  หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสําหรับใช้ก่อกําเนิด

พลังเปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ด้วยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ 
ไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ 
ไฟสวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน31 

เคร่ืองจักรที่นําไปจํานองได้ต้องมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เสียก่อน เมื่อจดทะเบียน
แล้วให้ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่อาจจํานองได้32 

(2) เรือเดินทะเล ตามพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 
เรือ หมายความว่า เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไปที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกลไม่ว่าจะ

ใช้กําลังอ่ืนหรือไม่ก็ตาม และเป็นเรือที่มีลักษณะสําหรับใช้ในทะเลตามกฎหมายข้องบังคับการ
ตรวจเรือที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย33 

การจํานองเรือให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้ บทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ใช้บังคับกี่การจํานองเรือตาม พระราชบัญญัตินี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี34 

 

                                                                                                                                          
29

 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 มาตรา 4. 
30

 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 มาตรา 8. 
31

 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 มาตรา 3. 
32 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 มาตรา 5. 
33 พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 มาตรา  4. 
34 พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 มาตรา 7. 
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(3) รถยนต์ 
รถ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถ

อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง35 
รถยนต์ที่จดทะเบียนแล้ว รถพ่วง รถบดถนน และรถแทรคเตอร์ที่จดทะเบียนแล้วให้

เป็นทรัพย์สินประเภทที่จํานองเป็นประกันหน้ีได้ตามกฎหมาย36 
หลักเกณฑ์ของการจํานอง37 
การจํานอง เป็นการประกันหนี้ด้วยทรัพย์ โดยการจดทะเบียนตราทรัพย์สินไว้เป็น

ประกันซึ่งผู้จํานองยังสามารถครอบครองใช้สอยทรัพย์สินที่จํานองได้ตามปกติ และเป็นวิธีการที่
เจ้าหนี้นิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากเจ้าหนี้ผู้รับจํานองย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชําระหนี้จากทรัพย์ที่
จํานองนั้นก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืน ทั้งนี้ การจํานองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีหลักเกณฑ์
ดังนี ้

(1) จํานองต้องมีสัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรก บัญญัติว่า “อันว่าจํานอง

นั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จํานอง” เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกว่า “ผู้รับจํานอง” เป็นประกันการชําระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจํานอง 

ตามคําจํากัดความของการจํานองที่กล่าวไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
702 ดังกล่าว สามารถพิจารณาได้ว่าการจํานองเป็นสัญญาระหว่างผู้จํานองกับผู้รับจํานอง สัญญานี้
เป็นเพียงสัญญาอุปกรณ์ซึ่งจะต้องมีสัญญาประธานระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้38 และเป็นหน้ีที่มีการ
ระบุจํานวนเงินไว้เป็นจํานวนแน่นอนตายตัว หรือจํานวนสูงสุดที่จะเป็นหนี้ในอนาคตและเมื่อ
เจ้าหนี้ประสงค์จะให้เกิดความมั่นใจหนี้หลักของตนว่าจะได้รับการชําระคืนจนสิ้นเชิง 39 เจ้าหนี้ก็
จะเรียกให้มีการประกันหนี้หลักนั้น คือ “หนี้อุปกรณ์ หรือสัญญาอุปกรณ์” เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการปฏิบัติการชําระหนี้ของหนี้ประธาน40 

                                                 
35 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4. 
36 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 17/1. 
37

 อภิรดี  พิบูลภานุวัธน์.  (2546).  การพัฒนากฎหมายหลักประกัน.  หน้า  49-50. 
38 สุรพล วิเศษโกสิน.  (2530).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง  

จ าน า  สิทธิยึดหน่วง  และบุริมสิทธิ.  หน้า  79. 
39 แหล่งเดิม.  หน้า  80. 
40 แหล่งเดิม.  หน้า  81. 
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สัญญาอุปกรณ์ที่เกิดจากการจํานองนี้เป็นการนําเอาทรัพย์สินตราไว้เป็นประกันการ
ชําระหนี้ประธานซึ่งเป็นการประกันการชําระหนี้ด้วยทรัพย์ โดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น
ให้แก่ผู้รับจํานองหรือเจ้าหนี้ครอบครอง ลูกหนี้ประธานหมายถึงลูกหนี้ ชั้นต้น ลูกหนี้อุปกรณ์  
หมายถึง ลูกหนี้ผู้จํานอง และหนี้อุปกรณ์ย่อมระงับสิ้นไปเมื่อหนี้ประธานระงับไป ตามนัยคํา
พิพากษาฎีกาที่ 2004/2526 ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าเมื่อหนี้ตามสัญญากู้เป็นหนี้ประธาน และหนี้ตาม
สัญญาจํานองเป็นหนี้อุปกรณ์หนี้ทั้งสองประเภทจึงอาจแยกเป็นส่วนออกต่างจากกันได้ โดย
อํานาจแห่งมูลหนี้โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะเลือกฟ้องบังคับชําระหนี้ตามสัญญากู้หรือตามสัญญาจํานอง
ก็ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 มิได้บังคับว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องบังคับจํานอง
ได้แต่ทางเดียว 

(2) ผู้จํานองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะที่จํานองด้วย 
(3) สัญญาจํานองเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดทรัพยสิทธิ 
สัญญาจํานองย่อมก่อให้เกิดทรัพย์สิทธิเหนือตัวทรัพย์จํานอง41 ผู้รับจํานองย่อมมีสิทธิ

เหนือทรัพย์สินในอันที่จะบังคับเอาแต่ตัวทรัพย์สินได้โดยตรง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดังนี้   
ก.  ทําให้เจ้าหนี้ผู้รับจํานองสามารถใช้สิทธินั้นยกขึ้นอ้างแก่บุคคลได้ทั่วไป 42 แม้

ทรัพย์สินซึ่งจํานองจะถูกโอนไปหรือถูกขายต่อไปให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่ทรัพย์นั้น จะตกไป
อยู่กับผู้ใด   

ข.  ทําให้สิทธิจํานองเป็นสิทธิที่ไม่มีเวลาสิ้นสุด ไม่มีอายุความ43 ทําให้ผู้รับจํานองมี
สิทธิเรียกร้องแม้หนี้ประธานจะขาดอายุความไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้รับจํานองจะเรียกเอา
ดอกเบี้ยที่ค้างชําระในการจํานองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ 

การบังคับจํานอง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การบังคับจํานองมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) การดําเนินการของเจ้าหนี้ผู้รับจํานองเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ เจ้าหนี้ผู้รับจํานอง

มีสิทธิตามกฎหมายกล่าวคือ44 
ก.  การบังคับจํานองด้วยวิธีการเอาทรัพย์สินที่จํานองออกขายทอดตลาด 

                                                 
41 คําพิพากษาฎีกาที่  3332/27. 
42 เสนีย์ ปราโมช.  (2512).  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 (ภาค 1-2).  

หน้า  511-512. 
43 พจน์ บุษปาคม.  (2540).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ค้ าประกัน จ านอง  

จ าน า,  สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ.  หน้า  27. 
44 สุรพล วิเศษโกสิน .  เล่มเดิม.  หน้า  37. 
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ข. การบังคับจํานองด้วยวิธีการเอาทรัพย์สินที่จํานองหลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับ
จํานองดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 และมาตรา 729 ทั้งนี้ 
โดยจะได้พิจารณาเป็นลําดับดังนี้ 

(ก) การบังคับจํานองด้วยวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานอง 
การบังคับจํานองโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองต้องดําเนินการตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 กล่าวคือ เมื่อหนี้ของลูกหนี้ถึงกําหนดชําระหนี้และ
ถ้าลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้ผู้รับจํานองประสงค์จะบังคับจํานองก็ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้
ให้ชําระภายในกําหนดเวลาอันสมควร ซึ่งได้กําหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนั้น45 ถ้าลูกหนี้หรือผู้
จํานองไม่ชําระหนี้หรือไม่ขอไถ่ถอนจํานองผู้รับจํานองจึงมีสิทธิฟ้องต่อศาลของให้ศาลมี       
คําพิพากษาให้ยึดทรัพย์จํานองและขายทอดตลาด เพื่อนําเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นมาชําระ
หนี้ให้แก่ตนโดยวิธีการยึดทรัพย์ 

(ข) การบังคับจํานองโดยฟ้องขอให้เอาทรัพย์สินจํานองหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจํานอง
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 729 ดังต่อไปนี้ 

1.  ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี 
2.  ผู้จํานองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจํานวนเงิน

อันค้างชําระ 
3.  ไม่มีการจํานองรายอ่ืนหรือบุริมสิทธิอ่ืนได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกัน 
ดังจะเห็นได้ว่าหากผู้รับจํานอง ไม่ประสงค์จะบังคับจํานองด้วยวิธีการขายทอดตลาด

ก็ย่อมจะสามารถเอาทรัพย์สินที่จํานองหลุดเป็นสิทธิของตนได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 729 ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

(2) ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับจํานอง 
ก.  การบังคับจํานองด้วยวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองหลุดเป็นสิทธิของ

ผู้รับจํานองตามมาตรา 729 นี ้คือต้องฟ้องคดีต่อศาล 
ข.  การฟ้องคดีเอาทรัพย์ที่จํานองหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจํานองเป็นการบังคับจํานอง

เช่นเดียวกับการบังคับจํานองโดยการขายทอดตลาดทรัพย์จํานอง ดังนั้น ก่อนฟ้องคดีผู้รับจํานองต้อง
มีจดหมายบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชําระหนี้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 72846 

                                                 
45 สุดา วิศรุตพิชญ์.  (2542).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ าประกัน  จ านอง  

จ าน า.  หน้า  48. 
46 คําพิพากษาฎีกาที่  1732/2500. 
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ค.  การที่ผู้รับจํานองจะฟ้องคดต่อศาลเพื่อเอาทรัพย์ที่จํานองหลุดเป็นสิทธิของตนได้
นั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขครบถ้วนทั้งสามประการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 729  (1) (2) (3)   

ง.  เงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 729 (2) ที่ว่า “ผู้จํานองมิได้
แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่า ราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจํานวนเงินอันค้างชําระ” นั้น เป็นหน้าที่นํา
สืบของผู้จํานอง ถ้านําสืบไม่ได้ศาลก็จะพิพากษาให้ทรัพย์สินที่จํานองนั้นหลุดเป็นสิทธิของผู้รับ
จํานําไม่ได้ 

การกระทําที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการบังคับจํานอง   
ในการจํานองนั้นผู้รับจํานองมีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จํานองก่อน

เจ้าหนี้สามัญ ผู้จํานองมีหน้าที่ในการที่จะต้องไม่ทําให้สิทธิในการบังคับจํานองถูกกระทบกระเทือน
ด้วยการทําให้ทรัพย์สินที่จํานองเสื่อมราคาลง โดยเฉพาะการจดทะเบียนทรัพย์สิทธิใดๆ  เหนือ
ทรัพย์สินนั้นอันเป็นที่เสียหายแก่สิทธิของผู้รับจํานองในเร่ืองนี้มีบทบัญญัติในมาตรา 722 ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดไว้ว่า “ถ้าทรัพย์สินที่ได้จํานองแล้ว และภายหลังที่
จดทะเบียนจํานองมีการจดทะเบียนภาระจํายอมหรือทรัพย์สิทธิอย่างอ่ืน โดยผู้รับจํานองมิได้ยินยอม
ด้วยไซร้ ท่านว่าสิทธิจํานองย่อมเป็นใหญ่กว่าภาระจํายอมหรือทรัพย์สิทธิอย่างอ่ืนนั้น หากว่าเป็น
ที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้รับจํานองในเวลาบังคับจํานองก็ให้ลบสิทธิดังกล่าวนี้เสียจากทะเบียน” 

การจํานองเป็นการเอาทรัพย์สินตราไว้เป็นประกันการชําระหนี้ ผู้รับจํานองมีสิทธิที่
จะได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่จํานอง เมื่อจะรับจดทะเบียนจํานอง ผู้รับจํานองย่อมพิจารณา
แล้วว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าครอบคลุมจํานวนหนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาประธานแล้ว หากผู้จํานอง
ทําให้เสื่อมเสียสิทธิแก่ผู้รับจํานองก็ขอให้ลบสิทธินั้นออกจากทะเบียนได้ 47 

การกระทําที่กฎหมายถือว่าเป็นการทําให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้รับจํานองในเวลาบังคับ
จํานองอันทําให้ผู้รับจํานองลบสิทธิดังกล่าวออกเสียจากทะเบียนได้นั้น คือการจดทะเบียนภาระ    
จํายอมหรือการจดทะเบียนทรัพยสิทธิอย่างอ่ืน ผู้รับจํานองจะใช้สิทธิเพิกถอนภาระจํายอมหรือ
ทรัพยสิทธิที่ผู้จํานองก่อให้เกิดขึ้นตามมาตรา 722 ได้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้คือ48 

(1)  เมื่อมีการจดทะเบียนจํานองแล้ว  ปรากฏว่าทรัพย์จํานองไม่ได้เป็นของผู้จํานอง 
(2)  ภายหลังจดทะเบียนจํานองแล้ว ผู้จํานองได้ไปจดทะเบียนภาระจํายอมหรือ

ทรัพยสิทธิอย่างอื่นเหนือทรัพย์ที่จํานองนั้น 

                                                 
47 พจน์ ปุษปาคม.  เล่มเดิม.  หน้า  42. 
48 สุดา วิศรุตพิชญ์.  เล่มเดิม.  หน้า  42. 
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(3) การขอให้ลบสิทธินั้น ผู้รับจํานองจะขอให้ลบได้เมื่อมีการบอกกล่าวบังคับจํานอง49 
ผู้ซื้อทรัพย์จํานองในการขายทอดตลาดจะไม่สามารถใช้ทรัพย์ดังกล่าวได้ต้องรอ

จนกระทั่งสัญญาเช่าครบกําหนด ทําให้ทรัพย์ที่จํานองเสื่อมราคาไม่ผิดอะไรกับการจดทะเบียน
ทรัพย์สิทธิ50 ผู้รับจํานองจะขอให้ลบสิทธิออกจากจดทะเบียนไม่ได้ 51 เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตร 722 เนื่องจากการเช่าเป็นบุคคล
สิทธิการที่ผู้ซื้อทอดตลาดได้ไปซึ่งทรัพย์สินก็ย่อมมีสิทธิการเช่าติดไปด้วยย่อมจะได้ไปซึ่งค่าเช่าของ
ทรัพย์สินนั้น 

ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจํานอง 
สัญญาจํานองย่อมระงับไปเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ 
(1)  เมื่อหนี้ที่เป็นประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอ่ืนที่มิใช่เหตุแห่ง อายุความ     
(2)  เมื่อปลดจํานองให้แก่ผู้จํานองด้วยหนังสือเป็นสําคัญ  
(3)  เมื่อผู้จํานองหลุดพ้น 
(4)  เมื่อถอนจํานอง 
(5)  เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับ

จํานองหรือถอนจํานอง 
(6)  เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นหลุด 

 2.4.2 สัญญาจํานํา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ได้บัญญัติเร่ือง “การจํานํา” ไว้ตั้งแต่มาตรา 747 

ถึงมาตรา 769 ซึ่งทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนํามาจํานําได้ การจํานําทรัพย์สินต้อง
ส่งมอบการครอบครองและการจํานําสิทธิที่มีตราสาร จะได้พิจารณาดังนี้ 

1) การจํานําทรัพย์สินต้องมีการส่งมอบการครอบครอง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ให้ความหมายของการจํานําไว้ในมาตรา 747 

ความว่า “อันว่าจํานํานั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้จํานํา” ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่ง
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจํานํา” เพื่อเป็นประกันการชําระหนี้” ผู้จํานําต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินที่จํานําให้แก่ผู้รับจํานํา เพื่อเป็นการประกันการชําระหนี้ ถ้าไม่มีการส่งมอบทรัพย์สิน
ที่จํานําให้แก่ผู้รับจํานํา การส่งมอบการครอบครองจึงเป็นสาระสําคัญและถือเป็นแบบแห่งสัญญา
จํานํา เพราะสิทธิจํานํานั้นเป็นสิทธิที่ก่อตั้งขึ้น โดยบทบัญญัติของกฎหมายจึงเป็นทรัพยสิทธิ มิได้

                                                 
49 พจน์ ปุษปาคม.  เล่มเดิม.  หน้า  81. 
50 สุดา วิศรุตพิชญ์.  เล่มเดิม.  หน้า  79. 
51 แหล่งเดิม.  หน้า  81. 
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ก่อต้ังขึ้นโดยสัญญาหรือข้อตกลง ดังจะเห็นได้ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันทําหลักฐานเป็นหนังสือหรือ
จะทําเป็นสัญญาหรือข้อตกลงก็ได้ แต่ถ้ามิได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่จํานําแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการ
จํานําตามกฎหมาย เพราะกฎหมายมุ่งถึงผลแห่งการใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกัน คือให้เจ้าหนี้มี
อํานาจที่จะบังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้โดยการนําทรัพย์สินไปขายเพื่อนํา
เงินมาชําระหนี้ ซึ่งการที่บังคับตามสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องมีตัว
ทรัพย์มารองรับการใช้สิทธิดังกล่าว52 

จึงเห็นได้ว่า หากไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินให้อยู่ความครอบครองของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็
ย่อมไม่มีสิทธิเพราะไม่ก่อให้เกิดทรัพยสิทธิใดๆ เหนือทรัพย์สินที่จํานํา ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติ
ที่ว่าด้วยการะงับสิ้นไปแห่งการจํานําในมาตรา 769 (2) จํานําย่อมระงับสิ้นเมื่อผู้รับจํานํายอม
ให้ทรัพย์สินที่จํานํากลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จํานําแ ต่ในส่วนของการครอบครอง
ทรัพย์สินที่จํานําคู่สัญญาอาจจะตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่จํานําไว้ได้
ตามมาตรา 749 ในการส่งมอบนั้นสามารถกระทําได้โดยการโอนการครอบครอง จึงนําหลักเร่ืองการ
โอนการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 และ 137953 มาใช้ในเร่ือง
การส่งมอบการครอบครองด้วย โดยเทียบเคียงกับความหมายของการส่งมอบการครอบครองตาม
มาตรา 2 ของ Bill of Exchange Act 1882 ของอังกฤษซึ่งบัญญัติว่า “Delivery Means Transfer of 
Possession, Actual or Constructive from one Person to Another” ซึ่งแปลความได้ว่า คําว่า “การส่ง
มอบ” หมายความถึง การโอนการครอบครองโดยตรงหรือโดยปริยายจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคล
อีกคนหนึ่ง และการครอบครองนั้นคือ การแสดงกริยาอาการยึดถือหรือหวงกันไว้เพื่อตนเอง54 

นอกจากนั้น การส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวต้องกระทําโดยการแสดงเจตนาเพื่อใช้
เป็นหลักประกันในการชําระหนี้ด้วย เช่น ก. กู้เงิน ข. ต่อมามีกิจธุระจึงฝากรถยนต์ไว้กับ ข. กรณีนี้
มิใช่เป็นการจํานํา55 ดังนั้น การจํานําต้องมีหนี้ประธานก่อน แล้วจึงมีการตกลงส่งมอบทรัพย์สิน
เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระหนี้นั้น สัญญาจํานําจึงต้องเป็นสัญญาอุปกรณ์ ซึ่งหากหนี้ประธาน
สิ้นผลหรือระงับไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามการจํานําซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ก็ต้องระงับไปด้วย แม้ว่า
ผู้รับจํานําจะยังมิได้ส่งมอบทรัพย์สินที่จํานําคืนให้แก่ผู้จํานําก็ตาม สิทธิที่ผู้รับจํานํามีอยู่เหนือ

                                                 
52 อภิรดี  พิบูลภานุวัธน์.  เล่มเดิม.  หน้า  62. 
53 มาตรา 1378 บัญญัติว่า “การโอนไปซ่ึงการครอบครองนั้นย่อมทําได้ โดยการส่งมอบทรัพย์สินที่

ครอบครอง” 
54 ประมูล สุวรรณศร.  (2514).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์.  หน้า 79.   
55 ชุมพล จันทราทิพย์.  (2537).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ าประกัน  

จ านอง  จ าน า.  กรุงเทพฯ,  หน้า  84.   
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ทรัพย์สินนั้นก็สิ้นสุดลง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 169 (1) ว่าจํานําย่อมระงับสิ้นไปเมื่อหนี้ซึ่งจํานํา
เป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอ่ืนอันมิใช่เพราะเหตุแห่งอายุความ 

ทรัพย์ที่จํานําต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคําว่า “สังหาริมทรัพย์” ได้บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140 ว่า “สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอ่ืน 
นอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์นั้นด้วย” เมื่อพิจารณาลักษณะ
สําคัญของสัญญาจํานําในประการแรกดังกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการจํานําต้องมีการส่งมอบ
ทรัพย์สินให้อยู่ในครอบครองของเจ้าหนี้ตามความหมายของคําว่า “การส่งมอบ” และ “การ
ครอบครอง” ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว จึงจะก่อให้เกิดสิทธิจํานําขึ้นตามกฎหมาย ดังนั้นสังหาริมทรัพย์
ที่จะนํามาจํานําได้ตามมาตรา 747 จะต้องสามารถส่งมอบทรัพย์สินให้อยู่ในครอบครองของเจ้าหนี้
ได้ด้วยคือ เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินไว้ได้การส่งมอบจึงไม่อาจกระทําได้ด้วยเพียงการแสดง
เจตนาต่อกัน ดังน้ันวัตถุที่ไม่มีรูปร่างจึงเป็นทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจส่งมอบให้แก่กันได้แม้จะ
รวมอยู่ในความหมายของสังหาริมทรัพย์ผู้วิจัยมีความว่าไม่สามารถจํานําได้ตามมาตรา 747 เพราะ
การจํานําตามมาตรา 747 จะต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จํานําให้แก่ผู้รับจํานําด้วยสัญญาจํานําจึง
จะสมบูรณ ์

2) สัญญาจํานําเป็นสัญญาอุปกรณ์แห่งหนี้ ซึ่งทําให้เกิดภาระผูกพันเหนือทรัพย์ที่
เป็นหลักประกันโดยเจ้าหนี้มีสิทธิยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่จํานํานั้นก่อนเจ้าหนี้อ่ืน แม้ว่าใน
บทบัญญัตเิร่ืองการจํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมิได้บัญญัติว่าเจ้าหนี้จํานํามี
สิทธิได้รับชําระหนี้ก่อน เจ้าหนี้สามัญเหมือนเจ้าหนี้จํานองก็ตาม ท่านว่าผู้รับจํานําย่อมมีสิทธิเป็น
อย่างเดียวกับผู้ทรงบุริมสิทธิในลําดับที่หนึ่ง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 278 นั้น ซึ่งมาตรา 251 ได้ให้
ความหมายของคําว่า ”ผู้ทรงบุริมสิทธิ” ไว้ว่า “ผู้ทรงบุริมสิทธิย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชําระหนี้ อันค้างชําระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อ่ืนๆ โดยนัย
ดังที่บัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน “ดังนั้นจึงทําให้เจ้าหนี้ผู้รับจํานํามีสิทธิได้รับ
ชําระหนี้จากทรัพย์สินที่จํานําน้ัน ก่อนเจ้าหน้ีอ่ืนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ผู้รับจํานอง แต่โดยที่การยึดถือ
ครอบครองทรัพย์สินของผู้รับจํานํานั้น มิใช่การยึดถือในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ เจ้าหนี้ผู้รับจํานํา
จึงมีหน้าที่ที่จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินที่จํานําตามมาตรา 759 หากเกิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในการ
สงวนรักษาทรัพย์สินนั้น ผู้รับจํานําสามารถเรียกจากผู้จํานําได้ ตามมาตรา 762 และนอกจากสิทธิ
ในการยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่จํานําไว้จนกว่าจะได้รับชําระหนี้แล้ว ในกรณีที่มีดอกผลนิตินัย
ที่เกิดจากทรัพย์สินที่จํานํา เจ้าหนี้จํานํายังมีสิทธิที่ได้รับดอกผลนั้นเพื่อชําระต้นเงินหรือดอกเบี้ย
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ได้ด้วย ตามมาตรา 761 มาตรา 76256 ความว่า ”ค่าใช้จ่ายใดๆ อันควรแก่การรักษาทรัพย์สินที่จํานํา
นั้น ผู้จํานําต้องชดใช้ให้แก่ผู้รับจํานําเว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา”  

การบังคับจํานํา 
การบังคับจํานําหรือการบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญา

จํานํา  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 13 หมวด 3 โดยได้กําหนดถึงวิธีการ
บังคับจํานําไว้ในมาตรา 764 และมาตรา 76557 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้คือ 

1) ผู้รับจํานําจะต้องทําหนังสือบอกกล่าวถึงลูกหนี้ หรือผู้จํานําให้ทําการชําระหนี้
และอุปกรณ์ภายในเวลาที่กําหนดให้ตามสมควร ซึ่งต้องระบุไว้ในคําบอกกล่าวนั้น 

2) ถ้าลูกหนี้หรือผู้จํานําละเลยไม่ชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนดผู้นําจําสามารถ
บังคับจํานําได้ โดยวิธีการนําทรัพย์สินที่จํานําออกขายทอดตลาดแต่ต้องทําการแจ้ง วัน เวลา และ
สถานที่  ที่จะทําการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จํานําให้แก่ผู้จํานําทราบ หากไม่สามารถบอกกล่าวได้
ผู้รับจํานําจะนําทรัพย์สินที่จํานําออกขายทอดตลาดได้ เมื่อหนี้นั้นได้ค้างชําระมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งเดือน 

เพราะฉะนั้น ในการบังคับหลักประกันด้วยทรัพย์สินตามสัญญาจํานํานี้ผู้รับจํานํา
สามารถบังคับชําระหนี้ เอาจากหลักทรัพย์ที่ เป็นประกันการชําระหนี้ได้เอง  โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการในองค์กรยุติธรรม คือ การฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับจํานํา 
 2.4.3 สัญญาจํานํา กรณสีังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง  

การจํานําหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น58 
ปัจจุบันการนําตราสารมาเป็นหลักประกันการชําระหนี้มีความสําคัญต่อการประกอบ

ธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีนําระบบวิธีการซื้อขายหุ้นโดยไม่มีใบหุ้น มาใช้
ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเรียกว่า ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญดังนี้  

                                                 
56 พจน์ บุษปาคม.  เล่มเดิม.  หน้า  145.   
57 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  764  บัญญัติว่า  เมื่อจะบังคับจํานําผู้รับจํานําต้องบอก

กล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนว่า  ให้ชําระหนี้และอุปกรณ์ภายในเวลาอันสมควรซ่ึงกําหนดให้ในคําบอก
กล่าวนั้น 

 ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคําบอกกล่าว  ผู้รับจํานําชอบที่จะเอาทรัพย์สินซึ่งจํานําออกขายได้  แต่
ต้องขายทอดตลาด 

 อนึ่งผู้รับจํานําต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จํานําบอกเวลาสถานที่ซ่ึงจะขายทอดตลาดด้วย 
 มาตรา  765  บัญญัติว่า  ถ้าไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนได้  ผู้รับจํานําจะเอาทรัพย์สินจํานําออกขาย

ทอดตลาดเสียในเมื่อหนี้ค้างชําระมาล่วงหน้าเวลาเดือนหนึ่งแล้วก็ให้ทําได้. 
58 จรูญ ชัยวิเชียร. ปัญหาการออกและการจ าน าหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุน้. หน้า 28-36. 
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หลักการและกระบวนการของระบบไร้ใบหุ้น 
ระบบไร้ใบหุ้นที่ใช้ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกข้อกําหนดและ

ข้อบังคับ เพื่อเป็นการปฏิบัติแก่สมาชิกในการรับฝาก การถอนหลักทรัพย์ การส่งมอบ การโอน
หลักทรัพย์ การจดแจ้งการจํานํา บังคับจํานําและขายทอดตลาด ดังมีหลักการที่สําคัญๆ ดังนี้ 

(1) การฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากจากบรรดาสมาชิก หรือบริษัทรับฝากหลักทรัพย์ 

(CUSTODIAN) เมื่อศูนย์รับฝากได้รับฝากฝากหลักทรัพย์ไว้แล้ว ใบหลักทรัพย์เหล่านั้นจะถูก
โอนเข้าอยู่ในชื่อของศูนย์รับฝาก ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่รับฝาก จะปรากฏอยู่ในรูปของบัญชีการฝาก
หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากจัดทําขึ้นให้ เช่นเดียวกับการระบบการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
เมื่อมีการซื้อขายจากบริษัทสมาชิกหรือบริษัทผู้ฝากรายใด ก็จะทําการส่งมอบโดยวิธีหักรายการ
ในทางบัญชีโดยไม่ต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่กันแต่อย่างใด 

 
แผนภูมิแสดงกระบวนการฝากหลักทรัพย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2.1  แผนภูมิแสดงกระบวนการฝากหลักทรัพย์ 

เจ้าของหลักทรัพย์ 

ส่งมอบใบหลักทรัพย์ 

สมาชิก 

ผ่านสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

ตัวแทนสมาชิก บริษัทรับฝากหลักทรัพย์ 

ส่งมอบใบหลักทรัพย์ เพื่อฝากที่ศูนย์รับฝาก 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
999-999999-9 

ใบหลักทรัพย์ถูกโอนเข้าชื่อ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝาก 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
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และจากภาระหน้าที่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รับฝากใบหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิก
หรือผู้ฝาก ซึ่งเป็นการรับฝากหลังจากมีการออกใบหลักทรัพย์กันแล้วจึงนํามาฝาก เพื่อส่งมอบและ
โอนหลักทรัพย์ด้วยวิธีการบันทึกทางบัญชี59 โดยมิต้องมีการส่งมอบและโอนใบหลักทรัพย์ทําให้
ปริมาณเอกสาร คือใบหลักทรัพย์ยังมีปริมาณมาก เป็นปัญหาต่อระบบการเก็บและการรับฝาก  
ดังนั้นศูนย์รับฝากจึงได้คิดวิธีที่จะลดปริมาณเอกสาร ซึ่งหมายถึง ใบหลักทรัพย์ทุกชนิดให้มีน้อย
หรือไม่มีเลย โดยนําวิธีการไม่ใช้ใบหุ้นมาใช้ในการรับฝาก กล่าวคือ เมื่อบริษัทจดทะเบียน ใด
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนมีความ
ประสงค์จะออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใดๆ หลังจากที่
ได้รับอนุญาตให้มีการจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ หากผู้จองซื้อมีบัญชีฝากหลักทรัพย์
อยู่กับศูนย์รับฝาก  ผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ฝากสามารถจะระบุให้บริษัทออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แทนได้ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทํารายชื่อของผู้จองซื้อไปให้ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ได้รับทราบว่า ผู้จองซื้อเป็นผู้ฝากที่มีบัญชีฝากอยู่กับบริษั ทหลักทรัพย์ใด 
หมายเลขบัญชี และจํานวนหลักทรัพย์ที่ได้รับเท่าใดเท่านั้น กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ผ่านระบบ
ไม่มีใบหุ้นนี้จะได้การรับรองสิทธิทันทีที่บริษัทจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากได้รับ
ทราบบัญชีรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร และมีบัญชีฝากอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ซึ่งจะทําให้ไม่มีใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์แต่อย่างใด 

ในส่วนของผู้ที่ต้องการใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่
มีบัญชีฝากอยู่กับบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และมีความประสงค์จะได้ใบหลักทรัพย์ไว้
เอง บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก็จะจัดทําใบหุ้น หรือใบหลักทรัพย์ไปให้ตามปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, มาตรา 228. 
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แผนภูมิแสดงการออกใบหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.2  แผนภูมิแสดงการออกใบหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น 

 
 
 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ผู้จองซื้อ 

ต้องการใบหลักทรัพย์ ไม่ต้องการใบหลักทรัพย์  (แจ้งความประสงค์) 

พิมพ์ใบหลักทรัพย์ในชื่อของผู้จองซื้อ ไม่ต้องพิมพ์ใบหลักทรัพย์ 
ในชื่อผู้ถือหรือผู้จองซื้อ 

ลงทะเบียนชื่อศูนย์รับฝาก 
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

ลงทะเบียนในชื่อผู้จองซื้อ 
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

บัญชีของผู้ฝากที่อยู่ในบริษัทสมาชิกของ    ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัทรับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ 
เมื่อมีการปิดพักสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อ 
จ่ายเงินปันผล 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหลักทรัพย์ 
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(2)  การจํานําหลักทรัพย์ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การจํานําหลักทรัพย์ หากลูกค้าผู้ฝากหลักทรัพย์รายใดมีความประสงค์จะนําหลักทรัพย์

ของตนที่มีอยู่ในบัญชีฝากไปจดทะเบียนการจํานําเพื่อเป็นประกันการขอสินเชื่อกับบริษัทสมาชิก
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ การจํานํานั้นไม่ต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่จํานําให้แก่กัน เพียงแต่
แจ้งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รู้ถึงการจํานํา ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็จะแจ้งให้มีการเปลี่ยนแปลง
หรือห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่จํานําต่อกันนั้นไว้ พร้อมกับให้ผู้รับจํานําหลักทรัพย์เปิดบัญชีการรับ
จํานําหลักทรัพย์ไว้เป็นบัญชีต่างหากจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปกติ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะจดแจ้งการจํานําหลักทรัพย์ไปยังนายทะเบียนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้ได้รับทราบ เมื่อ
นายทะเบียนได้ตอบรับทราบการจํานําให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รับทราบแล้ว ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก็จะแจ้งให้ผู้รับจํานําที่เป็นสมาชิกมารับใบตอบรับการจํานําไว้เป็นหลักฐาน 

 
แผนภูมิแสดงวิธีการจํานําหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

ภาพท่ี  2.3  แผนภูมิแสดงวิธีการจํานําหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น 
 
 

ลูกค้าผู้ฝากหลักทรัพย์ที่มีบัญชีฝากกับ 
สมาชิกศูนย์ฯ ต้องการจํานําหลักทรัพย์ 

ที่ฝากกับสมาชิกของศูนย์ 

สมาชิกศูนย์ฯ ขอจดจํานําหลักทรัพย์ 
ของลูกค้าผู้ฝากกับศูนย์รับฝาก 

ศูนย์รับฝากฯ สมาชิกเปิดบัญชีเพื่อแยก 
การจํานําและแจ้งศูนย์ฯ 

แจ้งยืนยัน 
สมาชิกแจ้งศูนย์เพื่อให้รับ 

ทราบการจํานํา 
ศูนย์แจ้งยืนยัน 

การจํานํา ศูนย์รับฝากจดแจ้งการจํานํา 

นายทะเบียนบริษัทรับจดแจ้งการจํานํา 
และแจ้งยืนยันให้ศูนย์รับฝาก 
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(3) การเพิกถอนการจํานําหลักทรัพย์ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การเพิกถอนการจํานําหลักทรัพย์ของผู้ฝากที่ได้นํามาจํานําไว้ หากปลดภาระหนี้แล้ว 

จะมีการเพิกถอนการจํานํา จะต้องกระทําทั้งจํานวนที่ได้ทําการจํานําไว้ ซึ่งหากต้องการจะเพิก
ถอนเพียงบางส่วนจะกระทําได้โดยต้องขอเพิกถอนทั้งจํานวนก่อน แล้วจึงจะทําการจํานําใหม่ใน
ส่วน   ที่เหลือได้ ส่วนเอกสารที่จะต้องใช้ในการเพิกถอน โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์คือ 

1.  ใบนําส่งการจํานําที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
2.  หนังสือเพิกถอนการจํานํา จํานวน 4 คู่ฉบับ 
เมื่อศูนย์รับฝากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะปลดพักการโอน 

(Lock) หลักทรัพย์ตามจํานวนที่ขอเพิกถอนนั้น และนําส่งหนังสือเพิกถอนการจํานําไปยังนาย
ทะเบียนบริษัท เพื่อดําเนินการเพิกถอนการจํานําในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อนายทะเบียนตอบรับ
การเพิกถอนแล้วศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็จะจัดส่งใบตอบรับการเพิก ถอนให้แก่สมาชิกเพื่อ
เป็นหลักฐาน และสมาชิกผู้รับจํานําก็ไปทําการถอนหลักทรัพย์ที่ขอเพิกถอนออกจากบัญชีการ
จํานําต่อไป 

การบังคับจํานํา  และการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การบังคับจํานําและการขายทอดตลาด60 เมื่อมีการจํานําหลักทรัพย์ไว้แล้ว ผู้จํานํา

ไม่สามารถจะปลดภาระหนี้ต่อผู้รับจํานําได้ หากสมาชิกผู้รับจํานําประสงค์จะทําการบังคับจํานํา 
และขายทอดตลาด หลักทรัพย์ที่จํานําในระบบไร้ใบหุ้นสมาชิกสามารถที่จะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ใน 2 วิธี ดังนี ้

กรณีแรก กรณีที่สมาชิกบังคับจํานํา และขายทอดตลาดหลักทรัพย์ที่จํานําโดยใช้
ใบหลักทรัพย์ มีวิธีการดังนี้ 

(1) ให้สมาชิกยื่นคําขอถอนใบหลักทรัพย์และขอออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของผู้จํานํา 
โดยยื่นใบถอนหลักทรัพย์จากบัญชีจํานําและคําขอให้ออกใบหลักทรัพย์ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
ทั้งนี้ผู้รับจํานําและผู้จํานําต้องยินยอมให้ผู้รับจํานําเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อในใบคําขอให้ออก
ใบหลักทรัพย์แทนผู้จํานําได้  เพื่อที่ผู้รับจํานําจะบังคับจํานําหลักทรัพย์นั้นไว้ด้วย 

(2) เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้รับใบถอนหลักทรัพย์และคําขอให้ออกใบหลักทรัพย์
ตามข้อ (1) แล้วศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการ ดังนี้ 

ปลดพัก (Lock) การโอนและหักบัญชีตามจํานวนหลักทรัพย์ที่ขอถอน พร้อมออกใบ 
Slip ให้สมาชิกเก็บเป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการออกใบหลักทรัพย์ในชื่อผู้จํานําต่อไป 

                                                 
60 จรูญ ชัยวิเชียร.  เล่มเดิม.  หน้า  34-36. 
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(3) เมื่อสมาชิกได้รับใบหลักทรัพย์ และดําเนินการขายทอดตลาดใบหลักทรัพย์แล้ว ผู้
ซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดสามารถติดต่อกับนายทะเบียน เพื่อให้ดําเนินการออกใบ
หลักทรัพย์ในชื่อผู้ซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดต่อไปได้ 

กรณีที่ 2 กรณีที่สมาชิกบังคับจํานํา และขายทอดตลาดโดยไม่ใช้ใบหลักทรัพย์นั้น ให้
ใช้หนังสือตอบรับการจํานําฉบับผู้รับจํานําเป็นหลักฐาน แทนใบหลักทรัพย์ที่จํานําและเมื่อมี
การขายทอดตลาดใบหลักทรัพย์ที่จํานําแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 

(1) ให้สมาชิกยื่นใบนําส่งการจํานํา ระบุการเป็นจํานําพร้อมหลักฐาน ซึ่งแสดงได้ว่ามี
การบังคับจํานํา หลักฐานแสดงการขายทอดตลาด และรายงานการขายทอดตลาดต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์นั้น โดยจะยื่นหลักฐานดังกล่าวในระหว่างที่นายทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ไม่ได้ 

(2) เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบหลักฐานตามข้อ (1) ว่าถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งหลักฐานดังกล่าวต่อนายทะเบียนพร้อมดําเนินการ
ปลดพัก (Lock) การโอนหลักทรัพย์ในบัญชีการจํานําของผู้รับจํานํา ตามจํานวนหลักทรัพย์ที่ขาย
ทอดตลาดนั้น 

(3) เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดําเนินการปลดพัก (Lock) หลักทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
ตามข้อ (2) แล้ว สมาชิกจะต้องดําเนินการโอนจํานวนหลักทรัพย์ที่ขายทอดตลาดจากบัญชีการจํานํา
ของผู้รับจํานําไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ซื้อหลักทรัพย์นั้นตามที่ได้รับแจ้งมาทันที หากผู้ซื้อ
หลักทรัพย์ประสงค์จะได้ใบหลักทรัพย์สมาชิกก็สามารถดําเนินการถอนใบหลักทรัพย์ได้ตาม
ขั้นตอนปกติต่อไป 
 
2.5 การบังคับช าระหนี้ ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

กระบวนการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งนั้น เพื่อบังคับให้มีการชําระหนี้ ตามคําพิพากษาของศาล การบังคับคดีเป็นวิธีดําเนินการ
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเป็นกระบวนการพิจารณา ซึ่งดําเนินขึ้นภายหลังที่
ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีแล้ว โดยการปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีขั้นตอนดังนี้   

ขั้นตอนแรก คือ การออกคําบังคับ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีคําสั่งอย่างใด ซึ่งจะต้อง
มีการบังคับคดี ก็ให้ศาลมีคําบังคับกําหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคําบังคับนั้นไว้ และให้เจ้าหนี้ตามคํา
พิพากษาเป็นผู้นําส่งคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา เว้นแต่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้อยู่ในศาล
ในเวลาที่ศาลมีคําบังคับนั้นและศาลได้สั่งให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 273   
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ขั้นตอนที่ 2 การออกหมายบังคับคดี เมื่อครบกําหนดตามคําบังคับแล้ว ลูกหนี้นั้นยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามคําบังคับ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาก็ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อทําการยึด
หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ และนําออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนี้ หรือจัดการให้เจ้าหนี้ได้
เข้าครอบครองทรัพย์สินในกรณีฟ้องขับไล่ต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 276 

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการบังคับคดีโดยการยึด อายัด และจําหน่ายทรัพย์สิน หรือจัดการ
ให้เจ้าหน้ีตามคําพิพากษาได้เข้าครอบครองทรัพย์พิพาทในคดีที่ฟ้องขับไล่หรือร้ือถอน 

การบังคับคดี ในกรณีที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระเงินนั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะรวบรวมเงินให้พอชําระตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยการยึด
หรืออายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ยึดหรืออายัดนั้น 

ในที่นี้จะได้กล่าวถึงวิธีการยึดสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ประเภทสังหาริมทรัพย์ โดย
เอกชน ดังนี ้

การยึดสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้น เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งได้กําหนดให้ลูกหนี้
ชําระเงินและเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
รวบรวมเงินให้พอชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นโดยวิธียึดหรืออายัด และขายทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา61 เป็นตัวเงินเพื่อชําระหนี้แก่เจ้าหน้ีตามคําพิพากษา  

ก.  ในการยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งการยึดนั้น ให้
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ ถ้าไม่อาจแจ้งได้ก็ต้องแจ้งให้บุคคลซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่
ทราบ และต้องกระทําการยึดนั้นให้เป็นประจักษ์แจ้ง โดยการประทับตรา หรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่
เห็นสมควร  ส่วนทรัพย์สินนั้นต้องยึดเอาเก็บรักษาไว้ หรือฝากไว้ ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคล
ใดตามที่เห็นสมควร หรือถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษายินยอมจะมอบไว้ในความอารักขาของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือมอบไว้ในความอารักขาของผู้ที่ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ก็ได้ 

ข.  กรณีสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไม่ว่าทรัพย์นั้นทั้งหมด
หรือบางส่วนจะอยู่กับลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรืออยู่ในความครอบครอบของบุคคลอ่ืน ก็ถือว่าเป็น
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อันเป็นประกันการชําระหนี้ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

                                                 
61 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 282  บัญญัติว่า “ถ้าคําพิพากษาหรือคําส่ังใดกําหนดให้

ชําระเงินจํานวนหนึ่ง  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติห้ามมาตราต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอํานาจที่จะ
รวบรวมเงินให้พอชําระตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง  โดยวิธียึดและอายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาตามบทบัญญัติในลักษณะนี้.” 
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โดยสิ้นเชิง ทั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจะยึดทรัพย์สินที่เป็นของภรรยาหรือบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเป็น
ทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้62 และหมายรวมถึงทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาเป็นเจ้าของรวม63 ตลอดจนทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษานําไปจํานํา จํานองหรือ
ประกัน64 และทรัพย์สินของผู้ค้ําประกันลูกหนี้ตามคําพิพากษาด้วย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี
สังหาริมทรัพย์ที่ไม่ตกอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีอํานาจ
ยึดสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อันได้แก่ สังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในเร่ืองการจํานํา การจํานอง หรือทรัพย์ของลูกหนี้ที่ลูกหนี้ได้ประกันไว้กับบุคคลภายนอกนั้น เจ้าหนี้
ผู้เป็นโจทก์ตามคําพิพากษาย่อมยึดมาเพื่อขายทอดตลาดได้ แต่ทั้งนี้ย่อมไม่เป็นการกระทบกระเทือน
ถึงสิทธิของผู้รับจํานอง ซึ่งจะบังคับชําระหนี้ตามบุริมสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น   

ค.  ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อนํายึด
สังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หากศาลสงสัยว่าไม่สมควรยึด ศาลอาจมีคําสั่ง
ให้เจ้าหน้ีตามคําพิพากษาวางเงินประกันตามจํานวนที่เห็นสมควรในเวลาที่ออกหมายเพื่อป้องกัน
การบุบสลาย หรือสูญหายอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการยึดทรัพย์ผิด ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่วาง 
ศาลก็จะไม่ออกหมายบังคับคดีให้65   

ง.  ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานํายึดทรัพย์ของบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกหนี้ ตามคํา
พิพากษา หรือให้ยึดทรัพย์เกินความจําเป็น ทําให้บุคคลภายนอกหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาเสียหาย 
ความรับผิดเหล่านั้นย่อมตกอยู่แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา การยึดทรัพย์สินจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาต้องสืบให้รู้ว่า ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพย์สิน อะไรบ้าง อยู่ที ่ไหน ใคร
ครอบครอง ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแล้วย่อมยึดได้และหากเจ้าหนี้ตามคํา
พิพากษาเชื่อว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยคําอันเป็น
ประโยชน์ต่อการ   ไต่สวนเช่นว่านั้น66   

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดี  มีความสงสัยว่าทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานํา
ยึดเป็นทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอํานาจยึดได้เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจ
ร้องต่อศาลให้กําหนดการอย่างใดๆ เพื่อมิให้ตนต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทน เมื่อได้รับคําร้อง

                                                 
62 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 282 วรรคท้าย. 
63 คําพิพากษาฎีกาที่  1667/2497, 492/2499, 174/2504, 1492/2510. 
64 คําพิพากษาฎีกาที่  778/2503, 81/2514, 944/2490. 
65 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา  276  วรรคสอง. 
66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา  277. 
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แล้วอาจสอบถามเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือทําการไต่สวนตามที่เห็นสมควร และอาจมีคําสั่งให้
ยึดหรือไม่ แล้วแต่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร เมื่อศาลมีคําสั่งอย่างใด เจ้าพนักงานบังคับคดีต้อง
ปฏิบัติไปตามนั้น ก็ย่อมเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี กล่าวคือ แม้จะ
เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา อันเกิดจากการกระทําหรืองดเว้นกระทําของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี  แต่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของศาลดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไม่ต้องรับผิด
ต่อเจ้าหนี้คําพิพากษา67 แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทราบอยู่แล้วว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษามี
ทรัพย์และประสงค์จะยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดี ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่จะสืบเสาะ
ที่อยู่ของทรัพย์นั้นเอง จะขอให้ศาลออกหมายเรียกลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืนมาไต่สวนหาได้ไม่ 

ข้อจํากัดของการยึดสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ก. ห้ามยึดซ้ํา 
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินไว้แทนเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้

ตามคําพิพากษาอ่ืนจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นซ้ําอีกไม่ได้ แต่ให้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อ
ศาลที่ออกหมายบังคับคดี เพื่อขอให้มีส่วนเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินจากการขายทอดตลาดนั้น  
หากมีการยึดทรัพย์ไว้เพื่อบังคับคดีแล้ว  เจ้าหนี้คําพิพากษาในอีกคดีหนึ่ง นํายึดซ้ําและการขาย
ทอดตลาดไป การยึดและการขายทอดตลาดในคดีหลังเป็นการไม่ชอบด้วยกฏหมาย ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ
ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ แต่ถ้าเป็นการยึดไว้ก่อนโดยเจ้าพนักงานอ่ืนมิใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น  
กฎหมายไม่ห้ามยึดซ้ํา  หรือหากเป็นกรณียึดทรัพย์ชั่วคราวก่อนพิพากษา ไม่ต้องห้ามยึดซ้ํา
เช่นเดียวกัน68 

ข. ห้ามยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกว่าที่จะพอชําระหนี้ 
กฎหมายห้ามยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกว่าที่จะพอชําระหนี้ให้แก่

เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทั้งค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ69 อย่างไรเป็นการยึดทรัพย์สินเกินความจําเป็น  
หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป  ไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน70 

                                                 
67 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา  283  วรรคสอง. 
68 คําพิพากษาฎีกาที่  1908/2514. 
69 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา  284  วรรคแรก  “เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้

หรือศาลจะได้มีคําส่ังเป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้ยึดหรือายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา  เกินกว่าที่พอจะ
ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในคดี และค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี อนึ่ง  
ถ้าได้เงินมาพอจํานวนที่จะชําระหนี้แล้ว  ห้ามมิให้เอาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดออกขายทอดตลาดหรือจําหน่าย
ด้วยวิธีอื่น.” 

70 ดูคําพิพากษาฎีกาที่  1036/2508, 144/2516, 4531/2529, 1283/2535. 

DPU



38 
 

อย่างไรก็ตามมักจะมีกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานํายึดทรัพย์สินเกินความจําเป็น
หรือที่มิใช่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอยู่เสมอ  ซึ่งกฎหมายก็ให้สิทธิผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอ่ืน  
คําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาล71 ขอให้ยกเลิกการบังคับคดีฝ่ายที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกินกว่าจําเป็น
แก่การบังคับคดี ตลอดจนการยึดทรัพย์จากที่เป็นของบุคคลอ่ืนมิใช่ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา72 
เช่นเมื่อผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของศาลไม่ได้กรรมสิทธิ์เพราะทรัพย์สินมิใช่ของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องรับผิดต่อผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว 73 เว้นแต่พนักงาน
บังคับคดีได้กระทําการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ค. การร้องขัดทรัพย์ 
การร้องขัดทรัพย์  คือการที่ผู้อ้างตนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์อันแท้จริงที่ได้ถูกเจ้าพนักงาน

บังคับคดียึดมา โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินนั้นและต้องการให้ศาลสั่งก่อน
การยึด74 โดยที่ผู้ร้องขอให้ศาลสั่งถอนการยึดนั้นจะต้องยื่นคําร้องก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะ
ได้เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือจําหน่ายโดยวิธีอ่ืน และการขายทอดตลาดนี้จะต้อง
เป็นการขายทอดตลาดที่สมบูรณ์ คือการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีการตกลงด้วยการเคาะไม้หรือ
ด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดหรือศาลมีคําสั่งให้ขายทรัพย์สิน
นั้นแล้ว75 

การร้องขัดทรัพย์  ถือว่าเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลภายนอก    
ผู้ถูกกระทบกระเทือนจากการบังคับคดี ซึ่งกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 288 

 
 
 
 
 

                                                 
71 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา  296  วรรคสอง. 
72 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา  284  วรรคสอง. 
73 คําพิพากษาฎีกาที่  433/2503  (ประชุมใหญ่). 
74 ยิ่งลักษณ์ เศรษฐ์สุวรรณ.  (2535).  การขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด.  หน้า  23. 
75 คําพิพากษาฎีกาที่  3030/2528. 
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บทที ่ 3 
กฏหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการบังคับช าระหนี้ 

ในสังหาริมทรัพย์ที่เปน็หลักประกันโดยเอกชน 
 
 จากบทที่ 2 ท าให้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการน าทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน  ในบทที่ 3 จะเป็นการศึกษา กฏหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการน า
สังหาริมทรัพย์ที่มาเป็นหลักประกัน และการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ทั้ง
ระบบ Civil Law และ Common Law โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน โดยการเข้าครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าหลักการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดย
เอกชน มาใช้ในประเทศไทยต่อไป   
 การบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามกฎหมายต่างประเทศ ในปัจจุบัน
ระบบกฎหมายของหลักประกันหนี้ด้วยทรัพย์  แยกพิจารณาตามระบบกฎหมาย คือ ระบบ Civil 
Law และ ระบบ Common Law  
 
3.1  ระบบ Civil Law   
 หลักกฎหมายหลักประกัน ตาม ระบบ Civil Law เป็นกฎหมายที่พัฒนามาจากกฎหมาย
โรมัน โดยรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในบทที่  2 ในบทนี้จะกล่าวถึง กฏหมายการบังคับ
หลักประกัน ของประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้กฎหมาย ในระบบ Civil Law ดังนี ้

กฎหมายการบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของประเทศฝร่ังเศส   
เนื่องจาก ประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law ในภาคพื้นยุโรป การบังคับสิทธิเรียกร้องทาง

หนี้ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้หรือผิดสัญญาที่ก าหนด เจ้าหนี้ต้องด าเนินการทางศาลเท่านั้น  ซึ่ง
หมายถึงการบังคับตามค าพิพากษา คือการบังคับคดีนั้นเอง ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ของประเทศฝร่ังเศส ที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับช าระ
หนี้จากหลักประกัน ดังนี้  
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1)  องค์กรและบุคลากรที่ด าเนินการบังคับคดีทางแพ่งในประเทศฝร่ังเศส1 
 (1)  ลักษณะและการแต่งต้ัง (Husissiers) 
 Huissiers ในประเทศฝร่ังเศส จะปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานทางศาล (Official 
Court Attendants) ในการส่งเอกสารทางกฎหมาย (Sere Legal Papers) บังคับคดีเก็บรวบรวม
ทรัพย์สิน (Levy Exection) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและในหน้าที่ที่ส าคัญรองลงมา 
Huissiers ก็ปฏิบัติการเป็นตัวแทนผู้เก็บรวบรวม (Collection Agents) เช่นเดียวกัน 
 Huissiers จะมีฐานะเป็นพนักงานของรัฐบาลด้วย (Officier Ministerial) โดยได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (Minister of Justice) โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 ก.  มีสัญชาติฝร่ังเศส  
 ข.  มีบุคลิกที่ดี (Good  Character)   
 ค.  เป็นสมาชิกในส านักงานของ Huissiers มา 3 ปี   
 ง.  ได้ผ่านการทดสอบและได้รับความเห็นชอบของศาลในท้องถิ่นที่ที่เป็นภูมิล าเนา
ของเขาแล้ว 
 (2)  อ านาจและหน้าที่ของ Huissiers 
 ก.  หน้าที่ในการส่งเอกสารทางกฎหมาย (Service of Legal Papers) ซึ่งนอกจากกรณี
ที่กฎหมายก าหนดให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ได้แล้ว จะต้องส่งโดย Huissiers เท่านั้น มิฉะนั้นการส่ง
โดยบุคคลอ่ืนจะท าให้การส่งดังกล่าวนั้นตกเป็นโมฆะ  

 ข.  Huissiers มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับคดี เก็บรวบรวม อายัดทรัพย์สิน และท า
เอกสารทางกฎหมาย (Legal  Documents) เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้วย   

ค.  Huissiers มีอ านาจในการท าหนังสือบอกกล่าวตามรูปแบบ (The Service of  Formal 
Notifications) เช่น ในการท าค าคัดค้านส าหรับเอกสารตัววเงิน (Notice of Protest of Negotiable 
Instruments) และการบอกกล่าวให้ออกไปจากโรงเรือนที่เช่า (Notice to Vacate Leased Premises) 

 อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มี Official Commissaries Priseurs Huissiers ก็จะต้องด าเนินการขยาย
ทอดตลาดทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วย ซึ่งอาจจะถูกแต่งตั้งให้ท าการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แก่คู่ความ
หรือศาลด้วยก็ได้ 

ง.  การปฏิบัติหน้าที่ของ Huissiers จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระท าภายในขอบเขต
อ านาจแห่งท้องที่ที่เขามีภูมิล าเนาอยู่เท่านั้น (ตามหลัก Tribunal D’ Instance) ซึ่งในท้องที่หนึ่งจะมี 
Huissiers หลายคน และคู่ความก็สามารถใช้บริการของคนใดคนหนึ่งในหลายคนนั้นได้ 

                                                 
1 บงกช  ชาญศิลป์.  (2552). การท ากิจกรรมมาเป็นหลักประกันในการขอสินเช่ือ : ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับ

เอากับกิจการ.  หน้า  87-93. 
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 จ.  ในกรณีปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนคู่ความเป็นส่วนตัว (Agents of Private Parties) 
Huissiers นั้น ก็จะกระท าในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของศาล และจะถูกเรียกว่า ‚Huissiers 
Audienciers‛ มีหน้าที่หลักคือการรักษาค าสั่งในศาลและจะถูกเรียกว่า โดยจะมีการคัดเลือกจาก 
Huissiers ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยในท้องที่ นั้นทั้งหมดโดยศาล ในแต่ละปี และ Huissiers Audienciers นี้
ก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง (Salary) จากรัฐบาล แต่เขาจะมีสิทธิที่จะได้ค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยคู่ความเท่านั้น 

 ฉ.  แม้  Huissiers จะไม่ได้รับค่าจ้างจากรัฐบาล แต่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานทางการ
ปกครอง Officieis Ministeriels ที่มีสิทธิและหน้าที่เหมือนเจ้าพนักงานทางสาธารณะคนหนึ่งและ
มีสิทธิที่จะประดับเคร่ืองหมายของส านักงานได้ และหากมีกรณีการต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของเขา ก็จะถูกถือว่าเป็นการกระท าผิดอาญา และเอกสารที่ Hissiers ได้กระท าขึ้นทาง
ส านักงานส านักงานก็จะถูกถือว่าถูกต้องแท้จริง เช่นเดียวกับที่เจ้าพนักงานทางสาธารณะอ่ืนท าขึ้น
อีกด้วย 

 ช.  ในกรณีมีข้อห้ามจากการกระท าตามกฎหมาย Hissier ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงาน
กึ่งสาธารณะ (Quasipublic Officer) จะต้องส่งเอกสารไปยังบุคคลที่ปฏิเสธโดยเขาต้องเก็บคู่ฉบับ
แรกของเอกสารที่เขาส่งไว้ และต้องท าดรรชนีที่เหมาะสมด้วย Huissier แต่ละคนอาจจะมีเสมียน
หนึ่งคนหรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งพวกเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นหน้าที่โดยตรงของ Huissiers ได้แต่ 
Huissers ก็ยังคงต้องรับผิดในการปฏิบัติงานหน้าที่โดยสุจริตของพวกเขา 

 ซ.  ส าหรับการจัดการในส านักงาน Huissiers ทั้งหลายอาจจะแบ่งกันจัดการหรือจัดการ
ร่วมกันอย่างเป็นหุ้นส่วนก็ได้ 

 2)  ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีในทางแพ่งของประเทศฝร่ังเศส   
 การบังคับคดีทางแพ่งของประเทศฝรั่งเศส แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
(1)  การบังคับคดีตามค าพิพากษาที่ให้ช าระหนี้  โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจแบ่งแยก

อธิบายได้เป็น 3 กรณี  ด้วยกันคือ 
 ก.  การบังคับคดีโดยให้ส่งมอบหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจงการ

บังคับคดีโดยให้ส่งมอบหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจง (To Give ‚De Donner‛)  
เป็นหนี้ที่ให้มอบให้ที่โดยปกติมักไม่มีปัญหาในการบังคับ ในคดีเร่ืองที่ดินหรือทรัพย์เฉพาะสิ่งที่
เพียงแต่ท าสัญญาขายโอนกรรมสิทธิ์ เท่านั้น ศาลไม่จ าเป็นต้องแทรกแซง เว้นแต่คู่ความจะได้
ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น แต่ถ้าหากว่าจ าเลยผู้ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของแล้ว ต่อมาภายหลังท าสัญญานั้นได้
ปฏิเสธที่จะยุติการครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้นเขาก็อาจจะ
ถูกไล่ให้ออกไปจากที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นอาจจะถูกยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีที่เรียกว่า Huissere 
ถ้าเป็นกรณีที่สัญญาก าหนดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ต้องขึ้นอยู่กับการลงนามในเอกสารเพิ่มเติม และ
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จ าเลยได้ปฏิเสธที่จะลงนามในเอกสารนั้นโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมาย ศาลอาจจะพิพากษาให้ค า
พิพากษานั้นมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ได้ ส่วนในกรณีทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่แน่นอน 
(Unascertained Fungible Goods) โจทก์ก็อาจจะซื้อทรัพย์สินที่มีค่าเหมือนกันจากท้องตลาด แล้ว
บังคับเอาราคาตามที่ตนจ่ายไปจากจ าเลยได้ 
 ข.  การบังคับคดีโดยให้กระท าการ  หรืองดเว้นกระท าการ ถ้าปรากฏว่าจ าเลยไม่ช าระ
หนี้ด้วยการไม่ยอมท างานโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ศาลก็จะก าหนดให้โจทก์ได้รับงานนั้นได้ด้วย
ค่าใช้จ่ายของจ าเลย และในกรณีฉุกเฉินโจทก์ก็อาจกระท าได้ โดยที่ศาลจ าต้องไม่ให้อ านาจ  แต่
โจทก์ก็จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่างานนั้นได้ถูกท าขึ้น อย่างสิ้นเปลืองน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
กรณีนี้ ศาลจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการให้อ านาจต่อการช าระหนี้แทน เช่นนี้ เพราะกรณี
ดังกล่าวเป็นในกรณีที่ต้องอาศัยคุณสมบัติของบุคคลเป็นส าคัญ ถ้าเป็นกรณีที่จ าเลยได้สร้าง
สิ่งก่อสร้างที่มีข้อผูกพันอยู่ว่า จะไม่กระท าการสร้าง เช่น การก่อสร้างก าแพงขึ้นไปปิดกั้นแสง
สว่าง ไม่ให้ส่องมายังบ้านโจทก์ ศาลจะให้อ านาจโจทก์บังคับคดีได้ โดยร้ือหรือเคลื่อนย้าย 
ก าแพงดังกล่าวออกไปโดยให้จ าเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโจทก์ ซึ่งศาลจะต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ทั้งในกรณีที่จะให้จ าเลยชดใช้ตามที่โจทก์ได้กระท าไป หรือจะให้จ าเลย
ชดใช้ค่าเสียหายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ ศาลอาจสั่งให้ช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงได้ใน
หลายสถานการณ์ เช่น เพื่อป้องกันชื่อทางการค้า เพื่อป้องกันการแทรกแซงสิทธิ เพื่อป้องกันการ
แทรกแซงการรับการสื่อสารทางวิทยุของโจทก์ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่คล้ายกัน เป็นต้น 
 การบังคับให้ช าระหนี้โดยเฉพาะนี้ เป็นกรณีที่การช าระหนี้เป็นการเฉพาะตัวของลูกหนี้
เท่านั้น เช่น การวาดรูป แต่ถ้าการช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนี้ ไม่อาจเป็นได้ หรือจะน าไปสู่ผล
อันไม่บังควร ศาลมีดุลยพินิจ ที่จะใช้หลักแห่งความยุติธรรม ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และบางคร้ัง
ก็น าหลักประเพณีมาพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม กรณีที่บุคคลกระท าละเมิดเป็นเหตุท าให้
ทรัพย์สินเสียหาย ก็บังคับเฉพาะค่าความเสียหาย แต่ไม่สามารถบังคับให้ท าให้ทรัพย์สินนั้น
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ 

 ค.  การบังคับคดีต่อทรัพย์สิน  เป็นวิธีที่ใช้บังคับต่อทรัพย์สินใดๆ ก็ตามที่อาจจ านองได้ 
รวมถึงทั้งที่ดิน สิทธิในบ่อแร่ (Mining Rights) สิทธิในน้ า (Water Rights) ทรัพย์ติดที่ดิน  (Fixtues) 
และสิทธิต่างๆ ในที่ดิน เช่น สิทธิเก็บกิน (Usufruit) เป็นต้น การบังคับจ านองก็อาจจะบังคับ
โดยตรงต่อโรงเรือนที่ติดจ านองได้ (Mortgaged Premises) ถึงแม้ว่าทรัพย์สิ่งนั้นจะไม่ได้อยู่ใน
ครอบครองของผู้จ านองคนแรกก็ตาม และบุคคลภายนอกอาจเรียกร้องการอาศัยที่ได้มาคร้ังแรก
ต่อทรัพย์สินจ านองที่ยังคงเป็นของผู้จ านองอยู่ อย่างไรก็ดี ตามวิธีการบังคับคดีวิธีนี้ ลูกหนี้อาจ
ขอให้งดการบังคับคดี โดยการแสดงว่ามีรายได้จากค่าเช่าที่ได้จากทรัพย์สินนั้นในเวลา 1 ปี มีจ านวน
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ที่เพียงพอที่จะจ่ายหนี้นั้นได้ และในกรณีที่บุคคลภายนอกที่เป็นจ าเลยในกระบวนการบังคับคดีต่อ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเพียงเจ้าของโรงเรียนที่ถูกจ านองโดยเจ้าของคนก่อน ก็อาจจะหลีกเลี่ยง
กระบวนการบังคับนั้นได้  โดยการสละโรงเรือนนั้นให้แก่โจทก์  หรือโดยการจ่ายช าระหนี้นั้น
และเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องจากโจทก์  หรือโดยการปล่อยไปตามกระบวนการที่เรียกว่า  ‚Purge‛ 
ที่เป็นการจ่ายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ีมีประกันอีกอย่างหนึ่ง 

 อนึ่ง  เน่ืองจากกระบวนการบังคับคดีต่ออสังหาริมทรัพย์นี้  เป็นกระบวนการที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน จึงจ าเป็นต้องมีการแทรกแซงของศาลในทุกคดี ซึ่งศาลที่มีอ านาจพิจารณา
กระบวนการเช่นนี้ ก็คือศาลที่มีเขตอ านาจในท้องที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และในกรณีมีทรัพย์สินอยู่ใน
หลายท้องที่ศาลที่มีเขตอ านาจย่อมแก่ศาลที่มีเขตอ านาจในท้องที่ที่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่และนอกจากนี้ กระบวนการทั้งหมดก็จะต้องถูกกระท าโดยตลอดโดย An Avoue อีกด้วย 

 (2)  ขั้นตอนและวิธีการในการบังคับคดีต่อทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์ 
 ก. การท าค าสั่งให้จ่าย   
 เมื่อเร่ิมต้นกระบวนการบังคับคดีเจ้าหนี้จะต้องส่งค าสั่งให้จ่าย (Commandment) ให้แก่

ลูกหนี้ ค าสั่งนั้นจะต้องประกอบไปด้วย การบรรยายลักษณะของทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดี ซึ่ง
โดยทั่วไปค าสั่งนี้ก็เหมือนกับค าสั่งให้จ่ายที่ใช้ในคดีที่บังคับต่ออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีข้อความ
ระบุการเลือกภูมิล าเนาไว้ด้วย ส่วนส าเนาค าสั่งนั้นก็จะต้องถูกบันทึกไว้ในทะเบียนของส านักงาน
ทะเบียนที่ดินสาธารณะ (The Public Land Records Office) ภายในเวลา 90 วัน ของการส่งหนังสือ 
การบันทึกค าสั่งให้จ่ายนี้จะมีผลเหมือนกับการท ารายงานยึดทรัพย์ (The Process-Verbal De Saisie) 
ในการบังคับคดีต่อสังหาริมทรัพย์ที่ทรัพย์สินนั้นก็จะถูกก าหนดให้อยู่ในความอารักของศาล  และ
หลังจากนั้นเจ้าของทรัพย์สินก็ไม่สามารถที่จะท าการยักย้ายใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นได้อีก แม้แต่
การให้เช่า ซึ่งหากเกิดมีขึ้นก็จะไม่ผูกพันเจ้าหน้ี  และยิ่งไปกว่านั้น เจ้าของทรัพย์สินก็ยังต้องรับผิด
ต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจต้องรับผิดทางอาญาอีกด้วย ถ้าเขาได้กระท าความผิดท าให้ทรัพย์สิน
นั้นเสื่อมค่าลงและในกรณีที่เจ้าของยังคงครอบครองอยู่ในโรงเรือนนั้น ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาก็
อาจจะสั่งให้เขาออกไปได้และหากมีรายได้ใดๆ เกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้นก็จะถูกพิจารณาเป็นทรัพย์
ที่จะต้องกันไว้ส าหรับบังคับคดีให้แก่เจ้าหนี้นั้นอีกด้วย และนอกจากนี้ในกรณีที่มีหลายค าสั่ง 
ค าสั่งที่ถูกส่งโดยเจ้าหนี้อ่ืนภายหลังค าสั่งแรกก็จะไม่ต้องถูกบันทึกไว้อีก หากแต่เพียงถูกแสดงไว้
ในขอบข้างๆ ของบันทึกของค าสั่งแรกเท่านั้น 

 ข.  การท าบัญชีสิทธิเรียกร้อง  (The Cahier Des Charges) 
 ภายในระยะเวลา 40 วัน ของการบันทึกค าสั่งให้จ่ายดังกล่าว คู่ความก็จะต้องเตรียม

เอกสารที่เรียกว่า Cahier Des Charges ที่ต้องระบุรายการต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของการขายทรัพย์
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รวมทั้งเวลาและสถานที่ที่จะท าการขายการสู้ราคาขั้นต่ า ตลอดจนข้อความที่บรรยายลักษณะของ
ทรัพย์สินและหลักฐานของการบังคับคดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นค าพิพากษาหรือตราสารที่เจ้าพนักงาน
รับรอง (Wotarial Instrument) และการด าเนินกระบวนการทั้งหมดต้ังแต่ต้นจนถึงวันนั้น เอกสารนี ้
ก็ต้องส่งไปรวมส านวนไว้ที่ส านักงานของจ่าศาลด้วย หลังจากนั้นภายในเวลา 8 วัน เจ้าของ
ทรัพย์สินและผู้ถือสิทธิยึดหน่วง (Lienholders) ทั้งหมดที่ประกันอยู่ในทะเบียนที่ดินนั้น ก็จะถูกส่ง
หนังสือเชิญให้มาตรวจสอบเอกสาร Cajoers Des Cjarges นั้น และแสดงข้อความคัดค้านใดๆ ที่
พวกเขามีอยู่  การยื่นข้อคัดค้านเช่นว่านั้น ก็มีตัวอย่าง เช่น อ้างว่าการประมูลนั้นก าหนดราคาการ
ประมูลขั้นต่ าเกินไป เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการรับฟังและพิจารณาข้อคัดค้านแล้ว ศาลก็อาจจะท าค า
พิพากษาสั่งแก้ไข Cahiers Des Charges นั้นได้ การคัดค้านเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆ และความไม่
ถูกต้องตามกฎหมายในการด าเนินกระบวนการก็จะต้องถูกยกขึ้นว่ากล่าวกันในชั้นน้ีด้วยเช่นกัน 

 ค.  การขายทรัพย์   
 หลังจากที่มีการโต้แย้ง และเอกสาร Cahiers Des Charges ได้ถูกแก้ไขแล้ว จะต้อง

ด าเนินการพิมพ์ประกาศขายขึ้นในท้องที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และประกาศนั้นก็จะต้องประกาศเป็นการ
ทั่วไป อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าของการน่ังพิจารณาก็อาจจะสั่งให้ประกาศเพิ่มเติมหรือ
ยอมให้ประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ การประกาศนั้นต้องกระท าขึ้นในเวลาระหว่างวันที่ 15 และ 30 
ก่อนการขาย การด าเนินการขายนั้น ต้องกระท าในศาลที่มีองค์คณะผู้พิพากษาครบ 3 คน ถ้า
กระบวนการขายมีความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องมีการยกความไม่ถูกต้องนั้นขึ้นว่ากล่าว
ก่อนเร่ิมการประมูลราคา และถ้าข้อกล่าวอ้างนั้นมีเหตุผล การขายก็จะต้องถูกเลื่อนออกไป ผู้เข้าสู้
ราคาที่มีปรากฏตัวจะต้องประมูลราคาต่อผู้ขายทอดตลาด (‘An Avone’) และ ‘Avone’ ก็จะไม่ยอม
ให้คู่ความใดที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายเข้าสู้ราคา ถ้าไม่มีการเข้าสู้ราคา ทรัพย์สินนั้นก็จะตกได้แก่  
(Struck Down) คู่ความใดที่ท าการบังคับคดีตามราคาประมูลขั้นต่ าที่ระบุไว้ในเอกสาร Cahier Des 
Charge นั้น แต่ถ้ามีการสู้ราคาทรัพย์สินนั้นก็จะตกได้แก่ผู้ที่สู้ราคาสูงสุด ในระหว่างการสู้ราคา
ผู้ขายทอดตลาด (An Avone) ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยหลักวิธีการของเขา แต่ต้องกระท าเมื่อมีการสู้
ราคาส าเร็จภายใน 3 วัน จากนั้นผู้สู้ราคาได้จะต้องจ่ายราคาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามที่
ได้ประกาศไว้ก่อนเร่ิมการประมูลด้วยอย่างไรก็ดี  บุคคลใดที่ได้เข้าสู้ราคาและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนเร่ิมการประมูลด้วยอย่างไรก็ดี  บุคคลใดที่ได้เข้าสู้ราคาอาจจะ
เรียกร้องให้มีการขายคร้ังที่สองได้ โดยการเสนอที่จะให้ราคาเกินกว่าราคาที่ขายได้ในการขายคร้ังแรก
อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์  ถ้าการสู้ราคาในคร้ังที่สองนั้นไม่ได้ราคาที่สูงกว่าเดิม 

 หลังจากสรุปผลของการประมูลทั้งหมดแล้ว ศาลก็จะท าค าพิพากษาว่าทรัพย์สินนั้น
เป็นของผู้ประมูลได้ โดยต้องมีการแสดงสิทธินั้นลงไว้ในส าเนาค าพิพากษาและในรายงาน Cahier 
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Ded Charges ด้วย ตามแบบแห่งการบังคับคดี ซึ่งท าให้ผู้ประมูลนั้นมีสิทธิที่จะไล่เจ้าของ คนก่อน
ออกไปได้ ถ้าหากจ าเป็น Huissier ก็ต้องเข้าช่วยเหลือ และในทางกลับกันค าพิพากษานี้ ก็เป็นการ
ให้อ านาจแก่บุคคลที่เป็นผู้เรียกร้องให้มีการขายบังคับคดีต่อผู้ประมูลได้ ถ้าหากว่าผู้ประมูลนั้นไม่
ช าระราคา อย่างไรก็ดี ถ้าไม่มีการจ่ายราคาขาย การขายก็จะต้องท าขั้นใหม่และทรัพย์สินก็จะตก
ได้แก่ผู้ประมูลคนอ่ืน ส่วนค าพิพากษาที่สั่งโอนสิทธินั้นก็จะถูกบันทึกไว้ที่ส านักงานทะเบียนที่ดิน
ซึ่งจะท าให้ผลต่อบุคคลภายนอก และนอกจากนั้นถ้าผู้ประมูลได้ไม่บันทึกไว้ในทะเบียนภายใน 2 
เดือน ทรัพย์สินนั้นก็อาจจะถูกขายทอดตลาดได้อีก 

 ง.  สิทธิของผู้ซื้อจากการขายทอดตลาด   
 โดยทั่วไปผู้ที่ได้สิทธิมาโดยการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด จะไม่มีสิทธิดีไป

กว่าเจ้าของเดิมและสิทธิที่เป็นข้อบกพร่อง การลิดรอนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิม สิทธิภาระจ า
ยอมทั้งหมด และข้อจ ากัดสิทธิต่างๆ ที่คล้ายกัน ก็จะยังคงมีอยู่ต่อผู้ซื้อเช่นเดิม แต่ถ้าเป็นการขาย
ทอดตลาดที่มีค าพิพากษาโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ประมูลได้ ก็จะมีผลเป็นการยกเลิกการ
จ านองต่างๆ ทั้งหมดนั้นไปทีเดียวโดยผู้รับจ านองก็จะยังคงมีสิทธิเฉพาะในการแบ่งราคาจากการ
ซื้อขายนั้นเท่านั้น ส่วนเจ้าของคนก่อน  ก็ต้องรับผิดต่อผู้ซื้ อ ถ้ าผู้ซื้อนั้นถูกขับไล่โดย
บุคคลภายนอก หลังจากที่ผู้ซื้อได้ช าระราคาให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว โดยต้องช าระกลับคืนตามหลักการ
ด าเนินคดีในเร่ืองลาภมิควรได้  (Cunjust Enrichment) 

 จ.  การเปลี่ยนแปลงจากการขายในการบังคับคดี   
 กรณีนี้เป็นการขายโดยสมัครใจ เป็นวิธีการผ่อนปรนอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในเวลาใดๆ 

หลังจากที่มีการท าบันทึกค าสั่งให้จ่าย (Comandement) โดยเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดอาจจะร้องขอให้
การขายที่ถูกบังคับให้ขายในศาลนั้น เปลี่ยนแปลงมาเป็นการขายโดยความสมัครใจ ซึ่งถ้าคู่ความทุก
ฝ่ายตกลงเขาก็จะยินยอมให้รวบรวมค าร้องยื่นให้ต่อหัวหน้าผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้น (Tribunal 
De Grande Instance) ผู้ซึ่งจะท าค าสั่งให้ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอนั้นและพิจารณาตั้งรูปแบบ
การขายและแต่งตั้งผู้พิพากษานายเดียวหรือเจ้าพนักงานผู้ช านาญการ (Notaire) มากกว่า 1 คน เป็น
ผู้ด าเนินการขาย แต่การขายทรัพย์สินนั้นก็จะต้องยังคงขายโดยวิธีการขายทอดตลาด เนื่องจาก 
Notaries นัน้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองธุรกิจที่ดินที่อาจจะท าให้ได้ราคาสูงกว่าการขายโดยศาล อนึ่ง 
ถ้าไม่มีความยินยอมในระหว่างคู่ความ เจ้าของทรัพย์สินก็จะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงนี้ต่อ
ศาลก่อน และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ศาลอาจจะไม่แต่งตั้ง Notary เพื่อด าเนินการขาย
ก็ได ้แตจ่ะต้องแต่งตั้งผู้พิพากษาคนหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าจะน้อยกว่ารูปแบบแห่งการขยายแบบเต็มก็ตาม 
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3.2  ระบบ Common Law 
 ระบบกฎหมาย Common Law เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศอังกฤษ และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเร่ืองหลักกฏหมายหลักประกันจึงเป็นไปตามหลัก Common Law และ 
Equity โดยแบ่งการประกันหน้ีด้วยทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ   

 1)  การประกันหนี้ด้วยทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย   
 2)  การประกันหนี้ด้วยทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

 การประกันหนี้ด้วยทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยผลกฎหมายมีหลายกรณี เช่น สิทธิยึดหน่วงการ
หักกลบลบหนี้ ตามหลัก Equity การติดตามเอาทรัพย์สินคืนตามหลัก Equity การยึดอายัดทรัพย์สิน 
ของจ าเลยตามวิธีการพิจารณาของศาล  (Procedural Security) 

 ส่วนของการประกันหนี้ด้วยทรัพย์สินที่เกิดจากสัญญา (Consensual Security) ใน
ความหมายอย่างแคบตามหลัก Common Law จะเกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ ท าให้
เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์ที่เป็นประกัน รวมถึงดอกผลและรายได้จากทรัพย์ที่เป็นประกัน  ยกเว้น
คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

 ในที่นี้จะศึกษากฎหมายการบังคับหลักประกันในระบบ Common Law ของประเทศ
อังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3.2.1 การบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ของประเทศอังกฤษ2 

 ตามหลักกฎหมายของอังกฤษการการประกันหน้ีด้วยทรัพย์เกิดจากสัญญามีด้วยกัน 4 
แบบ คือจ าน า (Pledge) สิทธิยึดหน่วงโดยสัญญา (Contractual Lien) จ านอง (Motgage) และชาจ 
(Charge) ซึ่งกล่าวตามล าดับดังนี้ 

 1)  จ าน า  เป็นการประกันหน้ีที่เกิดขึ้นก่อนการประกันหนี้ประเภทอ่ืน หลักการส าคัญ
คือ เจ้าหนี้จะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์จ าน าไว้จนกว่าจะได้รับช าระหนี้ ทั้งนี้ หลักกฎหมาย Common 
Law ถือว่าการครอบครองทรัพย์จ าน า (Possession) เป็นสาระส าคัญของการจ าน า เพราะการที่ลูกหนี้
ครอบครองทรัพย์ที่จ าน าอยู่นั้น เป็นหนทางที่ท าให้ลูกหนี้สามารถหลอกลวงเจ้าหนี้รายอ่ืนๆ ได้  
โดยเจ้าหนี้นั้นอาจเข้าใจว่าลูกหนี้ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นอยู่ ดังนั้น ในระยะแรกของหลัก
กฎหมาย Common Law ถือว่า การครอบครองทรัพย์จ าน าของเจ้าหนี้นั้น เป็นเงื่อนไขส าคัญของ
การจ าน า ซึ่งการจ านองที่ดินในระยะแรกก็มีจุดก าเนิดมาจากการจ าน าเหมือนกัน โดยผู้รับจ านอง
ที่ดินจะครอบครองที่ดินที่จ านองไว้จนกว่าจะได้รับช าระหนี ้ต่อมาการจ านองได้พัฒนาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ โดยให้ผู้จ านองเป็นผู้ครอบครองทรัพย์จ านองและหลังจากนั้นอีกจึงมีการจ านองสินค้าได้ 

                                                 
2 บงกช  ชาญศิลป์.  เล่มเดิม.  หน้า  76-87.   
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 2)  สิทธิยึดหน่วงโดยสัญญา สิทธิยึดหน่วงโดยการครอบครองทรัพย์ของบุคคลอ่ืน 
(Possessory Lien) อาจเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย หรือเกิดจากสัญญาก็ได้ ผลก็คือ ท าให้ผู้ทรง
สิทธิสามารถยึดหน่วงทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ได้จนกว่าจะได้รับช าระหนี้ สิทธิยึดหน่วงที่เกิดจาก
สัญญามีผลแตกต่างกับจ าน าตรงที่ ข้อตกลงในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง จะจ ากัดการใช้
สิทธิของเจ้าหน้ีที่จะยึดหน่วงทรัพย์ไว้  เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้เท่านั้น แต่สิทธิยึดหน่วง 
ไม่มีสิทธิขายทอดตลาดทรัพย์ประกันและไม่อาจก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ประกันได้ 
เพราะหากสิทธิยึดหน่วง โดยสัญญาสามารถท าให้ผู้ทรงสิทธิขายทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ได้ ก็เท่ากับ
เป็นการจ าน านั่นเอง 

 3)  จ านอง (Mortgage) มีความหมายโดยทั่วไปว่าเป็นความประสงค์ของผู้กู้หรือผู้จ านอง 
(Mortgagor) ที่จะน าทรัพย์สินเป็นหลักประกันการช าระหนี้ ซึ่งทรัพย์สินที่น าเป็นหลักประกัน 
อาจเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การเช่า (Demise) หรือเช่าช่วง (Subdemise) ซึ่งการจ านอง (Mortgage) 
มีผลทางกฎหมายคือ โดยการโอนทรัพย์สินที่เป็นได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ 
(Chattel) หรือโดยการโอนสิทธิเรียกร้อง ที่ผู้จ านองมีเหนือทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิในการโอนสิทธิ
ที่มีตราสาร (Chose in Action) หรือเป็นการท าข้อตกลง โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
และไม่โอนการครอบครองทรัพย์สินแต่ให้ผู้รับจ านองมีสิทธิเหนือหลักประกัน หรือให้สิทธิบังคับ
หลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (Personal Property) ซึ่งการกระท าต่างๆ ดังกล่าวมีเจตนาให้
ทรัพย์สินเป็นประกันหนี้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนาโดยการท าสัญญา หรือหนังสือที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความประสงค์ที่จะจ านองและมีการตกลงใน
การไถ่ถอนจ านองด้วย3   

 4)  ชาจ (Charge) เป็นการประกันการช าระหนี้อันท าให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์อันเป็นหลักประกัน โดยมีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้เอาจากทรัพย์ประกัน แต่อาจหมายถึงการ
ประกันหนี้ที่ไม่มีชื่อโดยเฉพาะ การประกันหนี้แบบชาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการส่งมอบการครอบครอง 
หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ประกัน แต่เป็นเร่ืองของการตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่
ก าหนดให้ใช้ทรัพย์บางประเภทโดยเฉพาะเป็นหลักประกันการช าระหนี้ ผลก็คือ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะ
ได้รับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินประกันประเภทนั้นหรือจากเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินประเภท
ดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้ไม่มีประกัน หรือเจ้าหนี้ล าดับรองจากเจ้าหนี้ที่มีประกันแบบชาจ 4 หรือ
บุคคลภายนอกผู้ได้รับทรัพย์ประเภทนั้นไว้ในครอบครอง เว้นแต่ผู้ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ประเภท
นั้นด้วยการซื้อมาเสียค่า ตอบแทนและโดยสุจริต อีกทั้งไม่ทราบว่าทรัพย์ประเภทนั้นได้ถูกน าไปใช้

                                                 
3 E.L.G.Typler.  (1993).  Halsbury’s Law of England: Mortgage. p.187. 
4 R, M Goods. (1988). Legal Problems of Credit and Security. pp 14-15. 
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เป็นประกันช าระหนี้แบบชาจ ซึ่ง Charge จะมีอยู่ 2 ชนิด ด้วยกัน คือ Fixed Charge (หลักประกัน
แบบตายตัว) และ Floating Charge (หลักประกันแบบลอยตัว) โดยหลักประกันแบบ Floating 
Charge นั้นส่วนใหญ่จะให้โดยบริษัท ให้เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งปวงของลูกหนี้โดยไม่ต้อง
ระบุรายการทรัพย์สินนั้นหรือให้แต่บางส่วนก็ได้ โดยที่ในระหว่างที่ไม่มีการผิดสัญญาลูกหนี้ก็
สามารถใช้สอย ซื้อขายทรัพย์สินของตนต่อไปได้ตามปกติทางธุรกิจ จนกว่าจะมีการแปลงสภาพ
หลักประกัน (Crystallize) ส่วนหลักประกันแบบ Fixed Charge นั้น ผู้ให้หลักประกันจะต้องได้รับ
ความยินยอมของเจ้าหนี้ก่อนจึงจะสามารถ ใช้สอยทรัพย์สินของตนได้ท าให้ไม่สามารถน าสินค้า
และวัตถุดิบไปใช้ในการด าเนินธุรกิจได้ 

 การที่จะน ากิจการมาเป็นหลักประกันนั้นจะมีการให้หลักประกันแบบ Floating Charge 
แก่เจ้าหนี้เพราะหลักประกันประเภทนี้เจ้าหนี้สามารถมีอ านาจในการต้ัง Receiver เข้ามาด าเนินการ
จัดการกับกิจการได้เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ โดยไม่ต้องหยุดด าเนินกิจการและสามารถขายทรัพย์สิน
นั้นไปได้ทั้งกิจการ ในลักษณะที่ผู้รับโอนสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 ในการให้หลักประกันแบบ Floating Charge นี้ เจ้าหนี้มักจะใช้ควบคู่กับหลักประกัน
แบบ Fixed Charge หรือควบคู่กับการจ านอง เพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจมากขึ้น การที่ลูกหนี้ได้
ให้หลักประกันประเภทนี้ก็จะเป็นการยับยั้งการแต่งตั้งผู้บริหารแผน เพราะหน้าที่ของผู้บริหารแผน 
คือท าเพื่อเจ้าหนี้ทุกคนรวมถึงเจ้าหนี้ไม่มีประกันด้วย นอกจากนี้หลักประกันแบบ Floating Charge 
ยังมีรูปแบบที่ลูกหนี้สามารถครอบครองทรัพย์สินได้จนกว่าจะมีการแปลงสภาพหลักประกัน
ดังนั้น จึงสามารถใช้วัตถุดิบ สินค้า มาด าเนินการค้าขายได้ในทางปกติและเมื่อมีการให้สินเชื่อ
โครงการ (Project Finance) ก็จะมีการให้ประกันแบบ Floating Charge เหนือทรัพย์สินของกิจการ
เพื่อที่ผู้ให้หลักประกันจะสามารถแต่งตั้ง Receiver มาด าเนินการจ าหน่ายหลักประกันเองได้ 
เพราะฉะนั้นในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวโดยละเอียดถึงรูปแบบการให้หลักประกันแบบ Floating Charge 

 ลักษณะและความหมายของ Floating Charge5 
 ลักษณะและความหมายของ Floating Charge นั้น ไม่ได้มีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  

Company Act แต่ได้มีค าพิพากษาในหลายคดีได้มีการให้ความหมายและลักษณะของ Floating 
Charge ไว้ เช่น 

 
 
 

                                                 
5 วรินทรา ชาครพิพัฒน์. วิเคราะห์ร่างหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ...... ศึกษาเฉพาะกรณีการน ากิจการ

มาเป็นหลักประกัน. หน้า 45-65. 
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 ความเห็นที่  1 Lord Macnaaghten ในคดี  IIIingworth v Houldsworth[1904]aac335  
 “มีรูปลักษณะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โฉบเฉี่ยวอยู่เหนือหรือกล่าวได้ว่าลอยอยู่เหนือ

ทรัพย์สินซึ่งตั้งใจจะใช้เป็นหลักประกัน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างหรือมีการกระท าบางอย่าง
ที่ท าให้ต้ังหลักลงยึดมั่นบนทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน”6 
 ความคิดที่ 2 โดย Romer LJ ใน ReYorkshire Woolcombers Association Ltd. 
 “ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะพยายามให้ค าจ ากัดความที่แน่นอนของ Floating Charge 
ทั้งไม่ได้ต้องการที่จะกล่าวว่าถ้าไม่ได้เป็นตามลักษณะ 3 ประการ ที่จะกล่าวต่อไปนี้แล้วจะไม่เป็น  
Floating Charge แต่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหลักประกันมี 3 ลักษณะที่กล่าวไว้มันก็จะเป็น Floating Charge 
 1.  ถ้าเป็นการเอาประกันเหนือทรัพย์สินของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต 
 2.  ถ้าทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางปกติของธุรกิจ 
 3.  จนกระทั่งมีการกระท าบางอย่างในอนาคต โดยหรือในนามของผู้มีผลประโยชน์
ในหลักประกันที่จะบังคับประกัน บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจของเขาได้ไปตามปกติทางธุรกิจ”7 
 ความคิดเห็นที่ 3 โดย Buckiy LJ ใน Evans v Rivel Granite Quarries Ltd. 
 “Floating Charge ไม่ใช่หลักประกันในอนาคต  เป็นหลักประกันในปัจจุบันซึ่งมีผล
ต่อทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง รวมทั้ง... เป็นหลักประกันที่มีความลอยตัวไม่ใช่การจ านอง
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะเจาะจง (Fixed Mortgage) บวกกับอนุญาตให้ผู้ให้จ านองสามารถขายทรัพย์สิน
ได้ในทางธุรกิจ แต่เป็นการจ านองลอยตัว (Floating Mortgage) ซึ่งปรับใช้กับทุกอย่างที่รวมอยู่ใน
หลักประกันแต่จะไม่กระทบต่อวัตถุใดจนกระทั่งเกิดการกระท า หรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น
หรือการกระท าบางอย่างของผู ้รับหลักประกันท าให้ทรัพย์สินนั้นถูกแปลงสภาพกลายเป็น
หลักประกันแบบ Fixed Charge”8 
 หลักส าคัญ 2 ประการ ที่ได้จากการให้ความคิดเห็นที่ 3 นั่นคือ หลักประกันนั้นเป็น
หลักประกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และหลักประกันนั้นดูจาก “ทุน” ของทรัพย์สิน ซึ่งลูกหนี้มีสิทธิ
จัดการทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติทางธุรกิจ สถานะของ Floating Charge ที่ถูกก าหนดว่าเป็น
หลักประกันในปัจจุบัน จะแตกต่างจากการให้หลักประกันตามวันที่ก าหนดในอนาคต จากการ
เกิดของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต 
 ในกฎหมายอังกฤษหลักเร่ือง “ทุน” มีหลักที่แน่นอน หลักของทุนก็คือการที่ เปลี่ยน
จากทุนมาเป็นทรัพย์สิน นั่นคือย้ายจากทุนมาอยู่ในทรัพย์สินและทรัพย์สินใหม่จะเข้ามาแทนที่   

                                                 
6 Philip, R Wood. (1995). Comparative Law Security and Guarantees. p. 12. 
7 J, R Lingard. (1993). Bank Security Document.  p. 123. 
8 R, M Goods. (1988). Legal Problems of Credit and Security. p. 48. 
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ในทุน แต่การแสดงว่าเป็นทุนก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับ
กรณีแม่น้ า Thames ยังคงเป็นแม่น้ า Thames แม้ว่าความจริงน้ านั่นไม่มีวันที่จะเหมือนเดิม การ
เปรียบเทียบ ลักษณะนี้ในประเทศอังกฤษมีการน าไปเปรียบเทียบกับเร่ือง Trust เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้นโดยเปรียบเทียบผู้ให้หลักประกันใน Floating Charge เหมือนกับกรณีของผู้รับ
ผลประโยชน์ใน กองทุน Trust คือตราบเท่าที่ Trustee ยังคงมีอยู่นั้น ผู้รับประโยชน์จะไม่มีสิทธิใน
ทรัพย์สินโดยเฉพาะเจาะจงในกองทุนนั้นผลประโยชน์จะมีลักษณะลอยตัวอยู่เหมือนกับกรณีผู้ให้
หลักประกันภายใต้ Floating Charge 
 ความส าคัญของการที่ถือว่า Floating Charge เป็นหลักประกันในปัจจุบัน9 
 (1)  การเกิดของการแปลงสภาพหลักประกัน (Crystallise) ท าให้หลักประกันนั้นมีผล
ต่อลูกหนี้ (Attach) โดยไม่ต้องมีการกระท าใหม่อย่างอื่นในส่วนของลูกหนี้ 
 (2)  ผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder)10 มีสิทธิที่จะติดตามทรัพย์สินที่ไป
ตกในมือของผู้ซื้อหรือ ผู้มีสิทธิอยู่เหนือทรัพย์สิน โดยก่อนที่จะมีการบังคับหลักประกันได้
เอาทรัพย์สินของบริษัทไปนอกเหนือจากตามปกติทางธุรกิจ 
 (3)  ข้อจ ากัด (Retriction) ของการเอาประกันแบบ Floating Charge ในการจัดการ
ทรัพย์สินของบริษัทมีผลผูกพันต่อบุคคลที ่เข ้ามาเอาประกันล าดับหลังให้ต้องผูกพันตาม
ข้อจ ากัดนั้น 
 (4)  ผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) สามารถมีค าสั่งยับยั้งการจัดการ
บริษัทที่นอกเหนือไป จากการกระท าตามปกติทางธุรกิจหรือมีการละเมิดใบหุ้นกู้ของบริษัท  
(Debenture) 
 (5)  เน่ืองจากที่ว่าผลประโยชน์ในหลักประกันได้เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะมีการลอยตัวอยู่ 
แต่ผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) มีสิทธิที่จะฟ้องไปยังศาลส าหรับการแต่งตั้ง Receiver 
กรณีที่หลักประกันเกิดอันตราย แม้กระทั่งในกรณีหลักประกันนั้นยังไม่ถูกแปลงสภาพ 
                                                 

9 Ibid. p.50. 
10 เมื่อบริษัทต้องการเงินทุนมากขึ้นก็ท าการขอให้บุคคลให้ให้เงินกู้  โดยจะมีการให้หลักประกันใน

รูปแบบของการจ านอง หรือให้หลักประกันในทรัพย์สินของบริษัท บุคคลที่ให้เงินกู้แก่บริษัทในกรณีนี้จะไม่ได้
กลายมาเป็นสมาชิกของบริษัท  แต่จะเป็นเพียงเจ้าหนี้ของบริษัท โดยที่เจ้าหนี้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตัว  
(ไม่ใช่จากเงินปันผล) ค าว่า ‚Debenture” คือเป็นเอกสารที่แสดงถึงการยอมรับของบริษัทในหนี้ที่มีอยู่และการ
ให้หลักประกันในหนี้นั้นแก่ผู้ให้ยืม  โดยผู้ที่ให้ยืมที่บริษัทออก Debenture ให้นี้เรียกว่า  Debenture  holder 

    โดยปกติ  รายละเอียดที่จะมีใน debenture คือ หลักประกัน (fixed หรือ Floating Charge)  ข้อจ ากัด
ของบริษัท การแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการในกรณีที่บริษัทไม่ช าระหนี้ และข้อก าหนดให้บริษัท
รายงานทรัพย์สินในปัจจุบันและหนี้สินตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 
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 หลักประกันในเร่ือง Floating Charge ในอังกฤษนี้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินทุกชนิด
รวมทั้งสินค้าและสิทธิเรียกร้องแม้ว่าเจ้าหนี้ผู ้มีประกันจะไม่มีการครอบครองก็ตาม  โดยให้
ลูกหนี้ครอบครองใช้สอยทรัพย์สินนั้นต่อไปหลักประกันแบบ Floating Charge นั้นสามารถ
ครอบคลุมทรัพย์สินในระบบที่ต้องมีวิธีการพิเศษ เช่น ที่ดิน เรือ อากาศยาน แต่หากไม่จดทะเบียน
ทรัพย์สินนั้นโดยวิธีการพิเศษอีกตามประเภททรัพย์สินนั้น นั่นคือจดทะเบียน ที่ดิน เรือ อากาศยาน 
ต่างหากอีกก็จะท าให้บุริมสิทธิของหลักประกันแบบ Floating Charge นั้นมีสิทธิที่อ่อน11 
 ประเทศอ่ืนที่ใช้ Floating Charge ตามระบบกฎหมายของอังกฤษด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย 
มาเลเซีย ปากีสถาน ฮ่องกง สิงค์โปร์ เป็นต้น12 
 ประเทศอเมริกาเองก็มีระบบหลักประกันประเภทเดียวกันกับ “Floating Charge” แต่โดย
ที่อเมริกาประกอบด้วย 51 มลรัฐ และเขตปกครองอีกจ านวนมากซึ่งต่างสามารถออกกฎหมายได้
เองกฎหมายของแต่มลรัฐจึงมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้าง  แต่ละรัฐจึงร่วมกันจัดท า Uniform 
Commercial Code ขึ้นมาเป็นกฎหมายแม่แบบส าหรับให้มลรัฐต่างๆ น าไปประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
มลรัฐต่างๆ เล็งเห็นความส าคัญว่าการที่มีกฎหมายพาณิชย์ที่มีลักษณะเหมือนๆ กันนั้นจะเป็น
แรงผลักดันให้เศรษฐกิจการค้าเจริญเติบโตได้รวดเร็วจึงได้รับเอาร่างกฎหมายแม่แบบซึ่งรวมทั้ง
มาตรา 9 ซึ่งเป็นการเรียบเรียงจัดระเบียบกฎหมายหลักประกัน ซึ่งกฎหมายมาตรานี้ของอเมริกามี
ลักษณะคล้ายคลึงกับ “Floating Charge” ของระบบอังกฤษ ซึ่งในการน ากฎหมายมาตรานี้ไป
ประกาศใช้ในอเมริกามีเพียงรัฐหลุยเซียน่ารัฐเดียวที่ยังไม่ประกาศใช้13 

ลักษณะส าคัญของ Floating Charge14  
(1)  หลักประกันนี้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินในอนาคต จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องระบุ

รายการของทรัพย์สินใหม่ทุกรายการหรือจ านองทรัพย์สินทุกชิ้นที่ลูกหนี้ได้มา 
(2)  ลูกหนี้สามารถใช้สอยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามปกติทางธุรกิจ เช่น ขาย

สินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยที่ผู้ซื้อซื้อไปได้โดยปราศจากภาระติดพัน ลูกหนี้สามารถติดตามทวง
ถามหนี้สินและใช้สอยเงินที่เก็บได้ ในกรณีของโรงงานลูกหนี้ก็สามารถใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น จนกว่าจะมีการแปลงสภาพหลักประกันเมื่อมีการผิดสัญญา 

(3)  การก่อหลักประกันต้องมกีารจดทะเบียนต่อสาธารณชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได ้

                                                 
11 Philip, R Wood. (1995). Comparative Law Security and Guarantees. p. 11. 
12 Ibid,p15. 
13 อธึก อัศวานันท์.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางการเงินและแนวทางแก้ไข.  หน้า 117. 
14 Philip, R Wood. (1995). Comparative Law Security and Guarantees. p. 12. 
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(4)  การบังคับหลักประกันนั้นสามารถท าได้โดยการตั้ง Receiver ผู้ซึ่งจะเป็นผู้
ครอบครองและจัดการหลักประกันโดย Receiver จะท าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้
และโดยนัยเดียวกันจะท าให้กิจการน้ันสามารถถูกขายไปได้ทั้งกิจการเป็นหน่วยเดียว ซึ่งท าให้ได้
ราคาดีกว่าแยกขายทรัพย์สินแต่ละชนิด 

(5)  จะกลายเป็นหลักประกันแบบ Fixed Charge เมื่อมีการแปลงสภาพหลักประกัน 
ประโยชน์ของ Floating Charge คือ15 
(1)  หลักประกันนี้เหมาะสมกับการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการใหม่ๆ เพราะ

โดยปกติเจ้าหน้ีจ่ายเงินเป็นส่วนใหญ่ของโครงการ ดังนั้นเจ้าหน้ีจึงควรมีบุริมสิทธิ เหนือทรัพย์สิน
ทั้งโครงการ 

(2)  โดยทั่วไปแล้วเจ้าหนี้การค้าแม้จะไม่มีหลักประกันพิเศษ แต่เจ้าหนี้การค้าจะได้รับ
การจ่ายเงินจากลูกหนี้เป็นค่าสินค้าและบริการมาตลอดจนสถานการณ์ของลูกหนี้หมดหวังจริงๆ 
ซึ่งต่างกับเจ้าหนี้โครงการซึ่งได้รับการช าระหนี้ไปไม่เท่าใด 

(3)  เจ้าหนี้จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น เจ้าหนี้มีแนวโน้มจะอยู่สนับสนุนลูกหนี้นานกว่าท าให้
อาจมีการช่วยเหลือลูกหนี้นานกว่า ท าให้อาจมีการช่วยเหลือลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการได้ซึ่งการช่วยเหลือ
โดยเอกชนจะได้ผลดีกว่าการช่วยเหลือจากศาล 

(4)  การบังคับหลักประกันที่เป็นแบบ Floating Charge จะเป็นโดยวิธีการต้ัง Receiver 
ท าการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  จนกว่าจะท าการ
ขาย 

วิธีการก่อให้เกิดการประกันหนี้แบบ Floating Charge 
การประกันหนี้แบบ Floating Charge เป็นการประกันหนี้ที่เกิดจากสัญญา ซึ่งจะ

ปรากฏออกมาในรูปของสัญญาประกันหนี้ หรือหุ้นกู้ (Debenture) มีประกันโดยจะแยกพิจารณา
ต่อไปตามล าดับ 

1.  การท าสัญญาประกันหนี้แบบ  Floating Charge16 การท าสัญญา Floating Charge  
เพื่อประกันหนี้เงินกู้ ไม่มีแบบของสัญญาโดยเฉพาะเจาะจง แต่ขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่สัญญาเป็น
ส าคัญกล่าวคือ เป็นสัญญาระหว่างบริษัทซึ่งเป็นลูกหนี้ (ผู้กู้) กับเจ้าหนี้ (ผู้ให้กู้) ปกติจะมีการระบุ
ไว้ในสัญญาว่าทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันตาม Floating Charge ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ลูกหนี้มีอยู่ใน
ปัจจุบันและจะได้มาในอนาคต ซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทหนึ่งของลูกหนี้ และลูกหนี้สามารถจ าหน่าย 

                                                 
15 Ibid,p12. 
16 วิทยา  จินกาญจน์.  (2537).  การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ  Floating Charge. หน้า 56-58. 
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จ่าย โอนทรัพย์นั้นได้ตามปกติทางธุรกิจของบริษัท เจ้าหนี้จะไม่แทรกแซงจนกว่าจะมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดการแปลงสภาพของทรัพย์ประกัน 

ปกติจะมีการใช้ถ้อยค าส านวนเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าเป็นการประกันหนี้แบบ Floating 
Charge “โดยวิธีประกันหนี้แบบ Floating Charge (By Way Of  Floating Charge)” หรือ “โดยมีวิธี
มีหลักประกันหน้ีแบบลอย (By Way Of Floating Security)” ซึ่งจะมีการใช้ถ้อยค าส านวนดังกล่าว
บ่อยคร้ัง เพื่อเป็นการยืนยันถึงเจตนาของคู่สัญญา อย่างไรก็ตามอาจมีข้อความที่แตกต่างไปเป็นอย่าง
อ่ืน เช่น ในกรณีที่ไม่มีข้อความว่า “ทรัพย์สินในอนาคต (Future Assets)” ปรากฏอยู่ในสัญญา
อย่างชัดแจ้ง แต่หากสามารถที่จะตีความไปได้ว่าความจริงแล้ว บ่งบอกถึงเจตนาที่จะก่อให้เกิด
ภาระติดทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะได้รับมาในอนาคต ก็เป็นการเพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลเป็น
การประกันหนี้แบบ Floating Charge   

การประกันหนี้แบบ Floating Charge ไม่มีรูปแบบของถ้อยค าส านวนที่ใช้ในสัญญา
โดยเฉพาะอย่างใด การประกันหนี้แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีถ้อยค าส านวนว่า “ทรัพย์ใน
ปัจจุบันและอนาคต” หรือ “ทรัพย์สินของกิจการค้า” หรือ “หลักประกันหนี้แบบลอย” การใช้
ถ้อยค าส านวนดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลเป็นการประกันหนี้แบบ Floating Charge โดยอัตโนมัติ 
หลักการส าคัญจึงอยู่ที่เจตนาของคู่สัญญาที่แสดงออกมาโดยไม่มีข้อสงสัยว่า ประสงค์จะให้
ทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้
มีอยู่ขณะท าสัญญา หรือจะได้รับมาภายหลังเป็นหลักประกันหนี้แบบ Floating Charge นับได้ว่า
เจตนาของคู่สัญญาเป็นเร่ืองส าคัญของการก่อให้เกิดสัญญา Floating Charge 

โดยปกติแล้ว สัญญาประกันหนี้แบบ Floating Charge จะเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของ
สัญญาประกันหนี้แบบชาจ ซึ่งจะระบุว่ามีการประกันหนี้ด้วยแบบ Fixed Charge และ Floating 
Charge โดยลูกหนี้ (Chargor) และเจ้าหนี้ (Chargee) ตกลงท าสัญญาประกันหน้ีเงินกู้ 

2.  หุ้นกู้ที่มีประกันแบบ Floating Charge ตามพระราชบัญญัติ Companies Act 1985  
แก้ไขเพิ่มเติม 1989 ของประเทศอังกฤษ บริษัทสามารถระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ (Debenture)  
ซึ่งเป็นตราสารที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อแสดงว่าบริษัทเป็นหนี้เงินกู้ผู้ถือหุ้นตามจ านวนที่
ระบุไว้ในหุ้นกู้ ปกติหุ้นกู้จะมีประกันการช าระหนี้แบบชาจ ทั้ง Fixed และ Floating Charge โดย
จะระบุไว้ในหุ้นกู้ว่าทรัพย์สินของบริษัทประเภทใดที่จะใช้เป็นหลักประกันหน้ีแบบ Fixed Charge 
หรือ Floating Charge กรณีที่มีการกู้เงินจากเจ้าหนี้รายเดียว เช่น จากธนาคาร บริษัทก็จะออกหุ้นกู้
ฉบับเดียว (A Single Debenture) แต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นกู้ เพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไป  
บริษัทจะออกหุ้นกู้เป็นชุด (Debenture Stock) หุ้นกู้แบบนี้สามารถซื้อขายในตลาดหุ้นได้ท านอง
เดียวกับหุ้นสามัญ (Shares) ท าให้มีผู้ถือหุ้นหลายรายและถ้าหากมีการออกหุ้นกู้เป็นชุดโดยมี
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หลักประกัน (Secured Debenture Stock) จะต้องมีการจัดต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เรียกว่า Trustee เพื่อให้
ท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทจะท าข้อตกลงกับ Trustee ในเร่ืองต่างๆ เป็นตราสาร เรียกตราสาร
นี้ว่า Trust Deed 

ในทางปฏิบัติจะพบเห็นเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับการประกันหนี้แบบ Floating  Charge 
ที่มาจากหุ้นกู้ฉบับเดียวหรือหุ้นกู้ฉบับใดฉบับหนึ่งของหุ้นกู้ที่มีลักษณะเป็นชุด และจะมี การ
จ านองเป็นประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามการประกันหนี้แบบ Floating Charge อาจเกิดขึ้น
และมีอยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับหุ้นกู้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับการท าสัญญาประกัน
หนี้แบบ Floating Charge เพื่อประกันหนี้เงินกู้ แต่โดยปกติแล้วในการประกันหนี้เงินกู้หรือหุ้นกู้มี
ประกันแบบ Floating Charge จะประกอบด้วยการประกันแบบ Fixed Charge คู่กับ Floating 
Charge หรือจ านองคู่กับ Floating Charge ทั้งนี้เพื่อท าให้เจ้าหนี้เกิดความมั่นใจในหลักทรัพย์ประกัน
มากยิ่งขึ้น 

บุคคลผู้ที่จะเป็นเจ้าหน้ีและลูกหนี้ตาม  Floating Charge 
เจ้าหนี้ตาม Floating Charge มีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งอาจเป็นธนาคารหรือ

สถาบันการเงินต่างๆ ถ้าหากมีความสามารถที่จะให้กู้ยืมเงินได้ก็อาจเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่มีประกัน
แบบ Floating Charge   

ส าหรับปัญหาว่าบุคคลใดสามารถเป็นลูกหนี้ที่จะให้หลักประกันแบบ Floating Charge 
ได้นั้น จากการศึกษาพบว่า ตามหลักกฎหมายอังกฤษ ส่วนใหญ่เฉพาะแต่บริษัทจ ากัด เท่านั้นที่
สามารถตกลงก่อให้เกิดการประกันหนี้แบบนี้ได้ มีกรณียกเว้นที่บุคคลธรรมดาสามารถให้
หลักประกันแบบ Floating Charge ได้คือ ชาวนาซึ่งสามารถใช้ทรัพย์สินในเกษตรกรรมมาใช้เป็น
ประกันแบบ Floating Charge ได้17 

การจดทะเบียนหลักประกัน 
ในกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นก าหนดไว้ให้มีการจดทะเบียนหลักประกันตาม

พระราชบัญญัติ Company Act 1985 แก้ไขเพิ่มเติม 1989 มาตร 395 ก าหนดไว้ ส าหรับรายการต่างๆ 
ของ Charge ที่บริษัทได้ก่อให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องจดทะเบียนตามมาตรา 395 ก าหนดไว้ในมาตรา 
396(1)18 ซึ่งได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน Floating Charge ภายใน 21 วัน นับแต่ก่อให้เกิด

                                                 
17 Holden, J Milnes .  (1998).  The Law and Practice of Banking. p.341. 
18 พระราชบัญญัติ Company Act 1985 แก้ไขเพิ่มเติม 1989 section 396(1) lists the following 

categories of charge: 
    (a)  a charge on land or any interest in land other than 
          (i) in England and Wales, a charge for rent or any other periodical sum issuing out of the land. 
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หลักประกัน19 หรือวันที่เข้าถือสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และนายทะเบียนถูกก าหนดให้
จดรายการจดทะเบียนและลงวันที่รายการนั้นมาถึงเขา ในการจดทะเบียนจะออกหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดบังคับไว้แล้ว แม้ว่า
รายการจดทะเบียนไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ไม่มีผลต่อหนังสือรับรอง 

นอกจากนี้บริษัทลูกหนี้ต้องจดทะเบียน Floating Charge ลงในสมุดทะเบียนบริษัทและ
บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนไว้ ณ ส านักงานที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลูกหนี้ ทั้งนี้เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 

การจดทะเบียนเป็นการบอกกล่าวแก่บุคคลภายนอกโดยปริยายถึงการเอาหลักประกัน
แบบ Floating Charge และการจดทะเบียนของ Floating Charge เป็นการจดแจ้งรายการต่างๆ ของ
ข้อตกลงในสัญญา Floating Charge ตามที่กฎหมายก าหนดให้นายทะเบียนจดบันทึกรายการต่างๆ 
ลงไว้ในสมุดทะเบียน มิใช่การจดทะเบียนจ านองซึ่งต้องกระท าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ถ้าบริษัทไม่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 21 วัน บริษัทและเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่ง
ผิดพลาดจะต้องโดนปรับและท าให้ Charge เป็นโมฆะไม่สามารถต่อสู้กับผู้บริหารแผน ผู้ช าระ
บัญชีของบริษัทและผู้ซึ่งมีสิทธิอยู่ เหนือทรัพย์สินที่ เป็นประกันไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือหลัง
ระยะเวลา 21 วัน ในกรณีที่มีการช าระบัญชีหรือการร้ืนฟูกิจการแต่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเข้า
กระบวนการช าระบัญชีหรือกระบวนการฟื้นฟูก็สามารถใช้ยันกับตัวบริษัทผู้ให้หลักประกันได้20 

                                                                                                                                          

          (ii) in Scotland, a charge for any rent, ground annual or other periodical sum payable in 
respect of the land; 

   ( b) a charge on goods or any interest in goods, other than a charge under which the charge is 
entitled to possession either of the goods or a document of title to them; 

   ( c )  a charge on intangible movable property (in Scotland, incorporeal movable property) of any 
of the following descriptions 

 (i) goodwill, 
 (ii) intellectual property, 
 (iii) book debts (whether book debts of the company or assigned to the company)  
 (iv) uncalled share capital of the company or calls made but not paid; 
   ( d ) a charge for securing as issue of debentures; or a floating charge on the whole or part of the 

company’s property 
19 T, G Reeday. (1986). The Law Relating to Banking. p. 136. 
20 R, M Goods. (1988). Legal Problems of Credit and Security. p. 40 
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นอกจากนี้เพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าหนี้ตาม Floating Charge บริษัทลูกหนี้อาจต้อง
ช าระเงินกู้ที่กู้ยืมให้แก่เจ้าหนี้โดยทันที 

ถึงแม้ว่าจะก าหนดว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งถึงการเอาประกันแบบ Floating 
Charge แต่แนวคิดที่ส าคัญภายใต้หลักที่ถือว่าการจดทะเบียนเป็นการแจ้งถึงการเอาประกันแบบ 
Floating Charge คือ การจดทะเบียนนั้นถือเป็นการแจ้งเพียงกรณีที่บุคคลนั้นโดยหลักแล้ว
สามารถตรวจสอบได้ โดยปกติแล้วจะไม่รวมถึงผู้ซื้อตามปกติทางธุรกิจ เพราะว่าเป็นไปไม่ได้
ในทางปฏิบัติที่บุคคลเหล่านั้นจะถูกคาดหวังให้ท าการตรวจสอบในการจดทะเบียน เช่น ผู้ซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิต หรือตัวแทนที่น าสินค้าไปขาย เพราะเขาไม่สามารถที่จะท าการตรวจสอบทุกคร้ังที่
ต้องการสินค้า และเนื่องจากผู้ซื้อสินค้าที่เป็นหลักประกันแบบ Floating Charge จะไม่มีภาระ
ผูกพันในหลักประกันเพียงเพราะทราบถึงการเอาประกันแบบ  Floating Charge นอกจากได้รับ
การแจ้งว่าการขายสินค้าให้เขานั้นเป็นการผิดเงื่อนไขของหลักประกัน ดังนั้นผู้ซื้อจึงได้รับทรัพย์สิน
ไปโดยปราศจากภาระหลักประกัน21 

ทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน 
ในระบบกฎหมายของอังกฤษนั้น ลูกหนี้ไม่มีปัญหาในการใช้ทรัพย์สินต่างๆ ของ

ตนเป็นหลักประกันเพราะมีระบบหลักประกันที่เรียกว่า Floating Charge ซึ่งเป็นการใช้ทรัพย์สินทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตของลูกหนี้ที่เป็นบริษัทซึ่งในการน ามาเป็นหลักประกันนั้นจะระบุไว้เพียง
ประเภทของทรัพย์สินเท่านั้น (Class of Assets) รวมตลอดถึงสินค้าคงคลังและสิทธิเรียกร้องต่างๆ 
เป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ โดยที่หลักประกันแบบ Floating Charge นี้ท าให้สามารถใช้สิ่ง
เหล่านี้เป็นหลักประกันได้22 

(1)  ใช้สินค้าคงคลัง อุปกรณ์เคร่ืองมือ และสินค้าอ่ืนๆ เป็นหลักประกัน โดยยังให้อยู่ใน
ความครอบครองและการใช้สอยซื้อขายของลูกหนี้ได้ 

(2)  ใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆ ตามสัญญาเป็นหลักประกันโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกหนี้
แห่งสิทธิทราบ 

(3)  ใช้หลักทรัพย์การลงทุนต่างๆ เป็นประกันโดยไม่ต้องจดทะเบียนให้เจ้าหนี้เป็น ผู้
ถือหลักทรัพย์การลงทุนนั้นๆ 

(4)  ทรัพย์สินในอนาคตของลูกหนี้ 
(5)  สามารถใช้ทรัพย์สินทั้งปวงของลูกหนี้เป็นประกัน โดยไม่ต้องระบุทรัพย์สินนั้น

ทุกรายการ 

                                                 
21 R, M Goods. (1988).  Legal Problems of Credit and Security.  p. 45. 
22 อธึก อัศวานันท์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางการเงินและแนวทางแก้ไข. หน้า 115. 
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ทรพัย์สินบางชนิดสามารถเป็นได้ทั้ง Fixed Charge และ Floating Charge โดยจะต้อง
มีการพิจารณาว่าเป็นการให้หลักประกันประเภทใดเพราะทั้ง 2 ชนิดน้ี มีความแตกต่างกันทั้งล าดับ
บุริมสิทธิของเจ้าหนี้และอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้23 โดยปกติแล้วศาลจะดูจาก
ความสามารถของลูกหนี้ในการจัดการทรัพย์สินตามปกติทางธุรกิจว่าลูกหนี้มีอิสระในการจัดการ
ทรัพย์สินหรือไม่ ถ้าลูกหนี้มีอิสระในการจัดการทรัพย์สินตามปกติทางธุรกิจโดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากเจ้าหนี้ก็จะเป็นการให้หลักประกันแบบ Floating Charge   

ทรัพย์สินที่มักจะมีปัญหาว่าเป็นการให้หลักประกันประเภทใด เช่น สินค้าในสต๊อก  
วัตถุดิบ และสินค้าในการผลิต ตามปกติสินค้าในสต๊อกจะพิจารณาความอิสระของบริษัทในการ
จัดการทรัพย์สินว่ามีหรือไม่ ถ้าลูกหนี้มีอิสระในการก็จะเป็นการให้หลักประกันแบบ Floating 
Charge แต่ถ้าในส่วนของวัตถุดิบและสินค้าในการผลิตทางทฤษฎีก็สามารถให้หลักประกันแบบ 
Fixed Charge ได้ในทางปฏิบัติแล้วบริษัทลูกหนี้ไม่สามารถจะขอความยินยอมในการด าเนินการ
กับวัตถุดิบหรือในการประกอบสินค้าได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินการ 

เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะให้การเอาประกันในทรัพย์สินข้างต้นเป็นการเอาประกัน
แบบ Fixed Charge ต้องมีการควบคุมทรัพย์ที่เอาประกันจากเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีเอาสินค้าเป็น
ประกันต้องมีการเก็บรักษาไว้ในโกดังของเจ้าหนี้หรือที่เจ้าหนี้เป็นคนจัดหา และต้องมีการ    
ขออนุญาตจากเจ้าหนี้ในการปล่อยสินค้า 

การแปลงสภาพทรัพย์ (Crystallize) ของ Floating Charge   
จากความหมายของการหลักประกันแบบ Floating Charge ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว

นั้นสาระส าคัญของหลักประกันประเภทนี้คือให้อิสระกับลูกหนี้ในการด าเนินการจัดการ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามปกติทางธุรกิจของทรัพย์สินนั้น ซึ่งเจ้าหนี้จะไม่มาแทรกแซงใน
ทรัพย์สินที่เอาประกันจนกว่าบริษัทจะเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชี ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือโดย
ค าสั่งศาลหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรืออ านาจในการด าเนินการของบริษัทสิ้นสุดลงเนื่องจากเอกสาร
ในการเอาประกัน หรือมีการยุติการด าเนินธุรกิจตามปกติ ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ข้างต้น เกิดขึ้นก็จะ
กล่าวได้ว่าหลักประกันนั้นได้มีการแปลงสภาพ (Crystallise) แล้ว โดยปกติแล้วต้องมีการแจ้งการ
แปลงสภาพทรัพย์สินเพื่อท าการจดทะเบียน 

(1)  ผลของการแปลงสภาพทรัพย์ 
การแปลงสภาพหลักประกันท าให้อ านาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้หมดไป

และผลคือท าให้หลักประกันนั้นเปลี่ยนจากหลักประกันแบบ Floating Charge มาเป็นหลักประกัน
แบบ Fixed Charge มีผลผูกพันกับทรัพย์สินทุกชิ้นของบริษัทที่มีในเวลานั้น หรือผลประโยชน์ที่
                                                 

23 R, M Goods. (1988). Legal Problems of Credit and Security.  p. 54-55. 
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ได้มาในภายหลังการแปลงสภาพทรัพย์ไม่ใช่การจดทะเบียนอีกครั้งเพราะไม่มีหลักประกันเกิดขึ้น  
แต่เป็นทียุ่ติการลอยตัวของทรัพย์สิน 

(2)  เหตุที่ท าให้ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแปลงสภาพ 
เหตุที่ท าให้ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแปลงสภาพสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่หนึ่ง ได้มีเหตุการณ์ซึ่งแสดงถึงการหยุดการค้าขายของธุรกิจ 
กลุ่มที่สอง มีการแทรกแซงโดย ผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) ในการ

บังคับหลักประกันของเขาซึ่งท าให้อ านาจในการควบคุมทรัพย์สินของบริษัทหมดไป และท าให้
ความสามารถในการจัดการทรัพย์สินโดยปราศจากภาระหลักประกันหมดไป 

กลุ่มที่สาม การกระท าอย่างอื่นหรือเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ในใบหุ้นกู้ของบริษัท 
(Debenture) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการแปลงสภาพของหลักประกัน 

กลุ่มที่หนึ่ง คือมีเหตุการณ์ซึ่งแสดงถึงการหยุดด าเนินการค้าขายของบริษัท ตัวอย่าง 2 
อย่างของการแปลงสภาพหลักประกันที่ถูกก าหนดให้อยู่ในกลุ่มนี้คือ24  

(1)  การช าระบัญชีไม่ว่าจะโดยมติของผู้ร่วมหุ้น หรือค าสั่งศาล ในกรณีของการบังคับ
ให้มีการช าระบัญชีวันที่ทรัพย์สินถูกแปลงสภาพคือวันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระบัญชี ไม่ใช่วันที่ยื่นค า
ร้องขอช าระบัญชี 

(2)  มีการหยุดการค้าขาย คือเมื่อบริษัทหยุดการค้าขายกฎหมายให้ถือว่าหลักประกัน
นั้นได้มีการแปลงสภาพ 

กลุ่มที่สอง โดยการแทรกแซงของผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) ในการ
เข้ามาควบคุมทรัพย์สิน ตัวอย่างของการแปลงสภาพหลักประกันที่ถูกก าหนดให้อยู่ในกลุ่มนี้คือ 

(1)  โดยการครอบครอง ถ้าผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) เข้าครอบครอง
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยถูกกฎหมายทรัพย์สินนั้นก็จะมีการแปลงสภาพท าให้บริษัทหมด
ความสามารถในการควบคุม ในการครอบครองทรัพย์นั้นไม่จ าเป็นต้องยึดครองทรัพย์สินทั้งหมด
ทันที เพราะกรณีส่วนใหญ่ไม่สามารถท าได้ผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) เพียงแต่
เข้าครอบครองบางส่วนในนามของการครอบครองทั้งหมด 

(2)  เมื่อมีค าสั่งมอบการครอบครองหรือขาย เมื่อมีค าสั่งบริษัทต้องส่งการครอบครอง
ที่ดินหรือสินค้าให้กับผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) ก็จะมีผลให้หลักประกันนั้นแปลง
สภาพจากการมีค าสั่งท าให้สิทธิของบริษัทในการครอบครองและจัดการที่ดินหรือสินค้าหมดไป 
เพียงแต่การเร่ิมกระบวนการยังไม่เพียงพอที่จะท าให้บริษัทหมดสิทธิในการควบคุมเพราะในที่สุด
อาจจะไม่มีค าสั่งนั้น 
                                                 

24 Ibid. pp 60-64 
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(3)  การแต่งตั้ง Receiver นอกศาลการแปลงสภาพหลักประกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า 
Receiver เข้าครอบครองทรัพย์สินหรือไม่ เพียงแต่การแต่งตั้ง Receiver ก็มีผลให้หลักประกันนั้น
แปลงสภาพ 

(4)  การแต่งตั้ง Receiver โดยศาลท าให้ทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของ  Receiver 
ท าให้อ านาจในการควบคุมทรัพย์สินของบริษัทหมดไปและมีผลให้หลักประกันนั้นแปลงสภาพ
เพียงแต่การร้องขอให้มีการแต่งตั้งเจ้า Receiver นั้น ยังไม่เป็นการแปลงสภาพหลักประกัน เพราะ
อาจจะไม่มีค าสั่งศาลในการบังคับหลักประกัน 

กลุ่มที่สาม จากเหตุการณ์อ่ืนหรือที่ก าหนดไว้ในใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture) 
สิทธิของเจ้าหนี้ Floating Charge ที่จะได้รับช าระหนี้ก่อนหรือหลังเจ้าหนี้อ่ืน 
ซึ่งในหัวข้อนี้จะพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือก่อนทรัพย์ประกันเกิดการแปลงสภาพ

และภายหลังทรัพย์ประกันแปลงสภาพ 
(1)  สิทธิของเจ้าหนี้รายอ่ืนที่เกิดขึ้นก่อนการแปลงสภาพของทรัพย์ประกัน โดยจะ

พิจารณาจากกรณีทั่วไปและกรณีที่มีข้อจ ากัด 
กรณีทั่วไป 
1.  การก่อให้เกิดหลักประกันแบบ Fixed Charge ในภายหลังผู้ให้หลักประกันแบบ 

Floating Charge จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้หลังหลักประกันแบบ Fixed Charge แม้จะได้รับแจ้งถึง
การเอาประกันแบบ Floating Charge ก็ตาม นอกจากจะมีข้อจ ากัดเอา 

2.  การก่อให้เกิดหลักประกันแบบ Floating Charge ภายหลังเหนือทรัพย์สินอย่าง
เดียวกันจะสันนิษฐานว่ามีสิทธิได้รับช าระหนี้หลังจากการเอาประกันคร้ังแรก นอกจากจะมีข้อตกลง
อย่างอื่น 

3.  ในกรณีที่มีการบังคับช าระหนี้จากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะได้รับทรัพย์สินไปโดย
ปราศจากภาระหลักประกัน ถ้าในกรณีที่การบังคับคดีนั้นเสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้ว  ก่อนที่
จะมีการแปลงสภาพ  แต่ปัญหาก็มีว่าเมื่อไรที่จะตัดสินว่าการบังคับคดีนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

กรณีมีข้อจ ากัดในการห้ามการเอาหลักประกันให้มีสิทธิเหนือกว่าหรือเท่ากับ  
Floating Charge   

ถ้ามีข้อจ ากัดในการจดทะเบียนบริษัทหรือในใบหุ้นกู้ของบริษัท Debenture โดยชัดแจ้ง
ในการห้ามให้การเอาหลักประกันภายหลังมีสิทธิเหนือกว่าหรือเท่ากับการเอาหลักประกันแบบ 
Floating Charge คร้ังแรก และผู้รับหลักประกันล าดับหลังจะต้องได้รับแจ้งข้อห้ามนั้น เพราะถ้าไม่มี
ข้อห้ามก็จะท าให้หลักประกันแบบ Fixed Charge มีสิทธิเหนือกว่าหลักประกันแบบ Floating Charge 
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ดังนั้นปัจจุบันจึงมักมีการเขียนข้อจ ากัดไว้ซึ่งเพราะถ้าปราศจากข้อจ ากัดนั้นก็จะท าให้หลักประกัน
แบบลอย Floating Charge ไม่มีค่า25   

เงื่อนไขของข้อจ ากัดเพื่อป้องกันการมีสิทธิเหนือกว่าหลักประกันแบบ Floating Charge 
ต้องมีการจดไว้ในการจดทะเบียน Company Registry ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เอาประกันภายหลังไม่ว่าจะ
เป็น Legal Mortgage หรือ Equitable Mortgage ได้รับแจ้งถึงการเอาประกันแบบ  Floating Charge 
และทราบข้อห้ามในการมีสิทธิเหนือหลักประกันนั้น ดังนั้น ผู้ที่เอาประกันภายหลังก็จะมีสิทธิ
หลังจากหลักประกันแบบ Floating Charge ไม่ว่าจะมีการแปลงสภาพหลักประกันแล้วหรือไม่ 
และถ้าผู้ที่รับหลักประกันภายหลังได้รับแจ้งว่าการให้หลักประกันของบริษัทนั้นเป็นการละเมิด
ข้อห้าม ดังนั้นผู้รับหลักประกันภายหลังก็จะมีสิทธิหลังจากหลักประกันแบบ Floating Charge ข้อ
ห้ามนั้นจะต้องมีการตีความอย่างเข้มงวด 

มันเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าผู้เอาหลักประกันล าดับหลังได้รับแจ้งถึงการ เอาประกัน
แบบ Floating Charge และข้อจ ากัดนอกจากจะถือว่าการจดทะเบียนที่ Company Registry เป็นการ
แจ้งโดยปริยาย ในความเห็นของ J R Lingard ภายใต้ Company Act 1985 ที่ยังไม่มีการแก้ถือว่า
การจดทะเบียนเป็นการแจ้งโดยปริยายต่อผู้เอาประกันล าดับหลังแต่ก็มีข้อยกเว้นในบางบุคคล26 

(2) สิทธิของเจ้าหนี้รายอ่ืนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแปลงสภาพของทรัพย์ประกัน  
เน่ืองจากอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมดไปเมื่อเกิดการแปลงสภาพ

ทรัพย์สินและมีผลให้หลักประกันจะกลายมาเป็นหลักประกันแบบ Fixed Charge โดยไม่ต้องค านึง
ว่าบุคคลภายนอกจะได้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือไม่ แต่จะเกิดปัญหาขึ้นกับคนภายนอก
ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกหนี้ ภายหลังการแปลงสภาพของทรัพย์ประกัน ในกรณีที่เหตุท าให้เกิดการ
เปลี่ยนปลงสภาพของทรัพย์ประกัน ถือว่าเป็นการแจ้งให้สาธารณชนทราบแล้ว เช่น การบอกเลิก
อ านาจการจัดการของกรรมการของบริษัทลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ทรัพย์ประกันในเวลาที่บอกเลิก ดังนั้น เจ้าหนี้ Floating Charge ในกรณีนี้จะมีสิทธิในสินทรัพย์
ประกันดีกว่าสิทธิของเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังการแปลงสภาพของทรัพย์ประกัน ท านองเดียวกับ
การแปลงสภาพของทรัพย์ประกันที่เกิดจากการเลิกกิจการหรือหยุดกิจการของลูกหนี้มีผลท าให้
เจ้าหนี ้Floating Charge มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อ่ืน แต่เหตุที่ท าให้เกิดการแปลงสภาพทรัพย์ประกันยัง
มีนอกเหนือจากที่กล่าวอีก เช่น การแต่งตั้งเป็นหนังสือประกอบกับในขณะเดียวกัน Receiver ได้
แสดงออกมาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่ายอมรับเป็น Receiver จึงต้องมีการกระท าบางอย่างอีก

                                                 
25 J, R Lingard. (1993). Bank Security Document. p. 160. 
26 Ibid. p. 161. 
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เท่าที่จ าเป็น เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงการเข้ามาแทรกของ Receiver เช่น โดยการประกาศ
แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้ง Receiver 

ตามหลักการน้ีมีข้อยกเว้นอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
(1)  ผู้ซื้อหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน โดยปราศจากการได้รับแจ้งการแปลงสภาพ

หลักประกันโดยผู้ซื้อหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้น ได้ด าเนินการเสร็จหลังจากมีการแปลงสภาพ
หลักประกันแต่ก่อนที่จะได้รับการแจ้งถึงการแปลงสภาพหลักประกันจะได้รับทรัพย์สินนั้นไป
โดยปราศจากภาระหลักประกัน เนื่องจากเขาได้มีการด าเนินธุรกิจกับบริษัทก่อนที่จะมีการแปลง
สภาพหลักประกัน ในกรณีนี้ถือว่าเขามีสิทธิที่จะกล่าวว่าเขาไม่ทราบถึงการสิ้นสุดอ านาจการ
จัดการของบริษัท 

(2)  เจ้าของที่ดินในการยึดหน่วงทรัพย์เป็นค่าเช่า การแปลงสภาพหลักประกันไม่ท าให้
สิทธิในการยึดทรัพย์เพื่อหักกลบลบหนี้ในค่าเช่าของเจ้าของที่หมดไปเพราะใน Common Law 
เจ้าของที่มีสิทธิที่จะยึดทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้เช่าหรือไม่27 

สิทธิของบุคคลภายนอก 
1.  กรณีผู้ซื้อหรือผู้ซึ่งมีสิทธิอยู่เหนือหลักประกันจากการขายตามปกติทางธุรกิจของ

บริษัทความส าคัญของหลักประกันแบบ Floating Charge คือบริษัทมีอ านาจในการจัดการทรัพย์สิน
ในทางธุรกิจ ส าหรับความหมายของค าว่า “ปกติทางธุรกิจ” นั้นมีค าขยายความที่กว้างซึ่งรวมถึง
การมีสิทธิในขาย เช่าซื้อ จริงๆ แล้วคืออยู่ในรูปใดก็ได้ โดยเป็นการจัดการโดยสุจริต อยู่ในอ านาจ
ของบริษัทและเป็นการส่งเสริมบริษัทมากกว่าเป็นการท าลายหรือท าให้สิ้นสุดของธุรกิจ28 ดังนั้นผู้ซื้อ 
หรือผู้ที่มีสิทธิอยู่เหนือตัวทรัพย์ที่ได้ทรัพย์มาตามปกติทางธุรกิจ จึงมีสิทธิเหนือผู้ซึ่งเอาประกัน
แบบ Floating Charge แม้ว่าจะทราบถึงการเอาประกันแบบ Floating Charge ก็ตาม แต่ถ้ามีการ
จ ากัดอ านาจในการจัดการของบริษัทเอาไว้ ผู้รับประกันแบบ Floating Charge ก็จะมีสิทธิเหนือกว่า 

ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ที่มีสิทธิอยู่เหนือตัวทรัพย์ซื้อไปโดยมีข้อจ ากัดไปด้วยคือมีภาระ
ผูกพันในหลักประกัน สิทธิของผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) ที่จะเข้าถือสิทธิใน
หลักประกันจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการแปลงสภาพหลักประกัน และจนกว่าจะมีการแปลงสภาพ
หลักประกันก็จะถือว่าสิทธิในการเข้าถือสิทธิในหลักประกันนั้นไม่สมบูรณ์นอกจากจะมีการ
ก าหนดไว้ในใบหุ้นกู้ (Debenture) 

2.  ผู้ซื้อหรือ ผู้ที่มีสิทธิอยู่เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนอกเหนือจากตามปกติ
ทางธุรกิจ ผู้ซื้อ หรือผู้ที่มีสิทธิอยู่เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ทรัพย์มาจากบริษัทลูกหนี้

                                                 
27 Ibid. p. 158. 
28 R, M Goods. (1988). Legal Problems of Credit and Security. p. 85. 
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นอกเหนือจากทางธุรกิจ จะมีสิทธิหลังจากผู้รับประกันแบบ Floating Charge ผลของการขายมีผล
เหมือนการสินค้าที่เป็นการละเมิดข้อจ ากัด คือสิทธิของผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder)  
ในฐานะผู้รับหลักประกันแบบ Floating Charge จะยังไม่สมบูรณ์และสามารถถือสิทธิเมื่อมีการ
แปลงสภาพหลักประกัน 

การที่ขายทรัพย์สินนอกจากทางปกติทางธุรกิจไม่ท าหลักประกันนั้นแปลงสภาพแต่
อาจจะเป็นสาเหตุให้ ผู้ถือใบหุ้นกู้ของบริษัท (Debenture Holder) เข้าแทรกแซงผลประโยชน์ใน
หลักประกันของเขาและท าการบังคับหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นการกระท าตามเงื่อนไขในใบหุ้นกู้
ของบริษัท (Debenture) หรือมีสิทธิที่จะแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เน่ืองจากเกิดความเสี่ยงกับ
หลักประกัน 

การบังคับหลักประกัน 
เมื่อมีการไม่ช าระหนี้ของลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีมาตรการต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาที่

ก่อให้เกิดหลักประกันหรือในหุ้นกู้ซึ่งในอังกฤษมีข้อยืดหยุ่น เช่น Private Sale หรือครอบครอง
ชั่วคราวเพื่อเรียกเก็บรายได้ ความอิสระของการท าสัญญาในของกฎหมายอังกฤษอาจถูกกัดกร่อน
โดยเงื่อนไขของสัญญา ดังนั้นผู้ท าสัญญาจะถูกควบคุมโดยหลักเรื่อง Unfair Contract Terms ซึ่ง
ข้อตกลงในการบังคับหลักประกันส่วนใหญ่จะมีมาตรการ 4 แนว คือ 

(1)  อ านาจในการขาย ในอังกฤษนั้นมีการยืดหยุ่นในการขายเพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้มี
ประกันภายใต้สัญญาหลักประกันที่เหมาะสม ข้อยืดหยุ่นนั้นรวมถึงการขายโดยเอกชนโดยไม่ผ่าน
ศาล (Private Sale)29 เพราะท าให้มีการขายโดยเร็ว โดยปราศจากการชักช้าหรือค่าใช้จ่ายของศาล
แต่ก็มีความเสี่ยงของเจ้าหนี้ในการป้องกันราคาซึ่งเจ้าหนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญเพื่อท า
การควบคุมการขาย30 นอกจากนั้นศาลก็ยังคงอ านาจไว้บ้างคือเจ้าหนี้มีประกันจะต้องขายในราคา
ที่เหมาะสมหรือที่ราคาจริงตามตลาด 

ตรงข้ามกับในหลายประเทศก าหนดให้มีการประมูลขายต่อสาธารณะแล้วต้อง
หลังจากมีค าสั่งศาลซึ่งกรับวนการนี้มีการล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายมาก31 และในบางประเทศจะมีการ
ด าเนินคดีโดยสรุปแทนที่กระบวนการเต็มรูปแบบเพื่อให้มีค าสั่งศาลในการประมูลขายแต่ถ้ามีการ
คัดค้านโดยลูกหนี้ก็จะต้องมีการด าเนินคดีแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะท าให้ช้า32 

                                                 
29 Philip, R Wood. (1995).  Comparative Law Security and Guarantees. p. 138. 
30 Ibid. p.142. 
31 Ibid. p.142. 
32 Ibid. p.144. 
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(2)  อ านาจในการแต่งตั้ง Receiver33 (ในกรณีไม่มีอ านาจนี้ก็สามารถร้องขอต่อศาลให้
แต่งตั้ง Receiver ได้) โดยปกติเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจะเป็นผู้แต่งตั้ง Receiver ผู้ถือหุ้นกู้มี
วิธีการขั้นพื้นฐานในการแต่งตั้ง Receiver ได้ 2 ทางด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรก โดยการยื่นค า
ร้องต่อศาล The High Court เพื่อขอให้ศาลเป็นผู้แต่งตั้ง Receiver ประการที่สอง โดยผู้ถือหุ้นกู้
แต่งตั้ง Receiver ได้เอง ไม่ต้องขอศาลแต่งตั้งอ านาจที่จะแต่งตั้ง Receiver ได้เองนี้ อาจก าหนดได้
โดยกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะ เช่น ตามพระราชบัญญัติ Law of Property Act 1925 
หรือตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกัน 

1)  เหตุที่จะมีการแต่งตั้ง Receiver โดยศาล ศาล The High Court จะตั้ง  Receiver ตาม
ค าขอของเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อศาลพิจารณาเห็นว่าการแต่งตั้งนั้นมีเหตุอันสมควรและเป็นธรรม 
กรณีต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ได้แสดงถึงเหตุที่ศาลจะแต่งต้ัง Receiver 

ก.  บริษัทลูกหนี้คา้งช าระต้นเงินและดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระแล้ว 
ข.  เมื่อบริษัทลูกหนี้หยุดกิจการขาย 
ค.  เมื่อทรัพย์อันเป็นหลักประกันตกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยง เช่น กรณีมีการกล่าวหา

ว่าบริษัทลูกหนี้ด าเนินธุรกิจไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือเมื่อผู้ถือหุ้นได้มีการขายหุ้นให้ผู้อ่ืนไป
ตามค าสั่ง ศาลจะน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาในการตัดสินในว่า ทรัพย์อันเป็นหลักประกัน
อยู่ในภาวะของความเสี่ยงหรือไม่ 

ง.  เมื่อสามารถบังคับช าระเอาจากหลักประกันได้ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกัน 
2)  เหตุที่จะมีการแต่งตั้ง Receiver โดยเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้ง Receiver ได้

ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยศาล ถ้าตามสัญญาประกันหุ้นกู้ได้ระบุข้อความว่า ให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ
แต่งตั้ง Receiver ถ้าหากว่าหุ้นกู้ซึ่งมีประกันถึงก าหนดช าระแล้ว ข้อเท็จจริงซึ่ งแสดงว่าหุ้นกู้ถึง
ก าหนดช าระแล้ว จะรวมถึงข้อเท็จจริงว่าได้มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือถ้าไม่ได้มี
การบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 

ก.  ถ้ามีค าสั่งหรือมีมติออกมาว่าให้บริษัทลูกหนี้เลิกกิจการ 
ข.  ถ้าได้มีการบังคับคดี หรือครอบครองยึดถือเอาสังหาริมทรัพย์เพื่อช าระหนี้หรือ

บังคับเหนือหรือต่อทรัพย์สินของบริษัท  แต่ก็ยังไม่ได้ช าระภายใน 2 วัน 
ค.  เมื่อบริษัทหยุดจ่ายเงิน หรือหยุดด าเนินธุรกิจหรือข่มขู่ว่าจะหยุดด าเนินธุรกิจ 

ง.  ถ้าได้มีการแต่งตั้ง Receiver เพื่อจัดการทรัพย์สินของกิจการค้า หรือบางส่วนของ
ทรัพย์สินของกิจการค้า 

จ.  เมื่อบริษัทผิดสัญญา  หรือเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในสัญญา 
                                                 

33 วิทยา จินกาญจน์. เล่มเดิม. หน้า 74-79. 
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ฉ.  ถ้ามีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการแต่งต้ัง Administrator 
ช.  ถ้าบริษัทไม่สามารถช าระหนี้ ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 123 ของ

พระราชบัญญัติ Insolvency Act 1986 กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 
3)  เงื่อนไขการแต่งตั้ง Receiver โดยเจ้าหนี้ เพื่อที่จะให้การแต่งตั้ง Receiver โดย

เจ้าหนี้มีประกันแบบ Floating มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย จึงมีเงื่อนไขก าหนดไว้ 6 ประการ 
กล่าวคือ 

ก.  ไม่มี Administration Order ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ 
ข.  หลักประกันที่ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง Receiver นั้น มีผลบังคับได้ 
ค.  หนี้ตามหุ้นกู้ที่มีประกันนั้น เกิดขึ้นมาจากสัญญาที่มีผลบังคับได้ 
ง.  อ านาจในการแต่งตั้ง Receiver มาจากข้อความในหุ้นกู้ 
จ.  การแต่งตั้ง Receiver ท าให้โดยบุคคล และโดยวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในหุ้นกู้ 
ฉ.  บุคคลที่จะได้รับแต่งต้ังเป็น Receiver จะต้องมีคุณสมบัติที่จะกระท าหน้าที่ได้ 
4)  อ านาจหน้าที่และผลของการแต่งต้ัง Receiver 
อ านาจและหน้าที่ของ Receiver ตามที่ได้ศึกษามาแล้วว่า Receiver  ที่แต่งตั้งโดยศาล

และแต่งตั้งตั้งโดยเจ้าหนี้ตาม Floating Charge จะมีสถานะทางกฎหมายอ านาจและหน้าที่ต่างกัน 
Receiver ที่แต่งตั้งโดยศาลเป็นเจ้าหน้าที่ของศาล ไม่ใช่ตัวแทนของเจ้าหนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับ 
Receiver ที่แต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ ทางเทคนิคแล้วเป็นตัวแทนของลูกหนี้แต่ก็อยู่ในความควบคุมของ
เจ้าหนี้ อ านาจ Receiver ที่แต่งตั้งโดยศาลขึ้นอยู่กับค าสั่งของศาลโดยเฉพาะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญา
การกระท าของ Receiver ที่ขัดต่อข้อแนะน าของศาลก็อยู่ในดุลยพินิจของศาล และศาลเป็น
ผู้ให้ความคุ้มครองในการกระท าของ Receiver ที่แต่งต้ังโดยศาล กล่าวคือ 

ก.  Receiver ที่แต่งตั้งโดยศาลจะมีอ านาจตามที่ศาลพิจารณาเห็นว่าจ าเป็น เพื่อให้ 
Receiver ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จ ผลก็คือ Receive ที่แต่งตั้งโดยศาลมีอ านาจจ ากัด แต่ Receiver ที่
แต่งตั้งโดยเจ้าหน้ีจะมีอ านาจมากกว่า 

ข.  Receiver ที่ศาลแต่งตั้งมีอ านาจจัดการจ าหน่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทลูกหนี้
เฉพาะแต่ในกรณีที่ปรากฏว่าบริษัทลูกหนี้เลิกกิจการ แต่ถ้าจะต้องจ าหน่ายทรัพย์สินของกิจการค้า ก็
จะเพื่อธุรกิจการค้าของบริษัทคงอยู่ต่อไป ในกรณีที่หลักทรัพย์ประกันของเจ้าหนี้ อยู่ในภาวะเสี่ยง
ภัย และมีแนวโน้มว่าบริษัทลูกหนี้เลิกกิจการ ก็จะต้องพิจารณาว่าควรจะให้ Receiver  และ Manager 
ด าเนินธุรกิจตอ่ไป หรือควรจะขายธุรกิจของบริษัทลูกหนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ค.  โดยปกติ Receiver ได้รับอ านาจจากศาลให้ด าเนินธุรกิจเฉพาะแต่ในกรณีที่จะต้อง
จ าหน่ายทรัพย์สินของกิจการค้า ในกรณีอื่นอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากสถานะของ 
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Receiver ที่เป็นเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อจะขจัดปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าว ปกติศาลจะให้อ านาจแก่ 
Receiver ในการจัดการกรณีดังกล่าวเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น เช่น 3-6 เดือน 

ง.  นอกจากมีข้อจ ากัดในเร่ืองอ านาจจัดการแล้ว Receiver ที่ศาลแต่งตั้งมีความยืดหยุ่น
น้อยกว่า Receiver ที่แต่งตั้ง โดยเจ้าหนี้ทั้งนี้เพราะ Receiver จะต้องขอค าแนะน าจากศาลในกรณีที่มี
สถานการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่ง Receiver ไม่สามารถเข้าไปจัดการตามอ านาจที่มี
อยู่ได้ ส่วน Receiver ที่เจ้าหนี้แต่งตั้งจะต้องขออนุญาตจากศาลในกรณีที่ไม่ประสงค์จะรับเอาสัญญา
ทางการค้าที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทลูกหนี้ ซึ่งมีมาก่อนการแต่งตั้ง Receiver ซึ่ง Receiver 
จะได้รับมอบอ านาจให้ท าเช่นนั้นได้ ถ้าบริษัทลูกหนี้ไม่สนใจที่จะรักษาชื่อเสียงทางธุรกิจของบริษัท
ลูกหนี้ 

จ.  นอกจากข้อจ ากัดในความยืดหยุ่นและในเร่ืองอ านาจด าเนินธุรกิจจ าหน่ายโอน
ทรัพย์สินของกิจการค้าแล้ว ค่าใช้จ่าย Receiver ก็เป็นเร่ืองส าคัญ Receiver ที่ศาลแต่งตั้งจะต้องหา
หลักประกัน ปกติจะมีบุคคลค้ าประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ประกัน 

ฉ.  แบบพิธีการแต่งตั้ง Receiver โดยศาล จะสลับซับซ้อนและเสียเวลาในการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาของศาล รวมถึงค่าใช้จ่ายมากกว่าการแต่งตั้ง Receiver โดยเจ้าหนี้ ผล
ที่ตามมาก็คือ การยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้ง Receiver จะกระท าเฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษ
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการแต่งต้ัง  Receiver โดยเจ้าหน้ี 

ผลของการแต่งต้ัง Receiver 
เมื่อมีการแต่งตั้ง Receiver ไม่ว่าศาลหรือเจ้าหนี้แต่งตั้งจะมีผลดังต่อไปนี้ 
ก.  ถ้าหาก Floating Charge แปลงสภาพไม่เสร็จเรียบร้อย Floating Charge ก็จะเกิดการ

แปลงสภาพ 
ข.  การแต่งตั้ง Receiver จะเป็นการกีดกันมาตรการของ Administration Coder 
ค.  หยุดพักอ านาจของกรรมการบริษัทลูกหนี้ในการจัดการทรัพย์ประกัน และการ

ด าเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทลูกหนี้ 
ง.  บอกเลิกสัญญาว่าจ้างแรงงาน ซึ่งไม่สามารถด าเนินไปด้วยกันได้กับการจัดการของ 

Administrative  Receiver 
จ.  ไม่มีผลกระทบต่อสัญญาอื่นที่มีอยู่ 
จะเห็นว่า Receiver มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุมและดูแลผลประโยชน์

ทั้งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ตาม Floating Charge จึงนับได้ว่า Receiver เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของระบบการประกันหน้ีแบบ Floating Charge   
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(3)  สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน34 คือสิทธิที่จะเข้าครอบครองเพื่อที่จะเก็บรายได้
ของกิจการและเมื่อหนี้นั้นได้ถูกจ่าย เจ้าหนี้ก็จะสละสิทธิครอบครอง ซึ่งอาจจะเป็นการครอบครอง
โดยเจ้าหนี้โดยตรงหรือจาก Receiver ซึ่งโดยเทคนิคเป็นตัวแทนของผู้จ านอง การครอบครอง
นี้จะแตกต่างกับการครอบครองเพื่อการขาย โดยปกติแล้วเจ้าหน้ีจะไม่ครอบครองทรัพย์ที่เป็นประ
กันเองเพราะเจ้าหนี้จะต้องท ารายงานทรัพย์สินที่ได้รับ และจะต้องรับผิดในการละเลย ในการดูแล
ทรัพย์สินของเจ้าหนี้และความเสียหายของทรัพย์สินซึ่งท าให้ทรัพย์นั้นมีมูลค่าลดลง นอกจากนี้
จะต้องดูแลทรัพย์สินตามปกติวิญญูชน แต่เจ้าหนี้ก็มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการครอบครองแต่ถ้า
ครอบครองโดย Receiver ไม่ต้องรายงานเพราะเป็นตัวแทนของลูกหนี้เอง ดังนั้นการครอบครอง
โดยเจ้าหน้ีเองจะใช้เมื่อเป็นการครอบครองเพื่อท าการขาย 

(4)  สิทธิในการเอาทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ35 จะท าได้โดยมีค าสั่งศาลเท่านั้นในกรณีถ้า
เงินกู้มีมูลค่าเกินกว่าหลักประกันซึ่งการใช้วิธีนี้เจ้าหนี้มักไม่ค่อยใช้เพราะเมื่อมีค าสั่งเด็ดขาด
เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องผู้ยืมอีกได้ 

โดยปกติในทางปฏิบัติจะใช้มาตรการในการขายและการแต่งตั้ง Receiver และจะใช้การ
ครอบครองในการขายเท่านั้น 

3.2.2  การบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในโลกยุคปัจจุบัน มีการแข่งขันทางการค้าสูงมาก ดังนั้นหากมีการผิดนัดช าระหนี้

แล้วมีวิธีการบังคับหลักประกันที่รวดเร็วและเป็นธรรม ก็ย่อมท าให้การด าเนินธุรกิจไปได้อย่าง
สะดวกไม่ติดขัดท าให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ได้ความเสียหาย หรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 
ผู้เขียนเห็นว่า การบังคับหลักประกันโดยการเข้าครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อกฎหมายบางส่วนที่น่าจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการบังคับช าระหนี้
ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยเอกชนในประเทศไทยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.2.1  นิติกรรมเกี่ยวกับการประกันหนี้ด้วยทรัพย์สินในประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีกระบวนที่ให้อ านาจเจ้าหนี้ในการบังคับหนี้โดยเข้า

ครอบครองทรัพย์ของลูกหนี้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยกลไกของศาล โดยเจ้าหนี้จะมีสิทธิบังคับ
เอาให้ช าระหนี้โดยการเข้าครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ในสัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญา
หลักประกัน โดยเจ้าหนี้สามารถเข้าครอบครอง (Repossession) ทรัพย์หลักประกันได้ด้วยตนเอง 
หรือเจ้าหนี้อาจจะจ้างตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ (Repo Man) กระท าการครอบครองทรัพย์ก็ได้ 

 

                                                 
34 J, R Lingard. (1993). Bank Security Document. p.182. 
35 Ibid. p.183. 
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สัญญาที่มีหลักประกันการช าระหนี้ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา  
ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า สัญญาที่มีหลักประกันในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า ธุรกรรม

ซึ่งมีหลักประกัน (Secured Transaction) ซึ่งธุรกรรมที่มีหลักประกันนี้เป็นธุรกรรมที่อยู่ภายใต้
กฎหมาย Uniform Commercial Code : UCC มาตรา 936 อันเป็นกรอบกฎหมายเร่ืองการประกัน
ด้วยทรัพย์ที่ไม่ใช่การจ านองอสังหาริมทรัพย์ มีขอบข่ายบังคับใช้กับบรรดานิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์
หลักในการก่อตั้งสิทธิการเป็นเจ้าหนี้มีประกัน หรือให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการบังคับช าระหนี้เอาจาก
ทรัพย์เป็นหลักประกัน (Security Interest) ทั้งนี้ไม่ว่านิติกรรมที่ท าขึ้นนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดหรือ
อยู่ภายใต้ชื่อใดก็ตาม เช่น คู่สัญญาได้ท าสัญญาขายฝาก เช่า หรือฝากขาย (Consignment) กันไว้ 
แต่ถ้าหากเนื้อหาสาระโดยรวมแล้วมีวัตถุประสงค์เป็นการให้สินเชื่อหรือเครดิตระหว่างกัน และ
เป็นเร่ืองที่เจ้าหน้ีมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์ที่ซื้อขาย ให้เช่า หรือฝากขาย แล้วสัญญาจะต้อง
อยู่ใต้บังคับของหมวดมาตรา 9  

(1)  หลักทั่วไปของ UCC มาตรา 9  
สัญญาหลักประกัน (Security Agreement) ตามมาตรา 9-102 (A) (73) ได้บัญญัติให้

เป็นสัญญาที่ก่อขึ้นเพื่อให้มีบุคคลมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Security Interest) 
โดยมีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (Collateral) เป็นวัตถุแห่งสิทธิเรียกร้อง (Subject of the Security 
Interest) (มาตรา 9-102(A)(12)) การที่บุคคลจะมีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันได้ บุคคลนั้นจะต้อง
มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ ซึ่งองค์ประกอบที่
จะท าให้เจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันตาม UCC มี 3 ประการ ดังนี ้

(ก)  กรณี (A) ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในความครอบครองของผู้รับหลักประกัน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือกรณี (B) จะต้องมีการระบุไว้ในสัญญาหลักประกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือมีการรับรอง โดยบรรยายว่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันถือเป็นวัตถุแห่งสิทธิเรียกร้องใน
หลักประกัน โดยที่ลูกหนี้จะต้องลงนาม หรือ รับรอง โดยลูกหนี้ 

(ข)  ผู้รับหลักประกันจะต้องให้วัตถุอันมีมูลค่าแก่ลูกหนี้ 
(ค)  ลูกหนี้จะต้องมี ‚สิทธิ‛ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
หากเป็นเจ้าหนี้ที่มีองค์ประกอบครบ 3 ประการแล้ว ย่อมถือว่าเจ้าหนี้ได้แนบสิทธิ 

(Attachment) ไปกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยการแนบสิทธินี้ย่อมท าให้เจ้าหนี้มีสิทธิ
เรียกร้องในการบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ (มาตรา 9-203)  

                                                 
36 The American Law Institute and the National Conference of Commissioners on Uniform State 

Laws.  2005.  U.C.C. - ARTICLE 9 - SECURED TRANSACTIONS.  April 14 ,  2011, http://www.law. 
cornell.edu/ucc/9/ 
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(2)  เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
บทบัญญัติของมาตรา 9 ของ UCC มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากการจ าน าตามกฎหมาย

ไทย จุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
(2.1)  เจ้าหนี้ไม่ต้องครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน การเป็นเจ้าหนี้มีประกัน 

(Secured Creditor) ตามหมวดมาตรา 9 นั้น โดยทั่วไปเจ้าหนี้ไม่ต้องครอบครองทรัพย์ที่เป็น
หลักประกัน (Collaterals) แต่จะต้องมีสัญญา (ที่อาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นข้อความที่
บันทึกหรือปรากฏอยู่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้)37 ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่เป็นหลักฐานแสดง
ว่าลูกหนี้ยอมให้เจ้าหนี้มี Security Interest ในทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง สัญญา
ตามมาตรา 9 เรียกว่า สัญญา Security Agreement สิทธิในการบังคับช าระหนี้เอาจากตัวทรัพย์ที่
เป็นหลักประกัน (Security Interest) เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้และติดยึด (Attach) กับตัว
ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทันทีเมื่อ 

(ก)  มีการท าสัญญา Security Agreement  
(ข)  เจ้าหนี้ช าระหนี้ต่างตอบแทน (Creditors Give Value or Consideration) เช่น ปล่อย

เงินกู้หรือมอบสินค้าให้ลูกหนี้เงินผ่อน และ  
(ค)  ลูกหนี้มีสิทธิบริบูรณ์เหนือตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (มีสิทธิเด็ดขาดในการ

จ าหน่ายจ่ายโอน ทั้งนี้โดยลูกหนี้ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้อยู่ในการครอบครอง
ของลูกหนี้แต่อย่างใด  

จากนั้นเจ้าหนี้จะต้องด าเนินการตามมาตรา 9 ในขั้นตอนที่เรียกว่า การท าให้มีผลบริบูรณ์
หรือ Perfection และจะต้องท าการยึดติด (Attachment) ของสิทธิ เพื่อให้สิทธิการเป็นเจ้าหนี้มปีระกัน
ของตนใช้ยันกับบุคคลอ่ืนได้   

ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (คล้ายกับรูปแบบสัญญา
จ าน า) สัญญา Security Agreement ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้จะท ากันแบบปากเปล่า (Oral 
Agreement) ก็ได้38 นอกจากนี้ หากขั้นตอนการติดยึดของสิทธิ (Attachment) เป็นมาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนการที่เจ้าหนี้ครอบครองทรัพย์ที่ เป็นหลักประกันเยี่ยงผู้รับจ าน า ท าให้เกิดความบริบูรณ์
ของสิทธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (Automatic Perfection) โดยที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ต้องยื่นเอกสาร 
Financing Statement ต่อส านักงานทางทะเบียนของท้องถิ่นเหมือนกับกรรมวิธี Perfection ที่ใช้กับ
กรณีที่เจ้าหนี้ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์39 

                                                 
37 UCC § 9-203 (b)(3)(A) ใช้ค าว่า an authenticated record of security agreement. 
38 UCC § 9-203 (b)(3)(B) 
39 UCC § 9-313. 
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(2.2)  ให้เจ้าหนี้สามารถท าสัญญาให้ตนมี Security Interest เหนือทรัพย์ที่มีการ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียน เช่น สต็อกสินค้า (Floating Lien Over Inventory) หรือทรัพย์ที่ลูกหนี้จะพึง
ได้มาภายหลัง (After-Acquired Property) ซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้จะท าสัญญาให้เจ้าหนี้มี Security 
Interest เหนือทรัพย์ของลูกหนี้ที่มีอยู่แล้วและที่จะได้มาภายหลังตามกรอบของมาตรา 9 ก็ได้ เมื่อ
ลูกหนี้ได้รับทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันตามสัญญามา Security Interest ของเจ้าหนี้จะติดยึด 
(Attach) เข้ากับตัวทรัพย์นั้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการท าสัญญากันใหม่ การที่เจ้าหนี้มี  Security 
Interest ในทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้มาภายหลังโดยอัตโนมัติกลายเป็นกลไกที่เป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ
การค้าอย่างมาก แต่ถ้าทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้นเป็นสินค้าผู้บริโภค40 (Consumer Goods) สินค้า
ผู้บริโภคที่ได้มาภายหลัง จะกลายเป็นหลักประกันตามสัญญาเดิมได้เฉพาะส่วนที่ได้มาภายใน 10 วัน 
นับตั้งแต่เจ้าหนี้ได้ปล่อยเครดิต หรือปล่อยเงินกู้ให้ลูกหนี้41 นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้นในหมวดมาตรา 
9 อีกด้วยว่า การท าสัญญาให้เจ้าหนี้มี Security Interest เหนือทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้องมูลละเมิด
ทางการค้า (Commercial Tori Claims) ที่ยังไม่เกิดมีขึ้นไม่อาจท าได้42 

(2.3)  เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิบังคับหลักประกันได้โดยไม่ต้องพึ่งอ านาจศาล (Self-Help 
Enforcement) เจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 9 มีสิทธิตามกฎหมายที่จะบังคับช าระหนี้จากทรัพย์ที่
เป็นหลักประกันเหมือนกับการบังคับจ าน า รวมทั้งในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์ที่
เป็นหลักประกันสามารถเข้าไปท าการเข้าไปยึดทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมาเก็บรักษาหรือใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน โดยไม่จ าเป็นจะต้องฟ้องร้องลูกหนี้ผ่านกระบวนการพิจารณาของศาล แต่
การกระท าของเจ้าหน้ีต้องไม่ขัดต่อความสงบ 

(2.4)  Security Interest ติดตามทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตลอดไปไม่ว่าจะถูกแปรสภาพ
เป็นเงินหรือเป็นทรัพย์อ่ืนใด ไม่ว่าจะกี่ทอดก็ตาม  

(2.5)  มบีทบัญญัติที่ระบุล าดับ บุริมสิทธิระหว่างเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 9 ด้วยกัน
ซึ่งส่วนมากเป็นไปตามล าดับของการยื่น Financing Statement ต่อหน่วยงานทางทะเบียนของรัฐ 
(Filing or Recording Office) หรือล าดับของการท าให้บริบูรณ์ (Perfection) เป็นหลัก มีกรณี  
Purchase Money Security Interest ที่กล่าวมาแล้วในข้อ (3) เป็นข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังมีการ
จัดล าดับบุริมสิทธิระหว่างเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 9 กับเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายอ่ืน เช่น
เจ้าหนี้ที่มีสิทธิยึดหน่วงโดยผลของกฎหมาย (Statutory Lien) เป็นต้น 

                                                 
40 ตาม UCC § 9-102 (a)(23) สินค้าผู้บริโภคหมายถึงสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก. 
41 UCC § 9-204 (b)(1) 
42 UCC § 9-204 (b)(2) 
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(2.6)  มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้ซื้อทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
โดยสุจริต มาตรา 9-320 ของ UCC ให้ผู้ซื้อสินค้าได้สินค้าไปโดยปราศจากภาระติดพันใดๆ ถ้าสินค้า
ที่ซื้อไปนั้น เป็นสินค้าที่อยู่ในสต็อกสินค้า (Inventory) ที่ผู้ขายมีไว้เพื่อขายตามปกติ และผู้ซื้อได้
ซื้อสินค้านั้นในท านองเดียวกับลูกค้าอ่ืนๆ ทั่วไป แม้ว่าผู้ซื้อจะรู้ว่าสินค้านั้นเป็นหลักประกันของ
เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของผู้ขายก็ตาม ตัวอย่างที่เห็นกันโดยทั่วไป ได้แก่ การซื้อรถยนต์จาก Show 
Room หรือจากร้านของตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ซึ่งตามสภาพความเป็นจริงโดยทั่วไปบรรดารถยนต์
ที่จอดอยู่ในร้านหรือ Show Room ทั้งหมดนั้นมักจะมี Security Interest ของธนาคารหรือสถาบัน
การเงินที่ให้สินเชื่อแก่ตัวแทนจ าหน่ายติดยึดอยู่แล้ว ในกรณีดังกล่าว กลไกของกฎหมายจะท างาน
ในลักษณะที่ว่า Security Interest ที่ติดยึดอยู่กับรถจะเปลี่ยนไปติดยึดกับเงินที่ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์
ต้องช าระให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายโดยอัตโนมัติ ท าให้ลูกค้าที่ซื้อรถโดยสุจริตได้รถไปโดยปราศจาก
ภาระติดพันใดๆ เหนือตัวทรัพย์ หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเป็นว่าลูกค้ารายดังกล่าวซื้อแหวนเพชร
จาก Show Room ขายรถยนต์ ถ้าแหวนเพชรดังกล่าวมี Security Interest ติดอยู่ ลูกค้าจะไม่ได้
กรรมสิทธิ์เด็ดขาดในตัวแหวน เพราะแหวนเพชรมิได้เป็นสต็อกสินค้า (Inventory) ที่ขายอยู่ใน
ร้านขายรถยนต์ตามปกติผู้ซื้อโดยสุจริตอีกประเภทหนึ่งที่กฎหมายคุ้มครอง ได้แก่ ผู้ซื้อสินค้า
บริโภคที่ใช้แล้ว (Used Consumer Goods) เช่น ซื้อตู้เย็นหรือเคร่ืองซักผ้าเก่าจากเพื่อนบ้านเพื่อ
น ามาใช้ต่อในบ้านของตน ถ้าหากเพื่อนบ้านฝ่ายที่เป็นผู้ซื้อได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ขายโดยสุจริต 
กล่าวคือซื้อโดยไม่รู้ว่าตู้เย็นหรือเคร่ืองซักผ้านั้นเป็นหลักประกันการช าระหนี้และเจ้าหนี้ของ
ผู้ขายไม่ได้ยื่น Financing Statement43 ต่อหน่วยงานของรัฐแสดงสิทธิความเป็นเจ้าหนี้มีประกัน
เหนือตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าดังกล่าว ผู้ซื้อซึ่งซื้อไปใช้ในครัวเรือนเหมือนกัน ย่อมได้สิทธิ์ไป
โดยชอบ 

3.2.2.2  ประเภทของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
ทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันตามหมวดมาตรา 9 (Collaterals) ได้แก่ สังหาริมทรัพย์ 

(Personal Property) ทั้งปวง รวมทั้งสังหาริมทรัพย์ที่ติดตรึงเข้ากับอสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์นั้น (Fixtures) ได้มีการจัดประเภทของทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ 

                                                 
43 การที่เจ้าหนี้ ยื่น Financing Statement เป็นการประกาศให้คนทั้งโลกทราบอย่างเป็นทางการว่าตนมี 

Security Interest เหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ผู้ซ้ือทรัพย์ที่เป็นหลักประกันต้องรับรู้ความมีอยู่ของ Security 
Interest นั้นโดยข้อสันนิษฐานของกฎหมาย นอกจากนี้ ในกรณีที่สินค้าผู้บริโภคที่ใช้แล้วเป็นรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล พ.ร.บ. รถยนต์ของมลรัฐส่วนมากจะก าหนดไว้ในท านองเดียวกันว่า การที่เจ้าหนี้บันทึก Security Interest 
ไว้ในทะเบียนรถ ถือเป็นการแจ้งให้บุคคลภายนอกทุกคนได้รู้ถึง Security Interest ที่ตนมีอยู่เหนือรถยนต์แทน
การยื่น Financing Statement ต่อทางการ. 
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โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุมีรูปร่าง และวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งผู้เขียนขอแสดงไว้ตาม
ตาราง ดังนี ้
 
ตารางท่ี  3.1  ประเภทของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประเภทของ
หลักประกัน 

ความหมาย 
การท าให้หลักประกัน 

มีผลสมบูรณ์ 
วัตถุที่มีรูปร่าง วัตถุใดๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในเวลาที่มีการ

น าสิทธิเรียกร้องไปแนบ (Attachment) ใน
หลักประกัน (เช่น ปศุสัตว์) หรือ วัตถุใดๆ ที่ติด
กับที่ดิน รวมไปถึง ต้นไม้ที่จะถูกตัด หรือ 
พืชผลเกษตรกรรม 

 

1. สินค้าพวก
อุปโภค
บริโภค 

สินค้าที่ใช้ หรือซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นการส่วนตัว ในครอบครัว หรือ เกี่ยวกับ
บ้านเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน [UCC 9-
102(A)(23)] 

ในกรณีที่เป็นสิทธิเรียกร้อง
ในหลักประกันส าหรับการ
ซื้อด้วยเงิน (กล่าวคือ การ
ก่อสิทธิเรียกร้องใน
หลักประกัน) (Purchase-
Money Security Interest : 
Pmsi) ส าหรับ เรือ 
ยานพาหนะ และรถลาก  

  จะต้องใช้วิธีการยื่น
แบบฟอร์ม หรือ กระท าการ
ตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ 
(Certificate-Of-Title) ตาม
กฎหมาย และในกรณีที่เป็น
สินค้าบริโภคอื่น จะใช้
วิธีการยื่นแบบฟอร์มหรือ
การครอบครองโดยผู้รับ
หลักประกัน 
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ตารางท่ี  3.1  (ต่อ) 
 

ประเภทของ
หลักประกัน 

ความหมาย 
การท าให้หลักประกัน 

มีผลสมบูรณ์ 
2. อุปกรณ์ [UCC 

9-301, 9-310 
(A), 9-313 
(A)] 

สินค้าที่มีวัตถุประสงค์หลักในการน าไปใช้
ในทางธุรกิจ (แต่ไม่รวมถึงสินค้าส าหรับขาย 
หรือ สินค้าเกษตร) เช่น รถส่งของ [UCC 
9-102 (A) (33)] 

การยื่นแบบฟอร์มเอกสาร 
หรือ การเข้าถือครองโดย
ผู้รับหลักประกัน (ไม่ค่อยมี
การใช้) 

3. สินค้าเกษตร 
[UCC 9-301,  
9-310 (A), 

 9-313 (A)] 

พืชผล (รวมถึง สินค้าจากทะเล) ปศุสัตว์ 
หรือ สินค้าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทาง
การเกษตร เช่น นม ขา [UCC 9-102 (A) (34)] 

การยื่นแบบฟอร์มเอกสาร 
หรือ การเข้าถือครองโดย
ผู้รับหลักประกัน (ไม่ค่อยมี
การใช้) 

4. สินค้าส าหรับ
ขาย  

 [UCC 9-301,    
9-310 (A),         
9-313 (A)]  

สินค้าที่ถือครองโดยบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อขาย หรือตามสัญญาให้บริการ หรือ
สัญญา เช่าซื้อ หรือวัตถุดิบที่มีไว้ส าหรับการ
ผลิต หรือใช้ในกระบวนการผลิต [UCC 9-
102(A)(48)] 

การยื่นแบบฟอร์มเอกสาร 
หรือ การเข้าถือครองโดย
ผู้รับหลักประกัน (ไม่ค่อยมี
การใช้) 

5. ทรัพย์สิน
เบ็ดเตล็ด 
[UCC 9-301,  
9-310 (A),  

 9-313 (A)] 

ทรัพย์สินของบุคคลที่มีอยู่ หรือ ติดอยู่กับ 
ทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลที่ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสินค้า เช่น เคร่ืองเล่น DVD ที่อยู่ใน
รถยนต์ [UCC 9-102 (A) (1)] 

การยื่นแบบฟอร์มเอกสาร 
หรือ การเข้าถือครองโดย
ผู้รับหลักประกัน (ไม่ค่อยมี
การใช้) 

วัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่จะมีอยู่
โดยความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ 

 

1. หลักฐานเป็น
หนังสือ
เกี่ยวกับทรพัย์ 
[UCC 9-301, 
9-310 (A),      

เอกสาร หรือ การบันทึกที่เป็นหนังสือ ซึ่ง
เป็นหลักฐานแสดงถึงหนี้ เงิน และสิทธิ
เรียกร้องในสินค้า เช่น สัญญาหลักประกัน 
หรือ ตัววสัญญาใช้เงิน หมายเหตุ: ในกรณีที่
การบันทึก หรือสิ่งที่บันทึกอยู่ เก็บอยู่ ใน
สื่อกลางทางอิเล็คทรอนิค หลักประกันจะ 

การยื่นแบบฟอร์มเอกสาร 
หรือ การเข้าถือครอง หรือ 
ควบคุม โดยคู่สัญญาฝ่ายที่
รับหลักประกัน  
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ตารางท่ี  3.1  (ต่อ) 
 

ประเภทของ
หลักประกัน 

ความหมาย 
การท าให้หลักประกัน 

มีผลสมบูรณ์ 
9-312 (A),        

9-313 (A),        
9-314 (A)] 

เรียกว่า หลักฐานเป็นหนังสือทางอิเล็คทรอนิค
เกี่ยวกับทรัพย์ (Electronic Chattel Paper) ใน
กรณีที่ข้อมูลนั้นอยู่ในวัตถุที่จับต้องได้ เรียกว่า 
‚หลักฐานเป็นหนังสือซึ่งจับต้องได้เกี่ยวกับ
ทรัพย์ (Tangible Chattel Paper)‛ 

 

2. ตราสาร 
[UCC 9-301,  
9-309 (4),       
9-310 (A),        
9-312 (A) 
และ (E), 

 9-313 (A)] 

ตราสารเปลี่ยนมือได้ เช่น เช็ค บัตรเงินฝาก 
หรือ ดราฟ หรือ หลักฐานเป็นหนังสืออ่ืนใด 
ที่แสดงสิทธิในการช าระเงิน ซึ่งไม่ใช่ สัญญา
หลักประกัน หรือ สัญญาเช่าซื้อ แต่มีลักษณะ
ที่สามารถโอนได้ (หลังจากที่มีการสลักหลัง 
ในกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้) โดยการส่งมอบ 
[UCC 9-102(A)(47)] 
 

เว้นแต่กรณีที่เป็นการท าให้มี
ผลสมบูรณ์ชั่วคราว การท า
ให้สมบูรณ์จะต้องการท า
โดยยื่นแบบฟอร์ม หรือ การ
เข้าถือครอง ในกรณีที่เป็น
การขายตัววสัญญาใช้เงิน การ
ท าให้มีผลสมบูรณ์สามารถ
กระท าได้โดยการแนบสิทธิ
เรียกร้อง (การก่อสิทธิ
เรียกร้องในหลักประกันโดย
อัตโนมัติ) 

3. บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิใดๆ ดังต่อไปนี้ ในการรับช าระเงิน (A) 
การรับช าระเงินจากทรัพย์สินใดๆ รวมไปถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา (B) สิทธิในการรับเงิน
จากการให้บริการ หรือการรับบริการ เช่น 
สิทธิตามสัญญา (C) สิทธิในการรับเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัย (D) สิทธิรับเงินจากหนี้
อุปกรณ์ (E) สิทธิในการรับเงินจากการใช้
เครดิตการ์ด (F) สิทธิในการรับเงินจากการ
ได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรัฐ หรือ 
ล็อตเตอร์ร่ีที่จัดโดยรัฐบาล หรือ การแข่งขัน 

ใช้วิธีการยื่นแบบฟอร์มเว้น
แต่การโอนบางประการ
สามารถกระท าให้มีผล
สมบูรณ์ได้โดยการผูกติด 
(การก่อสิทธิเรียกร้องใน
หลักประกันโดยอัตโนมัติ) 
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ตารางท่ี  3.1  (ต่อ) 
 

ประเภทของ
หลักประกัน 

ความหมาย 
การท าให้หลักประกัน 

มีผลสมบูรณ์ 
 เสี่ยงดวงอ่ืนๆ และ (G) สิทธใินการรับเงิน

จากการประกันสุขภาพ ซึ่งระบุว่าเป็น
ประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ 

 

4. บัญชีเงินฝาก บัญชีใด  ๆที่ท ากับธนาคาร [UCC 9-102 (A) 
(29)] 

ท าให้มีผลสมบูรณ์โดยการ
ควบคุม เช่น เมื่อคู่สัญญาที่มี
หลักประกัน เป็นธนาคารที่มี
บัญชีอยู่ หรือเมื่อคู่สัญญาได้
สัญญาว่าคู่สัญญาที่มีหลัก 
ประกันสามารถถอนเงินจาก
บัญชีนั้นได้โดยตรง 

5. วัตถุที่ไม่มี
รูปร่างอ่ืนใด 

ทรัพย์สินใดๆ ของบุคคล (หรือ หนี้ของลูกหนี้
ในการช าระเงิน) ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น 
[UCC 9-102 (A) (42)], รวมไปถึงโปรแกรม
ที่ไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือ สินค้า [UCC 
9-102 (A) (44), (A) (61) และ (A) (75)] 

กระท าโดยการยื่นแบบฟอร์ม
เท่านั้น (ในกรณีที่เป็น
ลิขสิทธิ ต้องยื่นต่อ U.S. 
Copyright Office) เว้นแต่ใน
กรณีที่เป็นการโอนการช าระ
วัตถุที่ไม่มีรูปร่างโดยการผูก
ติด (การก่อสิทธิเรียกร้องใน
หลักประกันโดยอัตโนมัติ) 

 
3.2.2.3 การติดยึดของสิทธิเข้ากับตัวทรัพย์44 (Attachment) 
 การยึดติดของ Security Interest เข้ากับตัวทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันเป็นหนึ่งในสอง

ขั้นตอนของการก่อตั้ง Security Interest หากไม่มีการติดยึดตามแบบหรือพิธีการที่ระบุไว้ในหมวด
มาตรา 9 การด าเนินกรรมวิธีในขั้นตอนที่จะท าให้เกิดความบริบูรณ์ของสิทธิก็จะไม่บังเกิดผลใดๆ 
เจ้าหนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกัน (Unsecured Creditor) องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการติดยึด
ของสิทธิมี 3 อย่าง คือ 
                                                 

44 สุวิทย์ สุบรรณ. (2554). วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 64-66. 
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  (1) มีการท าสัญญา Security Agreement ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งต้องมีเนื้อหา
สาระดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
 (ก)  ชื่อเจ้าหน้ีและลูกหนี้ 
 (ข)  มูลหนี้ที่มีอยู่ต่อกัน 
 (ค)  ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการช าระหนี้ และ 
 (ง)  ลูกหนี้ให้สิทธิเจ้าหนี้ในการบังคับช าระหนี้ เอาจากทรัพย์ที่ เป็นหลักประกัน
คู่สัญญาจะเพิ่มเติมเงื่อนไขอ่ืนๆ เข้าไปในสัญญาได้ ตัวสัญญาจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ หรือการ
เขียนด้วยลายมือก็ได้ นอกจากนี้กฎหมายยังอนุญาตให้ท าสัญญาในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้อีกด้วย อนึ่ง คู่สัญญาไม่จ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหากลูกหนี้ยอมให้เจ้าหนี้
ครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเยี่ยงผู้รับจ าน า 
 รายการที่ส าคัญที่สุดในสัญญา Security Agreement คือรายการที่ว่าด้วยตัวทรัพย์ที่ใช้
เป็นหลักประกัน คู่สัญญาจะต้องบรรยายให้ชัดเจนว่าทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สิ่งใด 
ในทางปฏิบัติต้องระบุ ชื่อ ยี่ห้อ ขนาด จ านวนของทรัพย์ด้วย การระบุเพียงว่า “ลูกหนี้ยินยอมให้
เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้” เป็นการระบุตัวทรัพย์ที่บกพร่อง 
ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการระบุแบบเหมารวมมากเกินไป (Super-Generic)   
 (2) เจ้าหนี้ช าระหนี้ต่างตอบแทนลูกหนี้ (Creditor Gives Value or Consideration) กล่าวคือ
ต้องมีนิติกรรมหรือหนี้เป็นประธาน (Principal Contract or Underlying Contract) ที่ผูกพันกันได้
เสียก่อน การประกันด้วยทรัพย์ซึ่งเป็นนิติกรรมหรือหนี้อุปกรณ์ (Accessory) จึงจะมีผลบังคับกัน
ได้ตามกฎหมาย แต่หลักในเร่ืองหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นี้มิได้มีอยู่ในสารบบของกฎหมาย
อเมริกัน การท าสัญญาประกันด้วยทรัพย์ตามหมวดมาตรา 9 ก็เหมือนกับการท าสัญญาหลักอ่ืนๆ 
ที่มิได้ค านึงถึงว่าสัญญาใดเป็นสัญญาประธาน และสัญญาใดเป็นสัญญาอุปกรณ์ แต่ถือการช าระ
หนี้ต่างตอบแทนเป็นหลัก ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ เห็นผลประโยชน์หรือทรัพย์ เป็นสิ่งตอบแทน 
(Consideration) ที่สมน้ าสมเนื้อแก่ลูกหนี้ Security Interest จะไม่มีทางติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันไดเ้ลย แม้ลูกหนี้จะได้ท าสัญญามอบสิทธิหรือส่งมอบทรัพย์ให้อยู่ในครอบครองของ
เจ้าหนี้ก็ตาม ตัวอย่างของทรัพย์หรือผลประโยชน์ที่เจ้าหนี้พึงมอให้แก่ลูกหนี้เป็นการต่างตอบแทน
ได้แก่สินค้า (เงินผ่อน) เงินให้กู้ สิทธิการเช่า  สิทธิครอบครองสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น 
 (3) ลูกหนี้มีอ านาจโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะใช้ทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันความ
สมบูรณ์ของสิทธิของลูกหนี้ในตัวทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน หากลูกหนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ ไม่มีสิทธิครอบครอง ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ที่จะใช้เป็น
หลักประกัน สัญญา Security Agreement ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ท ากันไว้ก็จะไม่มีผลผูกพัน เพราะ 
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Security Interest จะไม่ติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้น าทรัพย์ที่ลักขโมยหรือยักยอกคน
อ่ืนมาใช้เป็นหลักประกัน ลูกหนี้ยืมรถยนต์ของเพื่อนมาใช้ชั่วคราวและลอบน ารถยนต์ดังกล่าวไป
ใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ส่วยตัวโดยที่เพื่อนมิได้รู้เห็นเป็นใจ หลักกฎหมายทั่วไปที่ว่าผู้รับ
โอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน สามารถน ามาใช้กับองค์ประกอบข้อนี้ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือถ้าลูกหนี้
ไม่มีสิทธิในตัวทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน เจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้สิทธิ Security Interest ไป แม้
ลูกหนี้จะท าสัญญามอบสิทธิดังกล่าวให้ก็ตาม 

3.2.2.4 การท าให้สิทธิมีผลบริบูรณ์ (Perfection) 45  
Security Interest ที่ได้ติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ของลูกหนี้ มีผลผูกพันระหว่าง เจ้าหนี้

และลูกหนี้ที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น หากจะท าให้ Security Interest ดังกล่าวมีผลผูกพันเจ้าหนี้ลูกหนี้
หรือเจ้าหนี้ (โดยความยินยอมของลูกหนี้ ) จะต้องด าเนินกรรมวิธีที่เรียกว่า “การท าให้บริบูรณ์ 
(Perfection)‛ ตามแบบและพิธีการที่ระบุไว้ในมาตรา 9 ให้ครบถ้วนเสียก่อน การบริบูรณ์ของสิทธิ
อาจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับการติดยึดของสิทธิ เช่นกรณีรับจ าน า หรือเกิดขึ้นภายหลังการติด
ยึดก็ได้ แต่จะเกิดขึ้นก่อนการติดยึดไม่ได้  โดยแบบหรือพิธีการที่ท าให้บริบูรณ์ (Modes of 
Perfection) มีอยู่ 4 วิธีดังนี้ 

(1)  การท าให้บริบูรณ์ด้วยการยื่นเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินที่เรียกว่า Financing Statement 
ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือรับแจ้งเอกสารดังกล่าว วิธีการ
ท าให้บริบูรณ์โดยการยื่น Financing Statement นี้ เป็นวิธีที่ปกติธรรมดาและใช้กันมากที่สุด ส าหรับ
การท าให้บริบูรณ์ (Perfection) ใช้ได้กับทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเกือบทุกประเภท ถ้าเป็น
หลักประกันประเภทบัญชีลูกหนี้ (Accounts) หรือทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (General Intangibles) การยื่น  
Financing Statement เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของ Security Interest ของ
เจ้าหนี ้ (UCC 9-310) 

(2)  การท าให้บริบูรณ์ด้วยการครอบครองทรัพย์ (Perfection By Possession) การที่
เจ้าหนี้เข้าครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก็คือการจ าน านั่นเอง หากสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้
ทรัพย์เป็นหลักประกัน (Security Interest) ติดยึดเข้ากับตัวทรัพย์ (Attached) อยู่แล้วโดยครบถ้วน  
การครอบครองทรัพย์ก็จะมีผลเป็นการท าให้สิทธิของเจ้าหนี้มีผลบริบูรณ์ทันที46 การที่เจ้าหนี้เป็น
ผู้ครอบครองทรัพย์เยี่ยงผู้รับจ าน านี้ท าให้เกิดข้อยกเว้น 2 ประการคือ ประการแรก เจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ไม่ต้องท าสัญญา Security Agreement เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการติดยึดของสิทธิ และ

                                                 
45 แหล่งเดิม. หน้า 66-69. 
46 UCC § 9-319 (b)(6). 
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ประการที่สอง เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ต้องยื่น Financing Statement ต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อท าให้
สิทธิมีผลบริบูรณ์ 

การท าให้บริบูรณ์โดยการครอบครองทรัพย์นี้ ใช้ส าหรับหลักประกันที่ เป็นทรัพย์ที่มี
ตัวตน (ทุกประเภท) ทรัพย์ที่คล้ายกับมีตัวตน (Quasi-Tangibles) ประเภทตราสารเปลี่ยนมือ 
(Negotiable Instruments) ตราสารการลงทุน (Certificated Securities) และ Chattel Paper ที่อยู่ใน
รูปที่มีตัวตนจับต้องได้เท่านั้น47 

(3)  การท าให้บริบูรณ์โดยการเข้าควบคุม (Perfection By Control) ทรัพย์ที่เจ้าหนี้เข้า
ควบคุมได้ และมีผลท าให้ Security Interest ของตนมีผลบริบูรณ์โดยไม่ต้องยื่น Financing 
Statement ต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ บัญชีเงินฝาก สิทธิตาม เลตเตอร์ ออฟ เครดิต Electronic 
Chattel Paper (ตราสารหนี้ที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์) ตราสารการลงทุน (เช่นหลักทรัพย์หรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์) และบัญชีซื้อขายโภคภัณฑ์ในตลาด Commodity Exchange การเข้า
ควบคุมในบริบทนี้หมายถึงการที่เจ้าหนี้มีสิทธิโดยเด็ดขาดเหนือทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  โดยที่
ไม่ต้องเป็นครอบครองหลักประกันโดยตรง เช่น เจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารมีอ านาจควบคุมบัญชีเงิน
ฝากของลูกหนี้ เพราะลูกหนี้ได้ท าสัญญาให้สิทธิแก่ธนาคารในการหักกลบลบหนี้หรือควบคุม
การเบิกถอน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์มีสิทธิสั่งการให้นายทะเบียน
หลักทรัพย์โอนหรือสลักหลังใบโอนหุ้นหรือใบหุ้นของลูกหนี้ให้ตนโดยผลของสัญญาที่ท ากันไว้
ระหว่างตนกับลูกค้าผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ทรัพย์ที่เป็นตราสารการลงทุน 
และสัญญาซื้อขายโภคภัณฑ์นั้นคู่สัญญามีสิทธิเผื่อเลือกที่จะท าให้บริบูรณ์โดยการยื่น Financing 
Statement แทนการเข้าควบคุมก็ได้ แต่ถ้าหากมีการโต้แย้งสิทธิระหว่างเจ้าหนี้ที่มีสิทธิบริบูรณ์
ด้วยการยื่น Financing Statement กับเจ้าหนี้ที่มีสิทธิบริบูรณ์ด้วยการควบคุมทรัพย์ สิทธิของ
เจ้าหนี้ที่มีผลบริบูรณ์ด้วยการเข้าควบคุมทรัพย์ย่อมมาก่อน48 

(4)  การมีผลบริบูรณ์โดยอัตโนมัติ (Automatic Perfection) Security Interest บาง
ประเภทที่มีความบริบูรณ์ในตัวของมันเอง โดยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ต้องด าเนินกรรมวิธีใดๆ อีกเลย
หลังจากมีการยึดติด49 (Perfected Upon Attachment) ตัวอย่างของ Security Interest ชนิดนี้ ได้แก่ 
Purchase Money Security Interest หรือ Pmsi เหนือสินค้าผู้บริโภค (Consumer Goods) ที่กล่าว

                                                 
47 UCC § 9-313(a)-(B). 
48 UCC § 9-328. 
49 UCC § 9-309 
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มาแล้วในบทที่ 1 ของหมวดที่ 350 Security Interest ของหน้าค้าหุ้นหรือโภคภัณฑ์ที่มีอยู่เหนือหุ้น
หรือหน่วยลงทุนที่นายหน้าได้ซื้อตามค าสั่งของลูกหนี้ซึ่งเป็นลูกค้า Security Interest ที่เจ้าหนี้มีอยู่
เหนือสิทธิของลูกหนี้ที่จะได้รับมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งของผู้ตาม และ Security Interest ของเจ้าหนี้ที่
มีอยู่เหนือสิทธิของลูกหนี้ (สิทธิเรียกร้อง) ที่จะได้รับรางวัลสลากกินแบ่งหรือรางวัลที่ได้จากการ
ประกวดแข่งขันหรือการชิงโชคต่างๆ เป็นต้น ทันทีที่ลูกหนี้ท าสัญญา Security Agreement ยอม
ให้เจ้าหนี้มี Security Interest เหนือทรัพย์สินที่เป็นสินค้าผู้บริโภค หรือหุ้นหรือหน่วยทุน รวมทั้ง
สิทธิเรียกร้องต่างๆ ที่กล่าวมานี้ การติดยึด และความบริบูรณ์ของ Security Interest จะเกิดขึ้น
พร้อมกันทันทีโดยอัตโนมัติ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยื่น Financing Statement หรือเข้าครอบครอง
หรือควบคุมทรัพย์หรือสิทธิที่เป็นหลักประกันแต่อย่างใด 

3.2.2.5  การบังคับช าระหนี้จากหลักประกัน ที่เป็นสังหาริมทรัพย์  ตามกฎหมายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1)  หลักการและเหตุผล51      
อาจกล่าวได้ว่า การบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันเป็นหัวใจส าคัญของมาตรา 9 

การบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันของหมวดมาตรา 9 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่เจ้าหน้ีและลูกหนี้ ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อธุรกรรมการ
ประกันด้วยทรัพย์มีกลไกและกติกาที่เป็นธรรม คู่กรณีมีความจ าเป็นในการพึ่งพากระบวนการทาง
ศาลน้อยที่สุด การใช้หมวดมาตรา 9 ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการสร้างกระแสธุรกิจและขยาย
การค้าการลงทุน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  การบังคับช าระหนี้เป็นสิทธิเผื่อ
เลือกของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวเสมอไป สิทธิในการบังคับช าระหนี้เกิดขึ้น
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ การผิดนัดช าระหนี้ (Default) มิได้เกิดจากลูกหนี้ไม่ผ่อนช าระหนี้เงินกู้
หรือค่าสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการผิดนัดเพราะการท าผิดสัญญาหรือเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งของสัญญา Security Agreement ด้วยสัญญา Security Agreement ส่วนมากถูกร่างขึ้นโดย
นักกฎหมายของฝ่ายเจ้าหนี้และมักจะมีข้อสัญญามาตรฐานที่เรียกว่า Default Clause หรือ Events 
of Default ระบุอยู่ในสัญญาด้วย Default Clause ดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
ซึ่งเจ้าหนี้ยกขึ้นเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาและบังคับช าระหนี้จากหลักประกันได้หากลูกหนี้ผิด
เงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่ระบุไว้ได้อุบัติขึ้นจริง เช่นทรัพย์ที่เป็นหลักประกันสูญหารหรือถูกท าลาย 

                                                 
50 เหตุผลหลักที่ UCC ก าหนดให้ PMSI ในสินค้าผู้บริโภคมีผลบริบูรณ์ทันทีโดยไม่ต้องมีการยื่น 

Financing Statement ก็คือความจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการค้าปลีก ถ้า

บังคับให้ผู้ค้าปลีกสินค้าต้องยื่น Financing Statement ส าหรับการขายสินค้าเงินเช่ือหรือเงินผ่อนทุกครั้ง ก็จะเป็น

ภาระมากเกินไปส าหรับผู้ซ้ือขาย และเป็นการปิดกั้นโอกาสของผู้บริโภค. 
51 สุวิทย์ สุบรรณ. เล่มเดิม. หน้า 76. 
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ข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์หรือฐานะของลูกหนี้ที่ลูกหนี้เปิดเผยแก่เจ้าหนี้เป็นความเท็จ ลูกหนี้ผิด
เงื่อนไขไม่ท าประกันภัยคุ้มครองทรัพย์ ลูกหนี้ตายหรือหยุดประกอบกิจการหรือเลิกบริษัท เป็นต้น 
นอกจากนี้เจ้าหนี้ประเภทผู้ค้าส่งหรือค้าปลีก ส่วนมากมักจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษของการผิดนัด
เพิ่มเติมด้วยอีกว่า เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์ที่เจ้าหนี้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่มั่นคงในการให้สินเชื่อ 
เช่นมีการเปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนเจ้าของกิจการในบริษัทลูกหนี้หรือลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ค่าใช้จ่าย
ประจ าเช่นไม่จ่ายเงินเดือนลูกจ้างตรงตามเวลา (มักจะเรียกว่า Insecurity Clause) ก็ให้ถือว่าลูกหนี้ตก
เป็นผู้ผิดนัด ซึ่งจะท าให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์บังคับช าระหนี้ได้ตามสัญญา Security Agreement ที่ได้ท า
กันไว้ ข้อสัญญาผิดนัดเหล่านี้บางครั้งศาลก็ตัดสินว่าใช้บังคับกันไม่ได้เพราะไม่เป็นธรรม และไม่
สมดุลกับหลัก Good Faith และหลักการคุ้มครองผู้บริโภค 

2)  ประเภทการบังคับช าระหนี้จากหลักประกัน ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 2 กรณ ี
 2.1)  การบังคับทรัพย์สินตามสัญญาหลักประกันโดยกระบวนการยุติธรรม 
 ผู้รับหลักประกันซึ่งต้องการที่จะเข้าครอบครองทรัพย์โดยใช้กระบวนยุติธรรมมี

วิธีการให้เลือกหลายวิธี เช่น ผู้รับหลักประกันสามารถฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืน (Action in Replevin) 
(การฟ้องนี้เป็นการฟ้องตาม Common Law ซึ่งได้มีการน าหลักการนี้มาไว้มาบัญญัติเป็นกฎหมาย) 
ในบางศาลอาจจะด าเนินการภายใต้กฎหมายในฐานะผู้สืบสิทธิในการครอบครอง กล่าวคือ เป็นการ
ฟ้องคดีให้ส่งมอบทรัพย์ การเข้าครอบครองทรัพย์โดยกระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่าย
มากกว่าการเข้าครอบครองทรัพย์ด้วยตนเอง โดยค่าใช้จ่ายทั่วไปจะรวมไปถึงค่าวางหลักประกัน 
และค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าพนักงานผู้ที่จะด าเนินการเข้าครอบครองทรัพย์ นอกเหนือไปจากค่า
ทนายความ โดยมาตรา 9-504 (1) ได้ให้ลูกหนี้ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ขัด
ขืนในการส่งมอบทรัพย์ ลูกหนี้จะต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายในการเข้าครอบครองทรัพย์ ซึ่งในกรณีนี้
เจ้าหนี้ควรที่จะด าเนินการเข้าครอบครองทรัพย์โดยกระบวนการทางศาล โดยการฟ้องคดีของ
เจ้าหนี้นี้เป็นการใช้สิทธิตาม มาตรา 9-503 กระบวนการในการฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนทรัพย์ หรือตาม
กฎหมายการเรียกร้องและส่งมอบก าหนดว่า เมื่อเจ้าหนี้ยื่นฟ้อง และได้ให้การรับรองต่อเจ้าหน้า
ศาล (Affidavit) และได้วางประกันตามที่กฎหมายก าหนด เจ้าหน้าที่ย่อมสามารถเข้ายึดทรัพย์สิน
นั้นได้ และส่งมอบทรัพย์สินนั้นก็จะส่งมอบต่อให้เจ้าหน้ีในระหว่างรอค าพิพากษา เว้นแต่ในกรณี
ที่จ าเลยได้ให้การปฏิเสธตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 2.2)  การบังคับทรัพย์สินตามสัญญาหลักประกันโดยการเข้าครอบครองทรัพย์สิน  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม UCC มาตรา 9-503 ได้ให้อ านาจคู่สัญญาผู้รับ

หลักประกันเข้าครอบครองทรัพย์หลักประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งการเข้าครอบครองนี้กระท าได้ 
‚โดยไม่ต้องใช้กระบวนการทางศาล ถ้าการเข้าครอบครองนั้นเป็นการกระท าที่ไม่ขัดต่อความสงบสุข 
(Without Judicial Process if This Can be Done Without Breach of Peace)‛ ซึ่งเป็นการให้อ านาจ
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เจ้าหนี้   ไม่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการทางศาล โดยสามารถใช้กระบวนการเข้าครอบครอง
ทรัพย์ด้วยตัวเองได้ แต่การเข้าครอบครองทรัพย์ของเจ้าหนี้นั้นมิได้ขัดต่อความสงบสุข  ในกรณีที่
กระบวนการในการเข้าครอบครองทรัพย์ของเจ้าหน้ีกระท าไปโดยขัดต่อความสงบสุขย่อมท าให้
เจ้าหนี้ต้องรับผิดฐานละเมิด หรือ ความรับผิดทางอาญา รวมไปถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษ และรับ
โทษอาญา และรับผิดตามมาตรา 9-507 และอาจจะท าให้เจ้าหนี้เสียสิทธิในการขอค าบังคับส่วนต่าง
ด้วย ซึ่งประเด็นนี้จะได้กล่าวรายละเอียดต่อไป 

3)  วิธีการน าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาบังคับช าระหนี้ 
ในการเข้ายึดคืนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้น เจ้าหนี้ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้

ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เพราะ เจ้าหนี้ส่งค าบอกกล่าวลูกหนี้ก่อน ลูกหนี้ก็อาจจะยักย้ายถ่ายเท
ทรัพย์หรือซ่อนทรัพย์ ผลสุดท้ายก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม หาก
สัญญา Security Agreement ก าหนดให้เจ้าหนี้ต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบก่อนการยึดคืนทรัพย์  เจ้าหนี้
ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น หลังจากได้ทรัพย์มีอยู่ในครอบครองของตนแล้ว เจ้าหนี้จะต้องบอกล่าวให้
ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่จะท าการขายทรัพย์เสมอ ในกรณีที่เป็นการบังคับ
ช าระหนี้โดยการขายหลักประกัน เจ้าหนี้ที่ไม่ประสบความส าเร็จในการยึดทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
มาจากลูกหนี้ด้วยการช่วยเหลือตัวเองดังที่กล่าวมาแล้วเพราะลูกหนี้รู้ทันหรือรู้ทางหนีทีไล่ดีกว่า  
สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อขอบังคับช าระหนี้จากทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ทุกเมื่อ  หลักประกัน
ที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองตั้งแต่ต้นแบบการจ าน าหรือเป็นการ
ยึดคืนมาในภายหลัง เจ้าหนี้จะต้องเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอเหมือนกับการรักษาทรัพย์ของ
ตัวเองโดยวิญญูชนทั่วไป ในกรณีที่หลักประกันเป็นเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ที่การเคลื่อนย้ายหรือ
ถอดประกอบต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือค่าใช้จ่ายสูง หรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการดูแล
รักษา เจ้าหนี้ส่วนมากจะไม่ใช่สิทธิยึดคืนเว้นแต่จะไม่มีทางเลือกอ่ืน ถ้ากิจการของลูกหนี้ยังพอ
ไปไหว เจ้าหนี้มักจะฟ้องเรียกให้ช าระหนี้แบบเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งคดีแบบนี้เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก 
และปล่อยให้ลูกหนี้ใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ไปตามปกติ ทั้งนี้เพราะการยึด
คืนหลักประกันดังกล่าวจะท าให้เจ้าหนี้ต้องทดรองออกค่าใช้จ่ายในการถอดประกอบ การขนย้าย
และการเก็บรักษาอีกเป็นจ านวนมากนอกเหนือไปจากหนี้ที่ลูกหนี้ค้างช าระ 

 วิธีการในการน าทรัพย์สินมาช าระหนี้ 
 ในกรณีที่ผู้รับหลักประกันได้เข้าครอบครองทรัพย์อันเป็นหลักประกันของลูกหนี้

แล้ว ผู้รับหลักประกันมีวิธีการในการน าทรัพย์สินมาช าระหนี้ 2 วิธี คือ (1) การบังคับทรัพย์สินอย่าง
เด็ดขาด (Strict Foreclosure) หรือ (2) การขายทรัพย์สินที่เข้าไปครอบครอง และการขอให้มี  ค า
พิพากษาบังคับส่วนต่าง 
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 3.1)  การบังคับทรัพย์สินอย่างเด็ดขาด 
 เมื่อลูกหนี้ผิดนัด และมีการเข้าครอบครองทรัพย์ ผู้รับหลักประกันมีทางเลือกที่จะ

ไม่ต้องน าทรัพย์สินนั้นไปขาย เนื่องจาก UCC ได้ให้ผู้รับหลักประกันมีรับหลักประกันเสมือนหนึ่ง
เป็นการช าระหนี้เต็มจ านวน ตามมาตรา 9-505(2) ดังนั้น เจ้าหนี้ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องในส่วน
ต่าง52 การบังคับทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดเช่นนี้ถือเป็นหลักกฎหมาย Common Law และหลักการ
นี้ก็มีการน าไปใช้ใน Uniform Conditional Sales Act การบังคับเช่นนี้ เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันมักจะ
พิจารณาว่าจะใช้การบังคับทรัพย์สินโดยเด็ดขาด หรือเลือกที่จะการขายและฟ้องคดีเพื่อเรียกเอา
ส่วนต่าง เจ้าหนี้ที่ใช้วิธีการบังคับทรัพย์สินส่วนใหญ่จะพิจารณาว่า หากมูลค่าของหลักประกันมี
มูลค่าเท่าเทียมกับจ านวนหนี้ที่มีอยู่ เจ้าหนี้จะเลือกการบังคับทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดซึ่งจะมีข้อ
ได้เปรียบบางประการที่ดีกว่าการน าหลักประกันไปขาย หรือ การฟ้องเพื่อเรียกร้องหนี้ การบังคับ
ทรัพย์สินอย่างเด็ดขากจะประสบความส าเร็จโดยไม่ต้องใช้ความพยายามของผู้รับหลักประกัน
มากนัก และที่ส าคัญไปกว่านั้นเจ้าหนี้ที่รับหลักประกันซึ่งได้กระท าการบังคับทรัพย์สินอย่าง
เด็ดขาดจะไม่ถูกลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืนกล่าวอ้างถึงความไม่เป็นธรรมในการกรณีที่ทรัพย์นั้นไปขาย
ต่อในกรณีที่ใช้บทบัญญัติตามมาตรา 9-504 ทั้งนี้ มาตรา 9-502(2) ให้อ านาจการบังคับทรัพย์สิน
อย่างเด็ดขาดดังนี้ 

‚มาตรา 9-502(2) ในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริโภค หรือทรัพย์หลักประกันอ่ืน 
ผู้รับหลักประกันซึ่งครอบครองทรัพย์สินมีหลังจากที่มีการผิดนัดมีสิทธิในการแจ้งว่าตนจะ
ครอบครองหลักประกันนั้นแทนการช าระหนี้ โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อลูกหนี้ใน
กรณีที่ลูกหนี้มิได้ลงนามว่าปฏิเสธหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของลูกหนี้ตามอนุมาตรานี้หลังจาก
ลูกหนี้ผิดนัด แต่หากเป็นกรณีสินค้าบริโภคจะไม่ต้องมีการแจ้งแต่อย่างใด และในกรณี อื่นที่
จะต้องแจ้ง การแจ้งนั้นจะต้องส่งไปให้ผู้รับหลักประกันรายอ่ืนที่ได้รับหลักประกันด้วยว่าจะมี
การใช้สิทธิที่มีอยู่ในหลักประกัน (ต้องแจ้งก่อนที่จะมีการแจ้งให้ลูกหนี้ หรือก่อนที่ลูกหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในทรัพย์สิน) หากผู้รับหลักประกันได้รับการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
บุคคลที่มีสิทธิได้รับการแจ้งดังกล่าวภายใน 21 วัน หลังจากที่มีการแจ้งไปแล้ว ผู้รับหลักประกัน
จะต้องจัดการกับหลักประกันตามมาตรา 9-504  แต่ส าหรับกรณีที่ไม่มีการปฏิเสธเป็นหนังสือ 
ผู้รับหลักประกันย่อมมีสิทธิครอบครองทรัพย์นั้นแทนการช าระหนี้ของลูกหนี้ได้‛ 

 

                                                 
52 Bailey C. Moseley. (1982). In the Court of Appeals Sixth Appellate District of Texas at Texarkana.  

Retrieved April 12, 2012, from http://www.6thcoa.courts.state.tx.us/opinions /HTMLOpinion.asp? Opinion 
ID=10869 
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มาตรา 9-502(2) ก าหนดกระบวนการในการบังคับทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดดังนี้  
(1)  ผู้รับหลักประกันจะต้องเข้าครอบครองทรัพย์หลังจากลูกหนี้ผิดนัด  
(2)  เจ้าหนี้จะต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงความต้องการที่

จะถือครองทรัพย์นั้นแทนการช าระหนี้ของลูกหนี้ แต่หลักการนี้จะไม่อาจกระท าได้หากลูกหนี้ได้
ปฏิเสธการใช้สิทธินั้นหลังจากผิดนัด หรือในกรณีที่หลักประกันนั้นเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้รับ
หลักประกันจะต้องรอ 21 วันที่ภายหลังจากที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยที่ลูกหนี้ต้องไม่ปฏิเสธมาก่อน หาก
หลักประกันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้รับหลักประกันไม่ต้องติดต่อเจ้าหนี้รายอ่ืนของลูกหนี้ใน
หลักประกันนั้น อย่างไรก็ตาม หากหลักประกันไม่ใช้สินค้าอุปโภคบริโภค ผู้รับหลักประกันจะต้อง
แจ้งเจตจ านงค์ในการบังคับทรัพย์สินนั้นอย่างเด็ดขาดไปให้กับเจ้าหนี้รายอ่ืนของลูกหนี้ซึ่งได้ส่ง
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเรียกร้องสิทธิในหลักประกันนั้น ดังนี้ หากลูกหนี้ปฏิเสธ
สิทธิ หรือมีบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียแจ้งการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่าง 21 วัน หลังจาก  
มีการแจ้ง ผู้รับหลักประกันย่อมต้องจัดการกับหลักประกันตาม กระบวนการของมาตรา 9-504 แทน 

 3.2)  การขายทรัพย์สินที่เข้าไปครอบครอง และการขอให้มีค าพิพากษาบังคับ
ส่วนต่าง 

 การบังคับหลักประกันโดยการเข้าครอบครอบทรัพย์หลักประกันและการน า
หลักประกันนั้นไปขายเป็นวิธีทั่วไปในการบังคับตามหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด โดยทั่วไปผู้รับหลักประกัน
มักจะมีไม่ค่อยมีความต้องการที่จะถือครองทรัพย์หลักประกันตามมาตรา 9-505(2) ที่กล่าวไปข้างต้น 
หรือการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาในหนี้ เพื่อไปบังคับคดีตามค าพิพากษาและบังคับกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าใดนัก ดังนั้น มาตรา 9-504 จึงบัญญัติถึงการ
ขายทรัพย์หลักประกันซึ่งถือเป็นประเด็นหลักของ มาตรา 9 ส่วนที่ 5 ทั้งนี้ บทบัญญัติเร่ืองการน า
ทรัพย์สินไปขายเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ให้สิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน โดยเจ้าหนี้มีสิทธิ ‚ขาย ให้
เช่าซื้อ หรือกระท าการอย่างใดๆ ในทรัพย์หลักประกันทั้งหมด หรือ บางส่วน ตามเงื่อนไข หรือ
ภายใต้การกระท าที่สอดคล้องกับการด าเนินการ หรือกระบวนการทางพาณิชย์อันเหมาะสม‛ 
นอกจากนั้น มาตรา 9-504(3) ยังระบุว่า ‚การกระท าการต่อหลักประกันนั้นอาจจะเป็นการกระท า
ตามสัญญาหนึ่งฉบับ หรือ มากกว่านั้น การขาย หรือ การเข้ากระท าการกับทรัพย์นั้นอาจจะกระท า
เป็นหน่วย หรือ แบ่งเป็นส่วนๆ และภายในระยะเวลา หรือสถานที่ใดๆ หรือ ตามข้อตกลงใดๆ ก็ได้‛ 
หลักการกระท าต่อหลักประกันในรูปแบบเสรีนิยมนี้  เป็นหลักการที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รับ
หลักประกันได้รับประโยชน์จากราคาขายและท าให้การเรียกร้องส่วนต่างของผู้รับหลักประกันใน
ศาลลดลงได้ อย่างไรก็ตาม มาตรา 9-504 ได้ก าหนดให้มีเงื่อนไข 2 ประการ ส าหรับการน า
หลักประกันไปขายของเจ้าหนี้ (1) เจ้าหนี้จะต้องแจ้ง และ (2) กระบวนการทุกอย่างในการขาย 
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รวมถึง วิธีการ ข้อปฏิบัติ เวลา สถานที่ และข้อก าหนดจะต้องเป็น ‚การกระท าทางพาณิชย์ที่
เหมาะสม‛ 

4)  หลักเกณฑ์ในการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีการ
เข้าครอบครองทรัพย์สิน 

จากมาตรา 9-503 จะเห็นว่าการบังคับเอากับหลักประกันนั้นสามารถกระท าได้โดย
เจ้าหนี้ และในทางปฏิบัติเจ้าหนี้อาจมอบอ านาจให้ตัวแทนไปท าการบังคับเอากับหลักประกันได้
โดยวิธีการเข้าครอบครองทรัพย์ และน าทรัพย์นั้นไปขาย ทั้งนี้ การเข้าครอบครองทรัพย์ด้วยเอง
จะต้องกระท าโดยเหมาะสม (Self-Help Repossession to be Proper) ซึ่งได้มีการแบ่งองค์ประกอบ
ตามบทบัญญัติมาตรา 9-503 ที่จะครอบครอบทรัพย์นั้นเป็นไปโดยเหมาะสมหรือไม่ ดังนี ้

(1)  เจ้าหนี้จะต้องมีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันที่เข้าครอบครอง 
(2)  ลูกหนี้จะต้องผิดนัด  
(3)  การฟ้องคดีของเจ้าหนี้จะต้องเป็นไปตามข้อสัญญาของที่ตกลงไว้กับลูกหนี้  
(4)  การเข้าครอบครองทรัพย์จะต้องกระท าไปโดยปราศจาก ‚การขัดต่อความสงบสุข‛  
ในกรณีที่การกระท าประการใดประการหนึ่งที่กล่าวมานี้ขาดไป ย่อมถือว่าเจ้าหนี้ได้

กระท าการเข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้อง ท าให้เจ้าหนี้ต้องผิดต่อลูกหนี้ในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการเข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ต้อง หรือในบางกรณีเจ้าหนี้อาจจะต้องรับผิดแม้การกระท านั้น
จะกระท าโดยตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ นอกจากนั้น หากกระบวนการเข้าครอบครองทรัพย์ได้
มีการกระท าละเมิดต่อลูกหนี้ต่างหากจากการกระบวนการครอบครอง ย่อมท าให้เจ้าหนี้ หรือตัวแทน
ของเจ้าหน้ีต้องรับผิดจากการกระท าละเมิดด้วย 

จากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ที่กล่าวมานี้ ผู้เขียนขออธิบายละเอียดและคดีที่เกี่ยวข้อง
พอสังเขปดังน้ี 

(1)  เจ้าหนี้จะต้องมีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันที่เข้าครอบครอง  
ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้จะมีสิทธิในการบังคับคดีโดยการเข้าครอบครองได้จะต้องเป็น

ทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ซึ่งในประเด็นนี้มีคดีที่น่าสนใจ คือ  
คดี Johnson V Grossinger Motorcorp53 ในคดีนี้ ผู้ซื้อรถยนต์ไม่สามารถฟ้องว่าตัวแทน

จ าหน่ายรถยนต์ (Automobile Dealer) ได้กระท าการเบียดบังทรัพย์จากข้อเท็จจริงที่ตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์ได้เข้าครอบครองรถยนต์ หลังจากที่ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ไม่ได้รับเงินจากบุคคลภายนอก

                                                 
53 Cahill, P.J., and McBride, J. (2001, June 29).  Illinois Court of Appeals - First Appellate District 

Decisions. Retrieved April 12, 2012, from http://law.justia.com/cases/illinois/court-of-appeals-first-appellate-
district/2001/1003347.html 
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ที่ต้องช าระเงินให้ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์แทนผู้ซื้อรถยนต์ ทั้งนี้ ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์มิได้สละ
สิทธิ (Waive) ที่จะต้องได้รับเงินอย่างต่อเน่ืองตามสัญญาไว้ ดังนั้น ตัวแทนจ าหน่ายจึงยังคงมีสิทธิ
เรียกร้องในทรัพย์หลักประกันในรถยนต์อยู่ และผู้ซื้อก็มีเพียงสิทธิครอบครองซึ่งสิทธิทั้ง 2 ประการนี ้
เป็นสิทธิที่มาจากข้อตกลงที่จะต้องจัดท าเอกสารขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระเงินของ
บุคคลภายนอก จากคดีนี้จะเห็นได้ว่าหากทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแล้ว เมื่อมีการผิด
นัดตามสัญญาเกิดขึ้น เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิบังคับหลักประกันโดยการเข้าครอบครองทรัพย์ได้ แม้บุคคล
ที่ไม่ช าระหนี้จะไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรงก็ตาม แต่ในกรณีที่ทรัพย์นั้นไม่ได้มีฐานะเป็นหลักประกันแล้ว
เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิบังคับคดีโดยการเข้าครอบครองทรัพย์ได้  

หากเจ้าหนี้ได้กระท าการครอบครองทรัพย์นั้นย่อมถือเป็นการครอบครองโดยไม่ถูกต้อง 
(Wrongful Repossession) อันก่อให้เกิดความรับผิดแก่เจ้าหนี้ ดังข้อเท็จจริงในคดี Williams V 
Western Surety Co.54 ในคดี William บริษัทให้เงินกู้ซึ่งมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านเคลื่อนที่ได้
ขายบ้านเคลื่อนที่ได้ไปให้กับตัวแทนจ าหน่ายบ้านโดยสัญญาขายฝากสินค้า (On Consignment) และ
ตัวแทนจ าหน่ายบ้านได้ขายบ้านต่อไปให้กับผู้ซื้อบ้าน อย่างไรก็ตามบริษัทให้เงินกู้ได้ปฏิเสธที่จะ
ส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิให้กับผู้ซื้อเนื่องจากตัวแทนจ าหน่ายบ้านยังมิได้จ่ายเงินค่าบ้าน
ให้กับบริษัทให้เงินกู้ หลังจากนั้นบริษัทให้เงินกู้จึงท าการเข้าครอบครองบ้านจากผู้ซื้อบ้าน โดย
อ้างว่าบริษัทให้เงินกู้สิทธิเรียกร้องในหลักประกันในบ้านเคลื่อนที่นั้น ในคดีนี้ศาลเห็นว่าบริษัทให้
เงินกู้ได้กระท าการเบียดบังทรัพย์โดยการเข้าครอบครองบ้านเคลื่อนที่โดนไม่ชอบ เนื่องจากผู้ซื้อคน
ใหม่ได้ซื้อบ้านเคลื่อนที่จากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น (Regular Merchants of Mobile Home) ท าให้ผู้
ซื้อได้รับบ้านโดยปลอดสิทธิเรียกร้องในหลักประกันที่บริษัทให้เงินกู้พึงมี ดังนั้น การเข้าครอบครอง
บ้านจึงถือเป็นการเข้าครอบครองที่ไม่ถูกต้อง จากคดีนี้ท าให้เห็นว่า ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์
ให้กับบุคคลภายนอกอันมีผลท าให้ทรัพย์นั้นไม่ได้มีฐานะเป็นทรัพย์หลักประกันอีกต่อไป เจ้าหนี้
ย่อมไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีโดยการเข้าครอบครองทรัพย์ได้ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องใน
หลักประกัน แต่มิได้ยื่นเอกสารทางการเงินเพื่อให้หลักประกันมีผลสมบูรณ์ สิทธิเรียกร้องจะไม่
ผูกพันผู้ซื้อรายต่อไปในหน้ีที่มีอยู่เดิม ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ขายเคร่ืองมือต่างๆ (Equipment) 
มิได้ยื่นเอกสารทางการเงินที่ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเกษตร (Farm Equipment) ซึ่งได้ขาย
ไปให้ผู้กับซื้อที่ไม่อาจทราบถึงความมีอยู่ของสิทธิเรียกร้องในหลักประกันนั้น  การที่จะเข้าไป

                                                 
54 The Court of Appeals of Washington, Division Three. (1972, January 5). Retrieved April 12, 2012, from 

http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=19723066WnApp300_1265.xml&docbase=CSLWAR1-
1950-1985 
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ครอบครองทรัพย์สินนั้นโดยผู้ขายย่อมถือเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง (Wrongful 
Repossession) เป็นต้น 

(2)  ลูกหนี้จะต้องผิดนัด การที่เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยการเข้า
ครอบครองทรัพย์ของลูกหนี้ได้จะต้องเป็นกรณีที่ถือได้ว่าลูกหนี้ผิดนัดเสียก่อน หากเจ้าหนี้ หรือ
ตัวแทนของเจ้าหนี้เข้าครอบครองทรัพย์โดยที่ลูกหนี้ยังไม่ผิดนัด ย่อมถือว่าเจ้าหนี้กระท าการเข้า
ครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้อง อันจะมีผลท าให้ก่อความรับผิดแก่เจ้าหนี้ หรือตัวแทนผู้เข้า
ครอบครองทรัพย์ได้  

กรณีที่ได้มีการเข้าครอบครองทรัพย์ของลูกหนี้ แต่ในความเป็นจริงยังไม่อาจถือได้ว่า
ลูกหนี้ผิดนัด มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ดังนี ้

ประการแรก การบันทึกของเจ้าหนี้มิได้แสดงให้เห็นถึงสถานะจริงๆ ของลูกหนี้ซึ่งอาจ
เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลภายในที่ผิดพลาด ท าให้ข้อมูลที่ปรากฎแสดงว่าลูกหนี้ ‚ผิดนัด‛ ทั้งที่ ความ
จริงแล้วลูกหนี้ได้ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปแล้ว เช่น ในคดี Ford Motor Credit Co. V Jackson55 ใน
คดีนี้ลูกหนี้ได้ท าการผ่อนช าระรถยนต์จ านวน 8 งวด โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งการช าระหนี้
สิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมในปีถัดไป แต่เจ้าหน้ีได้พบว่าลูกหนี้ผิดนัดโดยผิดพลาดในเดือนมีนาคม 
เจ้าหนี้จึงได้ท าการเข้าครอบครองรถยนต์ ในคดีนี้ศาลเห็นว่าผู้จ่ายยังมิได้ผิดนัด ท าให้ผู้รับได้
ปฏิเสธการรับช าระเงินซึ่งได้ช าระภายในก าหนดเวลาการเข้าครอบครองทรัพย์จึงไม่ถูกต้อง 
เป็นต้น 

ประการที่สอง ลูกหนี้ได้ผิดนัดแล้วจริงๆ แต่ในกระบวนการเจรจากับเจ้าหนี้ได้มีการ
สละสิทธิในการเรียกร้องที่จะเข้าครอบครองทรัพย์เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เช่น ในคดี Rogers V 
Allis-Chalmers Credit Corp.56 ในคดีนี้ลูกหนี้ได้ซื้อรถแท็กเตอร์เกลี่ยดิน ซึ่งผู้ขายมีสิทธิเรียกร้อง
ในรถแท็กเตอร์นี้ในฐานะหลักประกัน ในเวลาต่อมาลูกหนี้ไม่ได้ช าระเงินเดือนกันยายน และ
เดือนตุลาคมซึ่งมีผลท าให้ลูกหนี้ผิดนัด และเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิในการเข้าครอบครองรถแท็กเตอร์ได้
ทันที อย่างไรก็ตาม พนักงานบัญชีของเจ้าหน้ีได้แจ้งให้กับลูกหนี้ทราบว่า หากลูกหนี้ได้ท าการส่ง
เงินมาช าระเงินภายในสิ้นเดือนตุลาคมจะไม่มีการด าเนินคดีใดๆ ในระหว่างการเจรจาของพนักงาน
บัญชีกับลูกหนี้ หลังจากนั้น ลูกหนี้จึงได้ส่งเงินไปช าระในวันที่ 28 ตุลาคม ตามที่ได้มีการแจ้งให้

                                                 
55 Court of Appeal of Louisiana, Second Circuit. (2010, September 16). Retrieved April 12, 2012, 

from http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=in%20laco%2020100811316.xml&docbase=cslwar3-
2007-curr 

56 Henley. (1982, June 1). United States Court of Appeals,Eighth Circuit. Retrieved April 12, 2012, 
from http://openjurist.org/679/f2d/138/rogers-v-allis-chalmers-credit-corp 
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ทราบ แต่ได้มีการส่งเงินช าระหนี้กลับมา และได้มีการเข้าไปครอบครองรถแท็กเตอร์ในวันที่ 31 
ตุลาคม  คณะลูกขุนในคดีนี้ เห็นว่าเจ้าหนี้ได้เข้าไปครอบครองรถแท็กเตอร์โดยไม่ถูกต้อง และ
ศาลอุทธรณ์ก็ได้ยืนตามความเห็นของคณะลูกขุนโดยเห็นว่าการขยายเวลาของเจ้าหนี้ในการช าระ
เงินของลูกหนี้เป็นการคุ้มครองลูกหนี้จากการถูกบังคับคดีตามบทบัญญัติที่เคร่งครัดในสัญญา 

ประการที่สาม เจ้าหนี้อาจจะมีการตกลงให้ช าระเงินล่าช้าจะไม่มีการด าเนินการตาม
กฎหมายอันเป็นเหตุที่ลูกหนี้อ้างได้ว่าได้มีการกระท าการใดๆ ที่ถือเป็นรูปแบบ และวิธีที่อนุญาต
ให้ช าระล่าช้าได้ ท าให้เจ้าหน้ีไม่อาจจะด าเนินคดีในช่วงเวลาผ่อนผัน (Grace Period) ในความจริง
ได้หากไม่มีการยื่นหนังสือทวงถามก่อนได้ เช่น คดี Margolin V Franklin57 ในคดีนี้เจ้าหนี้ได้มีให้
ลูกหนี้ถึงก าหนดช าระเงินเวลาช าระวันที่ 15 ของทุกๆ เดือน ทั้งนี้ ลูกหนี้มิได้ช าระเงินในวันที่ 15 
ของเดือนเมษายน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และเดือนตุลาคม เจ้าหนี้จึงได้ส่ง
หนังสือเตือนในวันที่ 15 ของทุกๆ เดือน และเจ้าหนี้จึงได้รับช าระหนี้ในวันที่ 27 ของเดือนนั้นๆ 
โดยที่ เจ้าหนี้ไม่ได้ด าเนินคดีใดๆ กับลูกหนี้  ในเดือนเหล่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือน
พฤศจิกายน เมื่อเจ้าหนี้ไม่ได้รับช าระเงินในวันที่ 15 เจ้าหนี้จึงได้ส่งหนังสือเตือน และในวันที่ 26 
ได้กระท าการครอบครองรถยนต์ ในคดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้ยืนตามความเห็นของศาล Trial Court ที่
เห็นว่า การด าเนินการของเจ้าหนี้ และวิธีการที่ยอมรับการช าระเงินในวันที่ 27 เป็นเวลา 6 เดือน
ย่อมถือเป็นการปิดปาก (Estopped) เจ้าหนี้ในการเรียกร้องว่าลูกหนี้ผิดนัดในการมิได้จ่ายเงินในวันที่ 
15 ของเดือนนั้น 

(3)  การฟ้องคดีของเจ้าหน้ีจะต้องเป็นไปตามข้อสัญญาของที่ตกลงไว้กับลูกหนี้  
ตามบทบัญญัติ มาตรา 9-503 ที่กล่าวไปข้างต้นได้บัญญัติให้สิทธิคู่สัญญาในการ

ก าหนดข้อตกลงอย่างไรก็ได้ ดังน้ัน การที่เจ้าหนี้เข้าครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้อาจจะถือเป็น
การครอบครองทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องได้ หากมีข้อเท็จจริงว่าเจ้าหนี้กระท าผิดข้อตกลงในสัญญาที่
กระท ากับลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระยะเวลา หรือวิธีการในการเข้าครอบครองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ รวมไปถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นของลูกหนี้ เช่น ในคดี Herrera V 
Quijano58 ในคดีนี้ สัญญาให้สินเชื่อรถยนต์ให้สิทธิผู้ให้กู้ในการเข้าครอบครองทรัพย์สินเมื่อลูกหนี้
ผิดนัด รวมไปถึงให้สิทธิในการค านวณรวมเงินที่ถึงก าหนดโดยต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบถึงความ

                                                 
57 Appellate Court of Illinois-First District. (1971, April 14). Retrieved April 12, 2012, from 

http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=1971659132IllApp2d527_1532.xml&docbase=CSLWAR1-
1950-1985 

58 John B. Wilson, Judge. (1992, July 22). Court of Appeals of Oregon. Retrieved April 13, 2012, 
from http://or.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19920722_0041143.OR.htm/qx 
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ต้องการที่จะใช้สิทธินั้นเสียก่อน ดังนี้ การที่เจ้าหนี้เข้าครอบครองรถยนต์โดยที่มิได้มีการแจ้งให้
ลูกหนี้ทราบตามข้อสัญญาการค านวณรวมเงินที่ถึงก าหนด ย่อมถือเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์
โดยไม่ถูกต้อง และในคดีนี้ศาลยังเห็นว่าลูกหนี้สามารถขอให้มีค าพิพากษาในกรณีการเบียดบัง
ทรัพย์จากการเข้าครอบครองรถยนต์ได้ เพราะสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้มิได้ก่อให้สิทธิใน
การเข้าครอบครองทรัพย์โดยทันที 

(4)  การเข้าครอบครองทรัพย์จะต้องกระท าไปโดยปราศจาก ‚การขัดต่อความสงบสุข‛  
จากการศึกษาพบว่าประเด็นที่ส าคัญที่สุดในเร่ืองการเข้าครอบครองทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง

ที่กฎหมาย UCC ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การเข้าครอบครองทรัพย์
จะต้องไม่ใช่การกระท าที่ขัดต่อความสงบสุข ดังนี้ เมื่อใดที่การเข้าครอบครองทรัพย์ถือเป็นการ
กระท าที่ขัดต่อความสงบสุข การเข้าครอบครองทรัพย์เช่นน้ีย่อมถือเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 

ส าหรับความหมายของค าว่า ‚การขัดต่อความสงบสุขนั้น‛ ใน UCC ไม่ได้มีการ
ก าหนดบทนิยามไว้ แต่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าการกระท าที่ถือว่าเป็น ‚การขัดต่อ
ความสงบสุข‛ มิได้มีการก าหนดนิยามไว้ใน UCC ท าให้ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา น า
ความหมายที่อยู่ใน Restatement of Tort § 116 มาใช้ โดยที่ Restatement (Second) of Tort § 116 
ระบุว่า ‚การขัดต่อความสงบสุข คือ ความเสียหายที่เกิดกับสาธารณะซึ่งกระท าโดนความรุนแรง 
หรือบุคคลหนึ่งได้ก่อให้เกิด หรืออาจจะก่อให้เกิดการรบกวนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
โดยทันที‛ จะเห็นได้ว่าการกระท าที่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุข ยังไม่จ าเป็นต้องมีการกระท า
ละเมิดขึ้นเสียก่อน เพียงแค่การกระท าที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายก็ถือเป็นการขัดต่อความ
สงบสุขได้แล้ว ดังจะพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงในคดีดังต่อไปนี้ 

คดี Hilliman V Cobado59 ในคดีนี้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันในปศุสัตว์
ของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ได้เชื่อว่ามีการผิดนัดตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เกิดขึ้น เจ้าหนี้จึงเข้า
ไปในฟาร์มของลูกหนี้ และน าปศุสัตว์ออกมา แต่ลูกหนี้ได้อ้างว่าตนยังไม่ผิดนัด และสั่งให้เจ้าหนี้
ออกไปจากทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้ไม่ได้สนใจข้ออ้างของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ได้
รวบรวมปศุสัตว์ขึ้นไปบนรถบรรทุก แต่นายอ าเภอได้เข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้ีว่าเจ้าหนี้ ไม่ควรที่จะน า
ปศุสัตว์ออกไป และขอให้น าปศุสัตว์ไปไว้ที่เดิม มิฉะนั้นเจ้าหนี้จะถูกจับ แต่เจ้าหนี้ก็มิได้สนใจ
การแจ้งเตือนเช่นนี้ และพยายามที่จะพร้อมปศุสัตว์นั้นและพร้อมที่จะถูกจับ  

                                                 
59 Supreme Court, Cattaraugus County. (1986, February 24). Retrieved April 13, 2012, from 

http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?page=3&xmldoc=1986337131Misc2d206_1304.xml&docbase=CSL
WAR2-1986-2006&SizeDisp=7 
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ในคดีนี้ศาลพิจารณาว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการข่มขู่ที่จะกระท าอันตรายเพื่อ
การเข้าครอบครองทรัพย์เพื่อให้ถือเป็นการละเมิดต่อความสงบสุข ซึ่งในข้อเท็จจริงที่กล่าวมานี้
ถือว่าเพียงพอต่อการท าให้เกิดความหวาดกลัว และความไม่สงบแล้ว 

คดี Big Three Motors, Inc. V Rutherford60 ในคดีนี้ภริยาของลูกหนี้ได้ขับรถยนต์ซึ่ง
จ าเลย (เจ้าหนี)้ มีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันในรถยนต์นั้น เมื่อได้มีข้อเท็จจริงปรากฎว่าตัวแทน
ผู้เข้าครอบครองทรัพย์ได้บังคับให้ภริยาลูกหนี้ขับรถออกนอกเส้นทาง และให้ภริยาของลูกหนี้ขับ
รถไปหาเจ้าหนี้ กรณีเช่นว่านี้ศาลถือว่าเป็นการขัดความสงบสุข ดังนั้น ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษ 

คดี Ivy V General Motor Acceptance Corp.61 ตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ได้ลาก
รถแวนของลูกหนี้ออกจากที่อยู่ของลูกหนี้ ลูกหนี้จึงได้ไล่ตามผู้เข้าครอบครองทรัพย์ที่ลากรถไป
โดยใช้รถยนต์อีกคันหนึ่ง จนท าให้เกิดมีการอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นเล็กน้อยกับตัวแทนผู้
ครอบครองทรัพย์ ศาลเห็นว่าการกระท าเช่นว่านี้ถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อความสงบสุขเช่นกัน 

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า การกระท าที่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุขไม่จ าเป็นต้อง
เป็นการกระท าละเมิดเสมอไป เพียงแค่น่าจะกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของสังคมก็ถือว่า 
ขัดต่อความสงบสุขแล้ว 

จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งศาลจะ
ใช้พิจารณาว่าเป็นการกระท าที่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุขหรือไม่ 

การให้ผู้ใช้บังคับกฎหมายมาเข้าร่วมในการครอบครองทรัพย์ 
ในบางกรณีที่ตัวแทนเข้าครอบครอบทรัพย์ได้มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง

บทบัญญัติ UCC ในเร่ืองขัดต่อความสงบสุข โดยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่นเข้าร่วม
มาอยู่ร่วมในกระบวนการเข้าครอบครองด้วย ในประเด็นนี้ศาลเห็นว่า เมื่อการเข้าครอบครองทรัพย์
ของเจ้าหนี้เกิดขึ้นได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าร่วมด้วย กรณีเช่นว่านี้ย่อมถือเป็นการขัดต่อ
ความสงบสุขเช่นกัน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว การน าเจ้าพนักงานผู้ใช้บังคับกฎหมายมาเข้าร่วมใน

                                                 
60 Torbert, C.J.; Faulkner, Embry and Adams, JJ., (1984, April 6). Supreme Court of Alabama 

Retrieved April 13, 2012, from 
http://al.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19840406_0005. AL.htm/qx 

61 Lesterivy v. General Motors Acceptance Corporation and American Lenders Service Company of 
Jackson.  (1992). Retrieved April 14, 2012, from http://ms.findacase.com/research/wfrmDoc Viewer. 
aspx/xq/fac.19921217_40368.MS.htm/qx 
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การครอบครองทรัพย์ถือเป็นเหตุให้ฟ้องคดีได้ เพราะเป็นการท าให้การเข้าครอบครองทรัพย์โดย    
ไม่ต้องแจ้งและการรับฟังเห็นผล ไม่มีผลทางกฎหมายอีกต่อไป  

ในคดี First & Farmer Bank V Henderson62 ในคดีนี้ธนาคารได้พยายามที่จะเข้า
ครอบครองเรือโดยขอให้ผู้ที่มีต าแหน่งเป็นรองนายอ าเภออยู่เหตุการณ์ด้วย โดยธนาคารได้พยายามที่
จะลากเรือออกไป แต่ลูกหนี้ได้เข้ามาห้ามไว้จนมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น รองนายอ าเภอจึงเข้ามาใน
การโต้เถียงนั้น ลูกหนี้จึงได้ไปติดต่อทนาย แต่ในระหว่างนั้นลูกจ้ างของธนาคารก็ได้น าเรือ
ออกไปแล้ว ศาลเห็นว่ากฎหมายได้ก าหนดให้การเข้าครอบครองทรัพย์ต้องกระท าโดยปราศจาก
การขัดต่อความสงบ ท าให้เจ้าหนี้จึงไม่สามารถใช้อ านาจรัฐเข้ามาป้องกันการขัดต่อความสงบสุข
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในคดีนี้ศาลจึงพิจารณาว่าหากจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมถือได้
ว่ามีการขัดต่อความสงบสุขเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น เจ้าหนี้จึงต้องรับประกันต่อการแทรกแซงของ
กระบวนการยุติธรรมในการเข้าครอบครองทรัพย์นั้น 

การเข้าครอบครองทรัพย์โดยฉ้อฉล 
ในกรณีที่การเข้าครอบครองทรัพย์นั้นเกิดจากการหลอกลวง หรือเข้าครอบครองโดย

ใช้กลอุบาย ย่อมถือว่าการเข้าครอบครอบทรัพย์นั้นกระท าโดยไม่ถูกต้อง และถือว่าเป็นเหตุให้
ฟ้องคดีว่ามีการการเบียดบังทรัพย์ได้ด้วย 

คดี Ford Motor Credit Co. V Byrd63 ลูกหนี้ซื้อรถยนต์มาจากตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์
ตามสัญญาซื้อเงินผ่อนซึ่งได้มีการโอนสิทธิในการรับเงินให้กับบริษัทให้เงินกู้ พนักงานผู้เข้าถือ
ครอบครองทรัพย์ของบริษัทเงินกู้จึงได้ติดต่อกับลูกหนี้ และแจ้งให้ลูกหนี้ทราบว่าการช าระเงิน
ของลูกหนี้เป็นเงินที่ค้างช าระเดิม แต่ลูกหนี้ได้ยืนยันว่าการช าระเงินนั้นเป็นหนี้ปัจจุบัน พนักงาน
เข้าครอบครองทรัพย์จึงได้เชิญลูกหนี้มาเข้าพบ ลูกหนี้จึงได้น าใบเสร็จรับเงินมาเปรียบเทียบกับใบ
บันทึกการช าระเงินให้กับตัวแทนขายรถยนต์ และในการโต้เถียงของลูกหนี้ ก็ได้มีการเคลื่อนย้าย
รถไปในที่เก็บของตัวแทนขาย ในคดีนี้ศาลเห็นว่า การฉ้อฉลและใช้อุบายของบริษัทให้กู้เงินถือ
เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และถือเป็นเหตุให้ฟ้องคดีจากการเบียดบังทรัพย์ได้ นอกจากนี้ศาลยัง
เห็นว่าการท าลายทรัพย์หลักประกันก็คือเป็นการขัดต่อความสงบสุขได้ 

                                                 
62 Ryan McRobert. (2012, June 23) Defining “Breach of the Peace” in Self-Help Repossessions 

Retrieved April 14, 2012, from http://digital.law.washington.edu/dspacelaw/bitstream/handle/1773.1/ 1144/ 
87WLR0569.pdf?sequence=1 

63 Embry, Justice, Bloodworth, Jones, Almon and Shores, JJ. (1977, September 16). Supreme Court 
of Alabama. April 12, 2012, from http://al.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19770916_ 
0003. AL.htm/qx 
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้มีศาลในคดี Giles V First Virginia Credit Service64 ได้วาง
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาว่าการเข้าครอบครองทรัพย์โดยที่ไม่มีการเผชิญหน้ากันอย่างโกรธแค้น
ว่าจะเป็นการกระท าที่ขัดต่อความสงบสุขหรือไม่ 5 ประการ ดังนี ้

(1)  สถานที่ใดที่มีการเข้าครอบครองทรัพย์ 
(2)  การแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือปริยาย 
(3)  การตอบโต้ของบุคคลภายนอก 
(4)  ลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มีการเข้าไป 
(5)  การใช้กลอุบายของเจ้าหน้ี 
5)  ความรับผิด จากการเข้าบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ ที่มิชอบ 
5.1)  ความรับผิดจากการกระท าละเมิดในการเข้าครอบครองทรัพย์ 
การกระท าที่ขัดต่อความสงบสุขอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าครอบครองทรัพย์โดยที่

ไม่ได้มีการกระท าละเมิดเกิดขึ้นก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่มีการกระท าละเมิดเกิดขึ้นใน
ระหว่างการเข้าครอบครองทรัพย์ ย่อมถือว่าการกระท าที่ขัดต่อความสงบสุขเกิดขึ้นอันเป็นผลให้
การเข้าครอบครองทรัพย์นั้นไม่ถูกต้อง ดังนี้ นอกจากผู้เข้าครอบครองทรัพย์จะต้องรับผิดจากการ
ครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้องแล้ว ผู้เข้าครอบครองทรัพย์ยังต้องรับผิดในการกระท าละเมิดที่
เกิดขึ้นต่างหากด้วย เช่น 

การบุกรุก 
ในกรณีของการกระท าละเมิดโดยการเข้าไปเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในบ้าน

ของลูกหนี้อาจจะถือเป็นการละเมิดโดยการบุกรุกได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากการเข้าครอบครอง
ทรัพย์สินกระท าบนถนนหน้าบ้านลูกหนี้ ไม่ได้กระท าในตรอกซอยในบ้านลูกหนี้ ศาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะยังไม่ถือเป็นการกระท าละเมิดโดยการบุกรุก ในคดี Thompson V. First State 
Bank of Fertile65 บริษัทเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้กระท าการครอบครองรถยนต์นั้นส าเร็จโดยที่
ปราศจากการก่อให้เกิดความไม่สงบ แม้ว่าผู้กู้จะอ้างว่าบริษัทเคลื่อนย้ายนั้นได้ก่อให้เกิดความไม่
สงบโดยบุกรุกเข้าไปในที่อยู่ของตน และรถบรรทุกเคลื่อนย้ายได้ขับรถเข้าไปในตรอกโดยมีรถยนต์
ของผู้กู้บรรทุกอยู่หลังรถ ก่อนที่คนขับรถนั้นจะได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบ แต่อย่างไรก็ตาม คนขับ
รถบรรทุกมีสิทธิพิเศษในการเข้าไปในที่อยู่ของลูกหนี้เพื่อเข้าไปครอบครองรถยนต์ภายหลังจากที่

                                                 
64 McGee, Walker and Huson. (2002, March 05). Court of Appeals of North Carolina. Retrieved 

April 14, 2012, from  http://caselaw.findlaw.com/nc-court-of-appeals/1197226.html 
65 Peterson. (2006, February 14\). Court of Appeals of Minnesota. Retrieved April 13, 2012, from 

http://caselaw.findlaw.com/mn-court-of-appeals/1321205.html 
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มีการผิดนัดตามสัญญากู้ที่มีรถยนต์เป็นหลักประกัน ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุข 
และไม่ถือเป็นกระท าละเมิดโดยบุกรุก อย่างไรก็ตามในกรณีที่เจ้าหนี้ได้ก าหนดลูกหนี้ให้ความ
ยินยอมไว้ในข้อสัญญาในการเข้าไปในทรัพย์สินของลูกหนี้ ไม่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนหลัก
กฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าหนี้เข้าไปในทรัพย์สินของลูกหนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายตราบเท่าที่การ
เข้าไปในนั้นไม่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุข ดังนั้น การที่เจ้าหนี้เข้าไปครอบครอบยานพาหนะ
ของลูกหนี้ย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดในฐานบุกรุก เบียดบังทรัพย์สิน หรือการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญต่อจิตใจโดยประมาท  

ในเร่ืองการละเมิดโดยการเอาไปซึ่งทรัพย์สินของบุคคลซึ่งไม่ใช่หลักประกันก่อนการ
เข้าครอบครองทรัพย์หลักประกัน 

หากเจ้าหนี้กระท าการครอบครองทรัพย์ของลูกหนี้โดยไม่ถูกต้อง เจ้าหนี้ย่อมจะต้อง
รับผิดต่อลูกหนี้ในฐานะเบียดบังทรัพย์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเข้าครอบครองทรัพย์จะเป็น
การกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ลูกหนี้อาจจะเรียกร้องว่าเจ้าหนี้เบียดบังทรัพย์ได้ ในกรณีที่มี
การน าไปซึ่งทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการเข้าครอบครองทรัพย์ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้อยู่
ภายใต้สิทธิเรียกร้องหลักประกัน โดยประเด็นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในคดีที่เกี่ยวกับการเข้า
ครอบครองรถยนต์ซึ่งมีทรัพย์สินอ่ืนของลูกหนี้ตั้งอยู่ด้วย เช่นในคดี Varela V Wells Fargo Bank66 
ในคดีนี้ธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เข้าครอบครองรถยนต์ซึ่งเป็นของลูกหนี้ โดยที่ในรถยนต์ของ
ลูกหนี้มีแหวนเพชรจ านวน 3 วง พร้อมกับทรัพย์สินส่วนตัวอย่างอ่ืน และลูกหนี้ได้เรียกให้ธนาคาร
คืนทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้โดยทันที แต่ธนาคารปฏิเสธที่จะคืนแหวนนั้น ศาลเห็นว่าการที่
ธนาคารไม่ยอมคืนทรัพย์สินส่วนตัวตามค าขอย่อมถือเป็นการยักยอกทรัพย์ เนื่องจากธนาคารไม่มี
สิทธิใดๆ ในการน าไปซึ่งทรัพย์เหล่านั้น นอกจากนี้ หากการเข้าครอบครองทรัพย์กระท าโดย
ไม่ถูกต้อง ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าลูกหนี้ ก็จะไม่ต้องผูกพันตามสัญญาที่จ ากัดความรับ
ผิดของเจ้าหนี้ในการครอบครองทรัพย์สินส่วนตัวนั้น เช่น ในคดี Builders Transport, Inc. V 
Hall67 ในคดีนี้มีสัญญาซื้อรถบรรทุกเงินผ่อนก าหนดให้ผู้ซื้อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากที่มีการเข้าครอบครองทรัพย์สินตามกระบวนการตามกฎหมายมีทรัพย์สินของส่วนตัวใดๆ 
อยู่บนรถบรรทุกนั้นที่เป็นของผู้ซื้อ แต่ลูกหนี้มิได้กระท าการแจ้งเช่นว่านั้น ในคดีนี้ศาลพิจารณาว่า

                                                 
66 Bray, J., with Pierce, P. J., and Regan, J. (1971, March 2). Court of Appeals of California, Third 

Appellate District. Retrieved April 15, 2012, from http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/15/741. 
html 

67 Carley and Benham, JJ. (1987). Georgia Court Of Appeals. Retrieved April 15, 2012, from 
http://georgia-court-appeals.vlex.com/vid/builders-transport-inc-v-hall-20452321 
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การเข้าครอบครองทรัพย์ตามข้อเท็จจริงนี้ถือเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องในตัวเอง ดังนั้น ข้อสัญญา
ย่อมไม่ตัดสิทธิของลูกหนี้ในการฟ้องคดีจากการเข้าครอบครองทรัพย์สินส่วนตัวโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

ในบางคดีศาลเห็นว่า ข้อก าหนดใดๆ ในสัญญาที่จ ากัดสิทธิของลูกหนี้ในการฟ้องคดีว่า
มีการยักยอกทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ถือเป็นโมฆะเพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้เข้าครอบครองทรัพย์มิได้มีเวลาพอควรในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของลูกหนี้ ย่อมไม่
ถือว่าผู้ครอบครองเข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้อง และได้เบียดบังกระท าการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ เช่น ในคดี Eley V. Mid/East Acceptance Corp. of N.C., Inc.68 หลักฐานที่ปรากฎในการ
ฟ้องคดีการเบียดบังทรัพย์เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเจ้าของรถบรรทุกไม่มีเวลาที่ สมควรในการ
เคลื่อนย้ายแตงโมทั้ง 130 ผลออกจากรถบรรทุกก่อนที่ผู้ให้กู้จะกระท าการครอบครองรถบรรทุก 
อันเป็นผลท าให้แตงโมน้ันเสีย โดยเจ้าของรถบรรทุกได้ให้การว่าตนได้ขอให้มีการน าแตงโมของ
จากรถบรรทุกในเวลาที่มีการเข้าถือครองแต่ได้รับการปฏิเสธ และพี่ชายของเจ้าของรถบรรทุก
ได้ให้การว่าเจ้าของรถบรรทุกไม่มีเวลาในการเคลื่อนย้ายแตงโม และผู้เข้าครอบครองทรัพย์ก็ได้
ให้การว่าตนได้ให้เวลา 15 นาที ในการรอให้เจ้าของรถบรรทุกน าทรัพย์สินส่วนตัวออกจากรถบรรทุก 
เป็นต้น  

5.2)  บุคคลที่จะต้องรับผิดในกระบวนการเข้าครอบครอบทรัพย์ 
จากที่ได้พิจารณาไปข้างต้นแล้วว่าบุคคลที่มีสิทธิในการเข้ารอบครองทรัพย์ คือ ผู้รับ

หลักประกัน ดังนั้น ในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการเข้าครอบครอบทรัพย์สินโดยไม่ชอบ จะต้องฟ้อง
ผู้รับหลักประกันที่เข้าไปบังคับคดีโดยการครอบครองทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
เจ้าหนี้อาจจะมอบอ านาจให้ตัวแทนผู้ครอบครองทรัพย์เข้าไปครอบครองทรัพย์สินแทนเจ้าหนี้ 
ซึ่งในบางคดีบุคคลที่จะต้องรับผิดในกระบวนการเข้าครอบครองทรัพย์อาจจะเป็นเจ้าหนี้  หรือ
ตัวแทนผู้ เข้าครอบครองทรัพย์ หรือในบางกรณีอาจจะต้องรับผิดทั้งคู่  ในทางปฏิบัติผู้ รับ
หลักประกันมักจะหลีกเลี่ยงความรับผิดจากการเข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้อง หรือความรับ
ผิดในละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการครอบครองทรัพย์ โดยการจ้างตัวแทนผู้เข้าครอบครอง
ทรัพย์มาปฏิบัติการเข้าครอบครองทรัพย์แทน แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ศาลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติในการเข้าครอบครองทรัพย์เช่นว่านี้ไม่อาจ
ป้องกันความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้แต่อย่างใด โดยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการดังนี้ 

                                                 
68  Geer , McGee and Tyson. (2005, July 05). Court of Appeals of North Carolina. April 15, 2012, 

from http://caselaw.findlaw.com/nc-court-of-appeals/1356146.html 
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ประการแรก การให้ตัวแทนผู้ครอบครองทรัพย์ท าการครอบครองทรัพย์แทนไม่อาจเป็น
ป้องกันจากความรับผิดได้ เนื่องมาจากในกรณีที่การฟ้องว่าการเข้าครอบครองทรัพย์ไม่ถูกต้อง
เกิดขึ้น เพราะ ‚ขัดต่อความสงบสุข‛ ศาลจะพิจารณาว่า มาตรา 9-503 ได้ก าหนดหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะไม่ให้มีการขัดต่อความสงบสุข ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ที่ไม่อาจมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติหน้าที่นี้ได้  

ประการที่สอง ศาลพิจารณาว่า ในกรณีที่เจ้าหน้ีครอบครองรถยนต์ภายหลังจากที่มีการ
เข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้องอันเกิดมาจากการกระท าของผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ย่อม
ถือได้ว่าเจ้าหนี้ได้ให้สัตยาบันจากการกระท าของตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ดังนั้น เจ้าหนี้
ย่อมมีความรับผิดในฐานะผู้ร่วมกระท าละเมิด แต่ในบางกรณีศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เคย
พิจารณา หลักหน้าที่อันไม่อาจมอบแก่กันได้ (Doctrine of No delegable Duties) จะรวมไปถึงใน
กระบวนการครอบครองทรัพย์สิน ดังนี้ เจ้าหนี้จะไม่ต้องรับผิดจากความเสียหายที่ลูกหนี้อ้างว่า
ได้รับความทุกข์ทรมานจากการที่ตัวแทนผู้ครอบครองทรัพย์ซึ่งเจ้าหนี้ว่าจ้างได้กระท าการเข้า
ครอบครองรถยนต์ของลูกหนี้ และได้กระท าการประทุษร้ายลูกหนี้ในกระบวนการเข้าครอบครอง
รถยนต์ นอกจากนั้น ในคดีนี้ลูกหนี้ก็ไม่ได้กล่าวอ้างว่าการเข้าครอบครองหลักประกันเป็น กิจกรรม
ที่มีลักษณะเสี่ยง หรือเป็นธุรกิจที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง นอกจากนั้นก็ได้มีหลักฐานสนับสนุน
ค าให้การของเจ้าหนี้ว่ายังไม่เคยมีการร้องเรียนว่าผู้เข้าครอบครองทรัพย์คนนี้ว่าได้เคยกระท าการ
ประทุษร้ายต่อลูกหนี้มาก่อน หรือไม่เคยมีการร้องเรียนว่าผู้เข้าครอบครองทรัพย์นี้มีพฤติกรรม
รุนแรง ดังนั้น เจ้าหน้ีย่อมไม่ต้องรับผิดจากการเข้าครอบครองทรัพย์ของลูกหนี้ 

6)  การเยียวยาความเสียหาย จากการเข้าบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่มิชอบ 
 6.1)  การเยียวยาความเสียหายตาม UCC 
 ตาม UCC 9-507 ได้บัญญัติถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติ

บทบัญญัติในกระบวนการบังคับทรัพย์สินไว้ดังนี้  
 ‚ในกรณีที่ปรากฎว่าคู่สัญญาที่รับหลักประกันไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติส่วนนี้

อาจจะมีการสั่งให้มีจัดการทรัพย์สิน หรือห้ามจัดการทรัพย์สินภายใต้ข้อตกลงที่เหมาะสมและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการจัดการทรัพย์สินเกิดขึ้น ลูกหนี้ หรือบุคคลใดที่ได้รับสิทธิใน
การแจ้ง หรือบุคคลใดที่มีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันซึ่งผู้รับหลักประกันทราบถึงสิทธินั้นก่อนที่
จะมีการจัดการทรัพย์สิน มีสิทธิได้รับการเยียวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับหลักประกันซึ่งไม่ได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติส่วนนี้ ในกรณีที่หลักประกันนั้นเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ลูกหนี้มีสิทธิ
เรียกร้องในจ านวนที่ไม่น้อยกว่าราคาขายเชื่อ บวกกับ ร้อยละ 10 ของเงินต้นตามจ านวนหนี้ หรือ
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา บวก ร้อยละ 10 ของราคาขายเงินสด‛ 
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จากบทบัญญัติที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ามีวิธีในการเยียวยาความเสียหาย 2 ประการ 
จากการถูกเข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้องดังนี้  

(1)  ลูกหนี้มีสิทธิขอค าสั่งห้ามเพื่อป้องกันการขายทรัพย์สินโดยเจ้าหนี้หลังจากที่มีการ
เข้าครอบครองทรัพย์ 

(2)  ลูกหนี้มิสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดจากการ
เข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้อง รวมไปถึงค่าเสียหายต่อเนื่อง นอกจากนั้นในกรณีที่
หลักประกันเป็นสินค้าบริโภค ลูกหนี้ยังมีสิทธิได้รับ ค่าเสียหายขั้นต่ าตามกฎหมาย ซึ่งได้ระบุไว้
ใน UCC 9-507 โดยไม่ต้องพิจารณาว่าลูกหนี้จะได้รับความเสียหายที่แท้จริงหรือไม่ก็ตาม 

6.2)  การเยียวยาความเสียหายอื่นๆ 
ตาม Article 9 แห่ง UCC ที่กล่าวไปข้างต้นมิได้มีหลักการใดที่จ ากัดการเยียวยาความ

เสียหายของลูกหนี้ไว้เพียงแค่ตามบทบัญญัติมาตรา 9-507 เท่านั้น ท าให้ศาลในประเทศ สหรัฐอเมริกา
พิจารณาว่าลูกหนี้มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากกระท าละเมิดของเจ้าหนี้ตามหลักการของ Common  
Law ได้ด้วย 

(1)  ค่าเสียหายทั่วไป 
ในกรณีที่เจ้าหนี้ได้เข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้อง เจ้าหนี้ ย่อมต้องรับผิดต่อ

ลูกหนี้จากการกระท าการเบียดบังทรัพย์ (Conversion) ด้วย ทั้งนี้ การเบียดบังทรัพย์ คือ การ
กระท าที่ใช้อ านาจของตนเหนือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนโดยไม่ชอบ ทั้งนี้ การค านวณค่าเสียหาย
จากการเบียดบังทรัพย์สินโดยทั่วไปจะพิจารณาจากมูลค่าของสินค้าในเวลาที่ถูกเบียดบัง และ
ดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่มีการเบียดบัง ในกรณีที่มีการน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ในทางธุรกิจ มิใช่
น าไปใช้ส่วนตัว ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายพิเศษ รวมไปถึงค่าขาดก าไร ตามการพิสูจน์
ค่าขาดประโยชน์ที ่มีความแน่นอนตามควร หากเป็นการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้โดยไม่
ถูกต้อง ค่าเสียหายอาจจะรวมไปถึงค่าเสียหายจากการท าให้เกิดความอับอาย หรือค่าเสียหายต่อ
จิตใจได้ด้วย (คดี Dawson V Piazza)69 ในกรณีที่การเข้าครอบครองทรัพย์กระท าไม่ถูกต้อง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระดับเครดิตของลูกหนี้ ลูกหนี้ก็ยังสามารถฟ้องคดีจากการท าให้เสีย

                                                 
69 Lottinger. (1979, May 29). Court of Appeal of Louisiana, First Circuit Retrieved April 15, 2012, 

from http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=1979654371So2d283_1620.xml&docbase= 
CSLWAR1-1950-1985 
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เครดิต (Slander of Credit) ได้ด้วย (คดี Lee County Bank V Winson)70 ในกรณีที่ลูกหนี้ฟ้องคดีเรียก
ค่าเสียหาย ลูกหนี้ยังสามารถขอให้มีการคืนทรัพย์สินที่ถูกครอบครองโดยไม่ถูกต้องได้ด้วย หากใน
ระหว่างการเข้าครอบครองทรัพย์ ตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ได้กระท าความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
อ่ืน ตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ย่อมต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้นด้วย 
ดังนั้น ในกรณีที่ตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ได้เคลื่อนย้ายรถยนต์เคลื่อนที่ออกจากสถานที่
จอดรถ และได้ท าลายสถานที่จอดรถในกระบวนการเข้าครอบครองทรัพย์นั้น กรณีเช่นนี้ตัวแทน
ผู้เข้าครอบครองทรัพย์ย่อมต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่จอดรถนั้น (คดี General Elec. 

Credit Corp. V Timbrook) 71 
(2)  ค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
ในกรณีที่มีการเข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้องเกิดขึ้น โจทก์ในหลายมลรัฐสามารถ

เรียกร้องค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และเป็นการตักเตือนว่าการกระท าเข้าครอบครองทรัพย์โดยไม่ถูกต้องนั้นเป็นการกระท า
ที่ไม่พึงกระท า 

7)  ตัวแทนในการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์72 
ในการบังคับช าระหนี้ เจ้าหนี้ส่วนมากมิได้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน

เหมือนกับผู้รับจ าน า เจ้าหนี้ต้องท าการสืบเสาะและติดตามยึดทรัพย์คืนมาจากลูกหนี้เสียก่อน การ
ติดตามเอาทรัพย์คืนจากลูกหนี้หรือเอามาอยู ่ในครอบครองของตน (Repossession) นี ้ UCC 
อนุญาตให้เจ้าหนี้กระท าได้เองโดยไม่ต้องพึ่งบารมีของศาล (Self-Help Enforcement) หากกระท า
โดยสมควรแก่เหตุและไม่เป็นการขัดต่อความสงบสันติของสังคม (Breach of Peace) โดยปกติ
ทางการค้า เจ้าหนี้มักจะว่าจ้างบุคคลอ่ืนให้เป็นผู้ติดตามยึดทรัพย์คืน บุคคลที่ว่านี้ส่วนมากจะเป็น
บริษัทหรือคณะบุคคลที่รับจ้างยึดทรัพย์คืนเป็นอาชีพ พนักงานของบริษัทที่ยึดทรัพย์คืนจะรู้จักกัน
ดีในนามของ Repo Man ซึ่งส่วนมากจะมีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในเร่ืองนี้ เพราะต้องเผชิญ
กับลูกหนี้ประเภทหัวหมออยู่เป็นประจ า ถ้าเจ้าหนี้ (รวมทั้งผู้รับเหมาและ Repo Man ของตน) ท า
ผิดเมื่อใด อาจจะถูกลุกหนี้ฟ้องฐานะละเมิดหรือผิดสัญญาและถูกเรียกร้องค่าเสียหายมากมาย ซึ่ง

                                                 
70 OTT, Chief Judge. (1983, December 30). District Court of Appeal of Florida, Second District. . 

Retrieved April 15, 2012, from http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=1983903444So2d459_1852. 
xml&docbase =CSLWAR1-1950-1985 

71 C. Reeves Taylor. (1982, May 14). Supreme Court of Appeals of West Virginia. Retrieved April 
15, 2012, http://wv.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19820514_9998.WV.htm/qx 

72 สุวิทย์ สุบรรณ. อ้างแล้ว. หน้า 78. 
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ค่าเสียหายที่จะต้องช าระแก่ลูกหนี้อาจมีจ านวนสูงกว่าหนี้ที่ลูกหนี้ค้างช าระแก่ตน เพราะอาจมี
ค่าเสียหายที่เป็นเบี้ยปรับรวมอยู่ด้วย (Punitive Damages) โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละ
มลรัฐก็มีกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ผู้เขียนจึงขอน าเสนอหลักการที่ส าคัญ
ของกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจตัวแทนผู้ครอบครองทรัพย์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  โดยจะศึกษาจาก 
California Business and Professions Code ซึ่งในหลักกฎหมายกฎหมายดังกล่าวจะกล่าวถึง การ
จัดตั้งตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ความหมาย คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิด ตลอดจนองค์กร  
ที่เข้าควบคุมตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ดังนี ้

7.1)  ความหมาย 
ความหมายของ ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ (Repo Man) ตาม California Business 

and Professions Code มาตรา 7500.2 หมายถึง รวมถึง บุคคลที่ใดๆ เพื่อสินจ้าง การว่าจ้างทางธุรกิจ
หรือรับการว่าจ้างเพื่อก่อต้ังหรือชดใช้หลักประกัน แต่ไม่รวมบุคคลดังต่อไปนี้73  

1.  ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร 
2.  บุคคลใดๆ ที่จัดตั้ง ออกใบอนุญาต หรือควบคุมการออกใบอนุญาต หรือออก

ประกาศนียบัตรใบอนุญาตในการติดตามหนี้กู้ยืมตามกฏหมายของรัฐนี้หรือของในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจตรา ส านักงานหรือตัวแทนในรัฐน้ีหรือในประเทศ 

3.  ทนายความที่การปฏิบัติหน้าที่ทนายความให้กับบุคคลใด 
4.  เจ้าของทรัพย์หลักประกันตามกฎหมาย ที่ทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักประกันใน

สัญญาหลักประกัน หรือลูกจ้างที่ผู้สุจริตถูกว่าจ้างโดยผูกขาด หรือถูกว่าจ้างมาโดยตลอด โดย
เจ้าของทรัพย์หลักประกันตามกฎหมายนั้น โดยทรัพย์หลักประกันนั้นได้ลงทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ยานพาหนะ หรือผู้ขายหรือผู้ให้เช่าที่มีชื่ออยู่ในเงื่อนไขการขายที่ถูกต้องตามกฏหมาย   หรือผู้ให้เช่า 
ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ติดต่อเกี่ยวกับยานพาหนะนั้น  

5.  บุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งในขณะได้ท างานที่ปฏิบัติหนา้ที่ของตน  
6.  ผู้ถือใบรับรองคุณวุฒิหรือผู้ลงทะเบียน เมื่อด าเนินการ ในนามของผู้รับใบอนุญาต 
7.2)  องค์กรที่ควบคุมการปฏิบัติของตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ (Repo Man) 
องค์กร ที่ควบคุมและก ากับดูแล การปฏิบัติของบรรดาตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ 

(Repo Man) คือกรมคุ้มครองผู้บริโภค และภายในกรมจะมีส านักงานที่คอยให้บริการและท าการ
สอบสวน กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยอธิบดีกรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดและควบคุม การปฏิบัติ
ทั้งหมด74 โดยอธิบดีกรมคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจและหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการ

                                                 
73 California Business and Professions Code มาตรา 7500.3 
74 California Business and Professions Code มาตรา 7501 
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ละเมิดที่เกิดขึ้น75 ทั้งก าหนดข้อบังคับต่างๆรวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ที่ใช้ในการออกใบอนุญาตในการ
เป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ (Repo Man) ด้วย76 โดยหน้าที่หลัก คือ เพื่อการให้การคุ้มครอง
สาธารณชน77  

7.3)  คุณสมบัติของบุคคลผู้เข้าเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ (Repo Man) 78  
 (1)  จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
 (2)  ต้องเคยมี ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย อย่างน้อย 2 ปี  
 ประสบการณ์ด้านกฎหมาย หมายถึง ประสบการณ์ ในการกู้คืนหลักประกัน เช่น 

นายทะเบียน ตามบทนี้ หรือพนักงานเงินเดือนของสถาบันการเงิน หรือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์
  ประสบการณ์ 2 ปี จะต้องประกอบด้วย เวลาไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ของการ
ท างานชดเชยที่ถูกต้อง ที่กระท า (แสดง) โดยผู้สมัครได้ปฏิบัติก่อน จะกรอก (เขียน) ใบสมัคร 
โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก นายจ้าง ผู้รับใบอนุญาต สถาบันการเงิน หรือตัวแทนจ าหน่าย
รถยนต์ ตามที่อธิบดีก าหนด 

 (3)  ผ่านการทดสอบ ตามที่ก าหนด 
 (4)  จ่ายค่าใบสมัครที่ตามที่ก าหนดและจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบของทาง

ส านักงาน 
7.4)  หน้าที่ของบุคคลผู้เข้าเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ (Repo Man) ที่ส าคัญ 

ได้แก่ 
หน้าที่เมื่อเข้าท าการยึดทรัพย์79  
เมื ่อลูกหนี้มีการผิดนัด (Default) ตามที่ได้ตกลงไว้กับตัวเจ้าหนี้ ตัวแทนการเข้า

ครอบครองทรัพย์สิน (Repo) สามารถด าเนินการแทนเจ้าหน้ีได้ทันที โดยเข้าครอบครองทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่หลักประกัน ตามสัญญาหลักประกันได้ทันที เมื่อพบทรัพย์สินดังกล่าว 
และเมื่อท าการการยึดทรัพย์ และน าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นไปขายเพื่อช าระหนี้ เมื่อ
ด าเนินการแล้วจะต้องด าเนินการดังนี้  

1.  ท าหนังสือบอกกล่าวการยึดทรัพย์สิน 
2.  ท ารายงานการใช้ยานพาหนะที่เข้าท าการครอบครองทรัพย์สิน 

                                                 
75 California Business and Professions Code มาตรา 7501.4 
76 California Business and Professions Code มาตรา 7501.6 
77 California Business and Professions Code มาตรา 7500.05 
78 California Business and Professions Code มาตรา 7504 
79 California Business and Professions Code มาตรา 7507.3 
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3.  ท าบัญชีทรัพย์สิน 
4.  รายงานด้านธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขายหลักประกันที่จะเข้าท าการครอบครอง  
ซึ่งตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo) จะต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลการยึดทรัพย์

จะต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว80 ให้ตัวลูกหนี้ทราบ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ได้เข้าท า
การยึด ยกเว้นกรณีที่ติดวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดไปรษณีย์ ให้แจ้งภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 
กรณีที่ติดวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดไปรษณีย์ ให้แจ้งภายใน 72 ชั่วโมง โดยในหนังสือ 
ต้องมีข้อความดังนี้ 

1.  ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกครอบครอง 
2.  ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของตัวแทน การเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo Man) 

ที่ เข้าท าการครอบครองทรัพย์สิน   
3.  ข้อความการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของการเข้าครอบครองทรัพย์สินตามที่กฏหมาย

ระบุไว้ 
4.  บรรดาความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้น 
5.  ลูกหนี้จะต้องยืนยัน ภายใน 60 วัน เกี่ยวหลักประกันที่ถูกถอดจากทรัพย์สินส่วนตัว

ของลูกหนี้และเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน ว่ามีดอกเบี้ยหรือสิ่งอ่ืนใดเกี่ยวข้องกับหลักประกันอีกหรือไม่  
6.  ค่าใช้จ่าย ที่ลูกหนี้ ต้องช าระ เกี่ยวกับในกรณี ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 

(Repo Man) ได้การเก็บรักษา หลักประกัน และทรัพย์สินส่วนตัว นับจากวันที่ เข้าครอบครอง
ทรัพย์สิน จนกระทั้ง ปล่อย สินทรัพย์ จากการเก็บรักษานั้น 

หน้าที่ ในกรณีลูกหนี้ช าระเงินแทนการครอบครองทรัพย์สิน81 
ในกรณีที่ลูกหนี้จะช าระหนี้แทนการให้เจ้าหนี้เข้าครอบครองทรัพย์ส ินที ่เป ็น

หลักประกัน ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo Man) จะต้องได้รับการมอบหมายจาก
เจ้าหนี้เท่านั้น โดยเจ้าหนี้จะเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo 
Man) มีหน้าที่เพียงแจ้งเงื่อนไขให้ลูกหนี้ทราบเท่านั้น ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo 
Man) จะไม่มีสิทธิในการก าหนดเงื่อนไข เมื่อลูกหนี้ตกลงจ่ายเงินตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้แล้วให้
ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo Man) ส่งเงินที่ได้รับไปยัง เจ้าหนี้ทันที  

หน้าที่ ในกรณีอ่ืน 
กรณีที่มีการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo 

Man) จะต้องไม่ประเมินราคา มูลค่า ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น82 

                                                 
80 California Business and Professions Code มาตรา 7504.10 
81 California Business and Professions Code มาตรา 7507.4 
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7.5)  การรับโทษของตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo Man) โดยองค์กรที่
ควบคุม 

เหตุในการก าหนดโทษ 
ในกรณี ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Repo Man) ที่กระท าความผิดอย่างใด

อย่างหนึ่ง นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายอาญา หรือกระท าละเมิดในอันที่จะต้องชดใช้ตาม
กฎหมายแพ่งแล้ว อธิบดีกรมคุ้มครองผู้บริโภคสามารถประเมินค่าปรับส าหรับตัวแทนการเข้า
ครอบครองทรัพย์สิน (Repo Man) ได้83 โดย California Business and Professions Code มาตรา 
7508.1 ถึง 7508.6 ได้ก าหนดไว้กรณีที่อธิบดีสามารถประเมินโทษเป็นค่าปรับไว้ดังนี้ 

1.  เจตนารายงานอันเป็นเท็จ ไปยังนายจ้าง 
2.  แสดงบัตรการเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สินโดยบัตรอ่ืน นอกเหนือจาก 

บัตรที่ได้จดทะเบียนการเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ออกโดยทางส านักงาน ยกเว้น
บัตรประจ าตัวนายจ้างที่ออกโดยตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน ซึ่งตามที่ส านักงานอนุมัติ  

3.  ใช้ชื่อปลอมในการติดต่อกับทางราชการ ในการกระท าที่เกี่ยวกับธุรกิจของผู้รับ
ใบอนุญาตการเป็นผู้เข้าครอบครองทรัพย์สิน 

4.  การปรากฏตัวเสมือนว่าเป็นคู่สัญญาผู้รับโอนในบรรดาการด าเนินการทางศาลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง และการส่งการคืนทรัพย์ที่ยึดมา หรือการฟ้องคดีในศาลในเร่ืองการเข้า
ครอบครองอ่ืนใด การฟ้องคดีในการยึดทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่น ามาจ านอง สิทธิยึด
หน่วงของช่างเคร่ือง สิทธิยึดหน่วงของผู้จัดเตรียมวัสดุ หรือบรรดาสิทธิยึดหน่วงอ่ืนใด แต่จะ    
ไม่ห้ามกรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สินปรากฏตัวเป็นจ าเลยในบรรดา
การด าเนินการฟ้องคดี 

5.  ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน น าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่ตนยึด ไปใช้
ในการส่วนตัว 

6.  การขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากเจ้าหน้ี 

7.  ไม่ส่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งหมดไปให้เจ้าหนี้ (ผู้ว่าจ้าง) 
ภายใน 10 ท าการหลังจากการขายทรัพย์ที่เป็นหลักประกันครั้งสุดท้าย การขายทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันคร้ังสุดท้าย หมายถึง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้มีการ
โอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของตามกฎหมายไปยังผู้ซื้อ โดย ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 

                                                                                                                                          
82 California Business and Professions Code มาตรา 7507.115 
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8.  ไม่ส่งเงินจากการที่ไม่ต้องเข้าครอบครอง หรือการไถ่ถอนไปยัง เจ้าหนี้ (ผู้ว่าจ้าง) 
ภายใน 10 วันท าการ หลังจากการออกใบเสร็จรับเงินน้ัน 

9.  ไม่ส่งบรรดาตราสารที่เปลี่ยนมือได้ที่ได้รับจากลูกหนี้ เพื่อการช าระหนี้ ไปยัง 
เจ้าหนี ้(ผู้ว่าจ้าง) ภายใน 10 วันท าการ หลังจาก การออกใบเสร็จรับเงินนั้น 

10.  การเข้าในบรรดาอาคารส่วนตัว หรือส่วนที่ปลอดภัยโดยผิดกฎหมาย ซึ่งในเวลา
ที่การเข้าครอบครองทรัพย์สินปราศจากความยินยอมของเจ้าของหรือของบุคคล ที่เข้าครอบครอง
สิ่งนั้น ตามกฎหมายในเวลาที่การเข้าครอบครองทรัพย์สิน 

11.  กระท าการท าร้าย ร่างกาย บุคคลอ่ืนใดโดยผิดกฎหมาย  
12.  ท าการการปลอมแปลง หรือการแก้ไข รายการทรัพย์สิน 
13.  ด าเนินการเข้า ครอบครองหรือยึด ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
 13.1  แสดงตัวอันเป็นเท็จ หรือแสดงตัวอย่างใดอย่างหนึ่งให้สามารถเข้าใจได้ว่า

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 13.2  แสดงตัวอันเป็นเท็จ หรือแสดงตัวอย่างใดอย่างหนึ่งให้สามารถเข้าใจได้ว่า

เป็นทนายความ 
 13.3  แสดงความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกหนี้เข้าใจได้ว่า ถ้ามิได้ท าการ

ช าระหนี้ จะเป็นผลให้ลูกหนี้ ถูกการจับกุม หรือถูกจ าคุก หรือจะถูกการยึด อายัดทรัพย์ อายัด
รายได้ อายัดการขาย บรรดาสินทรัพย์ หรืออายัดค่าจ้างของลูกหนี้ เว้นแต่ได้การกระท าตาม
กฎหมาย และเจ้าหนี้ได้สั่งตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สินแจ้งให้ลูกหนี้ทราบแล้วว่าเจ้าหนี้ 
เจตนาที่จะด าเนินการนั้น 

 13.4  การขู่เข็ญโดยมิชอบด้วยกฎหมายแม้จะไม่เจตนาก็ตาม 
 13.5  แสดงตัวอันเป็นเท็จ หรือแสดงความหมายโดยนัยอันเป็นเท็จ ที่ให้ลูกหนี้  

เข้าใจว่าตนได้กระท าความผิดในทางอาญา หรือด าเนินการอ่ืนใด เพื่อให้เกิดความ เสื่อมเสียกับ
ลูกหนี้ 

 13.6  ใช้หรือแสดงเอกสารปลอม หรือเอกสารเท็จที่ใช้การติดต่อสื่อสารที่ออก
โดยศาลหรือรัฐบาล  

 13.7  แสดงซึ่งเอกสารที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายอันเป็นเท็จ 
 13.8 ใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจอ่ืนใด นอกจากชื่อจริงของธุรกิจการเป็นตัวแทน

การเข้าครอบครองทรัพย์สิน  
 13.9  การใช้รูปแบบการหลอกลวงอื่นใด 
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การระงับและการเพิกถอน โดยองค์กรที่ควบคุม 
อธิบดีอาจ ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต การเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 

ในกรณีดังต่อไปนี้84  
1.  การท า งบดุลอันเป็นเท็จ หรือ การให้ บรรดาข้อมูลอันเป็นเท็จ ในความเกี่ยวข้อง 

กับใบสมัครการขอใบอนุญาต 
2.  การกระท าละเมิด ตามที่ระบุไว้ 
3.  การกระท าละเมิดต่อระเบียบ ที่อธิบดีก าหนดไว้ 
4.  ถูกตัดสินลงโทษว่ากระท าความผิดทางอาญา หรือบรรดาอาชญากรรม ที่เกี่ยวกับ 

ธุรกิจ การเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน  
5.  การกระท าการใด ในขณะที่ใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน

หมดอายุ ซึ่งการหมดอายุดังกล่าวเป็นผลมาจากกการระงับ หรือการเพิกถอน ของใบอนุญาตการ
เป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน  

6.  กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย การลักพาตัว หรือ
การใช้ก าลังบังคับ หรือใช้ความรุนแรงกับบุคคลใดๆ 

7.  ทราบถึงการกระท าผิดแต่สนับสนุน หรือช่วยเหลือการกระท าที่ศาลสั่งว่าเป็นการ
กระท าละเมิดเป็นการกระท า แต่สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าละเมิดในเหตุของการท าธุรกิจ
การเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 

8.  ถูกตัดสินลงโทษในการกระท าผิดตามประมวลกฏหมายอาญา ในเร่ืองการต่อสู้หรือ 
ขัดขวาง เจ้าพนักงานของรัฐ 

 

                                                 
84 California Business and Professions Code มาตรา 7510.1 

DPU



102 

 
 

บทที ่ 4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ 

ที่เป็นหลักประกัน โดยเอกชน 
 
 จากที่ได้ศึกษาในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า ในกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในระบบ Civil Law 
และระบบ Common Law ได้แก่ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างมีกฏหมายที่
ออกมารองรับการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน การพัฒนา
กฎหมายดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของประเทศต่างๆ นั้น มีความสะดวก
รวดเร็ว ท าให้ระบบเศรษฐกิจมีความเจริญและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างยิ่ง แต่ในประเทศไทยการบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน มีกฏหมายที่ส าคัญเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ในเร่ืองการจ านอง และการจ าน า ซึ่งแม้จะระบุถึงวิธีการบังคับจ านองและการ
บังคับจ าน าไว้ แต่วิธีการบังคับหลักประกันยังไม่เหมาะกับสภาพการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการ
บังคับช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์เป็นการบังคับคดีซึ่งต้องมีค าพิพากษาของศาลก่อน และเป็นหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ จึงยิ่งท าให้การ
บังคับจ านองมีความล่าช้า ประกอบกับเจ้าพนักงานบังคับคดีมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในการ
จ าหน่ายทรัพย์สินไม่เท่าเอกชนผู้ด าเนินการประกอบธุรกิจ  เนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีมี
ความเข้าใจแต่ในด้านตัวบทกฏหมาย ไม่เข้าใจลักษณะของการด าเนินการทางธุรกิจ จึงจ าหน่าย
ทรัพย์สินในราคาที่ต่ ากว่าความเป็นจริงและอาจไม่มีความเหมาะสมในการด าเนินธุ รกิจ แม้ใน
ปัจจุบันทางกรมบังคับคดี ได้มีโครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบังคับคดีก็ตาม 
แต่ก็มิได้ระบุในเร่ืองการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
แต่อย่างใด ส่วนในกรณีการบังคับจ าน าแม้จะให้เจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน โดยที่มิต้องผ่านกระบวนการทางศาล แต่ก็มิได้ระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน อันเป็นการให้อ านาจกับเจ้าหนี้มากจนเกินไป ซึ่งปัญหากฎหมายของประเทศไทยมีหลาย
ประการซึ่งผู้เขียนจะกล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1 ด้วยเหตุดังกล่าวประเทศไทยจึงควรพัฒนาการบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และให้เอกชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศตามในหัวข้อ 
4.2 ซึ่งผู้เขียนจะได้ขอกล่าวแนวทางการน ากฏหมายต่างประเทศมาปรับใช้อย่างละเอียดในข้อ 4.3 
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4.1 ปัญหาความไม่เหมาะสม ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกัน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายของประเทศไทยยังมีความไม่เหมาะสม      
ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ 
   4.1.1  ปัญหาการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกัน  
 ในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทยเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่ส าคัญ
อันได้แก่ การบังคับจ านองมีวิธีการบังคับคดีที่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งมีความล่าช้า  
เสียเวลา และเสียทุนทรัพย์ในการขึ้นศาลเป็นจ านวนมาก ในการบังคับจ าน า เจ้าหนี้มีสิทธิในการขาย
ทอดตลาดได้ทันทีเป็นการให้อ านาจแก่เจ้าหนี้มากจนเกินไป ย่อมท าให้อาจเกิดความไม่เป็นธรรม
แก่ลูกหนี้ได้ ส่วนในกรณี การบังคับคดีตามหลักของประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมี
ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน และเสียเวลามาก ซึ่งการบังคับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ควรจะต้อง
มีความคล่องตัว โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ดังนั้นการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน  จึงยังไม่เหมาะกับภาวะการปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาวิธีการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ผู้เขียนเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณาดงันี้  

ประเด็นแรก  มูลเหตุการบังคับหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์  
การให้ลูกหนี้ช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะกระท าได้ เพราะตามประมวลกฏหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 บัญญัติไว้ว่า 
“ด้วยอ านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ อนึ่งการ

ช าระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหน่ึง ก็ย่อมมีได้”  
สิทธิการบังคับช าระหนี้ของเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดการช าระหนี้ แต่

เนื่องจากมูลเหตุของการผิดสัญญาหลักประกันดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน
ว่าลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งมูลเหตุดังกล่าวแม้จะเป็นไปตามกฎหมายที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ เจ้าหนี้
ก็พึงมีสิทธิเรียกให้ช าระหนี้ได้ แต่มูลเหตุของการบังคับหลักประกันดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้าง 
มีความล่าช้า เมื่อเจ้าหนี้เห็นว่าลูกหนี้ก าลังเร่ิมท าความเสียหายแก่ตัวสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
เจ้าหนี้ก็มิอาจบังคับช าระหนี้ได้ทันที เนื่องจากลูกหนี้ยังมิใช่ผู้ผิดนัดตามสัญญาหลักประกัน 
จะเห็นได้ว่า กรณีนี้อาจเป็นการเปิดช่องให้ลูกหนี้หรือผู้รับหลักประกันกระท าการฉ้อฉลใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เพื่อโกงเจ้าหนี้ก็ได้ และหากเจ้าหนี้ระบุเหตุการณ์บังคับช าระ
หนี้ที่นอกเหนือจากกรณีการผิดนัดของลูกหนี้แล้ว ก็อาจใช้บังคับไม่ได้เพราะเจ้าหนี้ก็อาจจะ
ก าหนดเหตุการผิดนัดที่มีการเอาเปรียบตัวลูกหนี้จนเกินไป ดังนั้นมูลเหตุการบังคับหลักประกัน 
ควรก าหนดมูลเหตุให้เหมาะสม และเป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
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ประเด็นที่ 2 วิธีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่

เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันได้ โดยในการบังคับช าระหนี้เจ้าหนี้ต้องใช้สิทธิตาม
กฏหมายดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 213 บัญญัติไว้ว่า  

“ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ช าระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับช าระ
หนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ท าเช่นน้ันได้...”  

การบังคับช าระหนี้ในข้างต้น คือ เจ้าหนี้จะบังคับช าระหนี้ก็ต้องใช้สิทธิทางศาลนั้นเอง 
ผู้เขียนเห็นว่าในประเด็นวิธีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน กฎหมายที่ใช้
บังคับในประเทศไทยยังมีปัญหาที่ต้องพิจารณาดังน้ี 
 ปัญหาการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยไม่ผ่านกระบวนการ
ของศาล 
 การบังคับจ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 764 ที่บัญญัติไว้ว่า   

 “เมื่อจะบังคับจ าน า ผู้รับจ าน าต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนว่า ให้ช าระหนี้
และอุปกรณ์ภายในเวลาอันควรซึ่งก าหนดให้ในค าบอกกล่าวนั้น ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามค า
บอกกล่าว ผู้รับจ าน าชอบที่จะเอาทรัพย์สินซึ่งจ าน าออกขายได้ แต่ต้องขายทอดตลาด 

 อนึ่ง ผู้รับจ าน าต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จ าน าบอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะขาย
ทอดตลาดด้วย” 

และ มาตรา 765 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนได้ ผู้รับจ าน าจะเอา
ทรัพย์สินจ าน า ออกขายทอดตลาดเสียในเมื่อหน้ีค้างช าระมาล่วงเวลาเดือนหน่ึงแล้วก็ให้ท าได้” 
 จะเห็นได้ว่า เจ้าหนี้หรือผู้รับหลักประกันสามารถน าสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
อันตนได้ครอบครองอยู่แล้ว ออกขายทอดตลาดได้ทันที เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมิได้ผ่าน
การตรวจสอบพิจารณาจากศาลหรือหน่วยงานใด และกฏหมายก็มิได้มีก ารระบุขั้นตอนการ
บังคับหลักประกันไว้อย่างชัดเจนแน่นอนแต่อย่างใด ระบุแต่เพียงว่าให้ขายทอดตลาด แม้จะดูเหมือน
เป็นการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันที่รวดเร็ว แต่ก็เป็นการให้อ านาจแก่ผู้เป็นเจ้าหนี้หรือผู้รับ
หลักประกันมากจนเกินไป ซึ่งผู้เป็นเจ้าหนี้หรือผู้รับหลักประกันอาจก าหนดจ านวนหนี้ที่ใช้สิทธิ
เรียกร้องมากเกินความเป็นจริง หรืออาจสมคบกับบุคคลภายนอกท าให้การขายสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันได้ราคาต่ าเกินสมควรท าให้ขายทรัพย์ได้น้อยกว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระ ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ลูกหนี้ได้ ซึ่งวิธีการในการบังคับจ าน านี้ ผู้เขียนเห็นว่ายังมีปัญหาที่ต้องพิจารณา
ดังนี ้1) การใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ีในเร่ืองจ านวนหนี้ 
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 การขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ที่จ าน า กฎหมายได้ก าหนด แต่เพียงขั้นตอนการ
ด าเนินการขายไว้เพียงให้ผู้รับจ าน าท าหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ช าระหนี้พร้อมอุปกรณ์
ภายในเวลาอันสมควรก่อน หากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามค าบอกกล่าว เจ้าหนี้ผู้รับจ าน าจึงจะมีสิทธิ
ท าการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ าน าได้ แต่ต้องท าการขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ าน านี้ เจ้าหนี้สามารถ
ท าการขายทอดตลาดเองได้ โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจ านวนหนี้ที่
เจ้าหนี้ได้ท าค าบอกกล่าวให้ลูกหนี้ช าระหนี้ อาจเป็นการคิดค านวณจากฝ่ายเจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียว 
ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากศาล หรือไม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้โต้แย้งความถูกต้องแห่งจ านวน
หนี้ที่เจ้าหนี้แจ้งมาแต่ประการใด ดังนั้นในการนี้หากลูกหนี้ไม่เห็นชอบด้วยกับจ านวนหนี้ดังกล่าว 
ลูกหนี้จะท าการโต้แย้งได้หรือไม่ และหากจะท าการโต้แย้งลูกหนี้จะโต้แย้งด้วยวิธีใด อีกทั้งหาก
สังหาริมทรัพย์ ที่น ามาจ าน าอาจถูกน าออกขายทอดตลาดไปแล้ว ถ้าบุคคลภายนอกผู้ซื้อทรัพย์นั้น
สุจริตย่อมจะรับความคุ้มครองตามกฎหมาย1 อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกหนี้ผู้จ าน าและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้ หากเกิดกรณมีีการเพิกถอนการขายทรัพย์นั้น 
 2) การด าเนินการขายทอดตลาดที่ไม่สุจริต 
 เนื่องจากการบังคับจ าน าโดยการขายทอดตลาด ตามกฎหมายไทยมิได้มีการก าหนด
ระเบียบ วิธีการด าเนินการขายไว้ โดยชัดแจ้ง การขายทอดตลาดนี้จึงอาจไม่สุจริต เนื่องจากอาจ
เกิดการสมคบกันให้ราคาทรัพย์สินนั้นอย่างไม่เป็นธรรม คือสังหาริมทรัพย์ที่ขายนั้นอาจขายได้
ราคาน้อยกว่าที่สมควร โดยเกิดจากการสมคบกันให้ราคาระหว่างผู้ซื้อ ทั้งผู้ขายก็อาจจะไม่
พยายามให้การขายนั้นได้ราคาสูงอย่างแท้จริง เพราะการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ที่จ าน านั้น 
เมื่อได้เงินสุทธิจ านวนเท่าใด ผู้รับจ าน าสามารถน ามาจัดสรรช าระหนี้ให้แก่ตนได้ทั้งหมดและหาก
เงินสุทธิที่ได้จากการขายทรัพย์นั้นน้อยกว่าจ านวนที่ค้างช าระ ลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับผิดอยู่ 2 
เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการขาย อาจจะไม่พยายามที่จะด าเนินการขายนั้นเพื่อให้ได้
ราคาสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการขายได้ 
 
 
                                                 

1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332 บัญญัติว่า บุคคลผู้ซ้ือทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการ
ขายทอดตลาดหรือในท้องตลาด หรือจากพ่อค้าซ่ึงขายของชนิดนั้น ไม่จ าต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริง เว้นแต่
เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซ้ือมา 

2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 767 บัญญัติว่า เมื่อบงัคับจ าน าได้เงนิจ านวนสทุธิเท่าใด 
ท่านว่าผู้รับจ าน าต้องจัดสรรช าระหนี้และอปุกรณ์เพื่อใหเ้สร็จสิ้นไปและถ้ายังมีเงินเหลือก็ต้องส่งคนืให้แก่ผู้
จ าน า หรือแก่บคุคลผู้ควรจะได้เงนินั้น ถ้าได้เงนิน้อยกว่าจ านวนค้างช าระ ท่านว่าลูกหนี้ก็ยังคงต้องรบัใช้ใน
ส่วนที่ขาดอยู่นัน้ 
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 3) การบังคับจ าน าโดยเอกชน 
 การขายทอดตลาดในการบังคับจ าน านี้เป็นการใช้อ านาจโดยเอกชน ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่
เป็นเจ้าหนี้เองหรือบุคคลอ่ืนที่เจ้าหนี้มอบหมายให้การด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นให้โดย
อาจมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมิต้องผ่านกระบวนการของศาล 
และการบังคับจ าน าโดยเอกชนนี้ไม่มีกฎหมายบังคับถึงขั้นตอนการด าเนินการขายทอดตลาดไว้
อย่างชัดแจ้ง โดยกฎหมายก าหนดแต่เพียงให้ผู้รับจ าน าก่อนที่จะท าการขาย ผู้รับจ าน าจะต้องท า
จดหมายแจ้ง วัน เวลา สถานที่ที่ขายทอดตลาดทรัพย์นั้นให้ผู้จ าน าทราบเท่านั้น โดยไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาแห่งการแจ้งนั้นว่าจะต้องแจ้งให้ลูกหนี้หรือผู้รับจ าน าทราบก่อนเป็นเวลาเท่าไร อีกทั้ง   
ไม่มีการก าหนดถึงวิธีการประกาศการขายทรัพย์นั้นว่าจะต้องด าเนินการประกาศการขายอย่างไร   
ที่จะถือได้ว่ามีการประกาศการขายต่อสาธารณชนแล้ว อีกทั้งการด าเนินการขายทรัพย์สินก็ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาที่สมควรขายทรัพย์นั้นว่าเป็นราคาเท่าใด  จึงเห็นได้ว่าการบังคับ
จ าน าโดยเอกชนที่ไม่มีการด าเนินการพิจารณาคดีจากศาลก่อนนั้น เป็นการขายทอดตลาดที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหามากมาย เนื่องจากการขายทอดตลาดโดยไม่ผ่านศาลนี้ผู้ท าการขายเป็นเอกชน
ไม่ใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีจากศาลที่มีข้อก าหนด ระเบียบ วิธีการด าเนินการขาย ไว้อย่างชัดแจ้ง
เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมได้ ซึ่งมีผลท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สังหาริมทรัพย์ที่จ าน า หรือทั้งตัวเจ้าหน้ีและลูกหนี้ได้ 
 ปัญหาการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยผ่านกระบวนการ
ของศาล 

กรณีการบังคับจ านอง โดยวิธีในการบังคับจ านองมี 2 กรณี คือ 
 1) กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 ที่บัญญัติไว้ว่า “เมื่อจะ
บังคับจ านองนัน้ ผู้รับจ านองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ช าระหนี้ภายในเวลาอัน
สมควรซึ่งก าหนดให้ในค าบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว ผู้รับ
จ านองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจ านองและให้ขายทอดตลาดก็ได้” 
คือกรณีเมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระหนี้และลูกหนี้ยังไม่ช าระหนี้  ผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้จะท าการ
บังคับจ านองโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ช าระภายในก าหนดเวลาอันสมควร ถ้าลูกหนี้
หรือผู้จ านองไม่ช าระหนี้หรือไม่ขอไถ่ถอนจ านอง ผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องต่อศาลขอให้
ศาลมีค าพิพากษาให้ยึดทรัพย์จ านองและขายทอดตลาด  เพื่อน าเงินที่ได้นั้นมาช าระหนี้ให้แก่ตน
ต่อไป  
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 2) กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 729 ที่บัญญัติไว้ว่า “นอกจาก
ทางแก้ดั่งบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจ านองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จ านองหลุดได้ภายใน
บังคับแห่งเงื่อนไขดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ 

 (1)  ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี 
 (2)  ผู้จ านองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจ านวนเงิน

อันค้างช าระ และ 
 (3)  ไม่มีการจ านองรายอ่ืน หรือบุริมสิทธิอ่ืนได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกัน

นี้เอง” 
 เป็นกรณีการบังคับจ านองโดยฟ้องขอให้เอาทรัพย์สินจ านองหลุดเป็นสิทธิ  ที่เจ้าหนี้

หรือผู้รับจ านอง เลือกที่จะไม่น าทรัพย์สินขายทอดตลาด 
กรณีการบังคับช าระหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ตามขั้นตอนในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ต้องผ่านกระบวนการพิจารณา 

และมีการพิพากษาของศาลก่อน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้อาจมีการสู้คดี ตั้งแต่ ศาลชั้นต้น ศาล
อุทธรณ์ และศาลฎีกา ท าให้ใช้เวลาเป็นจ านวนมาก ต่อมาเมื่อมีค าพิพากษาของศาลแล้วต้องผ่าน
ขั้นตอน กระบวนการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล เพื่อบังคับให้มีการช าระหนี้ตามค า
พิพากษาของศาล จะเกิดขึ้นภายหลังที่ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีแล้ว โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนแรก คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 273 คือ การออก
ค าบังคับ 

ขั้นตอนที่ 2 คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 276 คือ การออก
หมายบังคับคดี 

ขัน้ตอนที่ 3 คือ การด าเนินการบังคับคดีโดยการยึด อายัด และจ าหน่ายทรัพย์สิน หรือ
จัดการให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้เข้าครอบครองทรัพย์พิพาทในคดีที่ฟ้องขับไล่หรือร้ือถอนใน
กรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน คือ การยึดสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อน าไปขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ตามค าพิพากษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1)  ต้องแจ้งการยึดนั้น ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ ถ้าไม่อาจแจ้งได้ก็ต้องแจ้งให้
บุคคลซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ทราบ และต้องกระท าการยึดนั้นให้เป็นประจักษ์แจ้ง   

2)  กรณีสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ไม่ว่าทรัพย์นั้นทั้งหมด
หรือบางส่วนจะอยู่กับลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรืออยู่ในความครอบครอบของบุคคลอ่ืน ก็ถือว่า
เป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา   
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3)  ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อน า
ยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หากศาลสงสัยว่าไม่สมควรยึด ศาลอาจมีค าสั่ง
ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาวางเงินประกันตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
ไม่วาง ศาลก็จะไม่ออกหมายบังคับคดีให้   

4)  ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาน ายึดทรัพย์ของบุคคลอ่ืนที่มิใช่ลูกหนี้ตามค า
พิพากษา หรือให้ยึดทรัพย์เกินความจ าเป็น ท าให้บุคคลภายนอกหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาเสียหาย  
ความรับผิดเหล่านั้นย่อมตกอยู่แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา   

อนึ่ง การยึดสังหาริมทรัพย์มีข้อจ ากัด ดังน้ี 
1)  ห้ามยึดซ้ า 
2)  ห้ามยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าที่จะพอช าระหนี้ 
3)  การร้องขัดทรัพย์  คือการที่ผู้อ้างตนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์อันแท้จริงที่ได้ถูก

เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมา โดยลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินนั้นและต้องการให้ศาล
สั่งก่อนการยึด 

จะเห็นได้ว่า การบังคับช าระหนี้จากหลักประกัน ทั้งในกรณีบังคับจ านอง และในกรณี
ที่ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระเงินน้ันเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีมีอ านาจที่จะรวบรวมเงินให้พอช าระตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยการยึดหรืออายัดและขาย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ยึดหรืออายัดนั้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น จะเห็นได้ว่า
หลักประกันตามขั้นตอนในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย มีหลายขั้นตอนตั้งแต่
ก่อนมีค าพิพากษาจนถึงมีค าพิพากษา ซึ่งมีความเชื่องช้าและขาดความคล่องตัวในการประกอบ
ธุรกิจในปัจจุบัน และเมื่อมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและเวลาในการด าเนินการบังคับหลักประกัน
เป็นระยะเวลานาน ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ มากขึ้น อาทิเช่น ค่าขึ้นศาล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีต่างๆ เป็นต้น ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
ตามขั้นตอนนั้นด้วย    

ในกรณีการบังคับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยผ่านกระบวนของศาล ผู้เขียน
เห็นว่ามีปัญหาที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

1) การด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีความล่าช้า 
เน่ืองจากในปัจจุบันคดีที่ท าการฟ้องร้องบังคับคดีในชั้นศาลมีเป็นจ านวนมาก ศาลจึง

ไม่อาจท าการพิจารณา พิพากษา คดีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้การพิจารณาคดีของศาลจะใช้
ระบบการพิจารณาคดีต่อเน่ือง แต่คดีพิพาทบางคดี มีการด าเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลที่
มีเวลานานมาก ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เนื่องจากเมื่อมีการ
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เร่ิมต้นการฟ้องร้องกันแล้ว คู่กรณีจะมุ่งเน้นผลคดีที่มีการแพ้ชนะเป็นส าคัญ สังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันจึงถูกละเลยไม่ได้รับการดูแลจนเป็นเหตุเสื่อมค่าเสื่อมราคาได้ ท าให้ต่อมาเมื่อท าการ
บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันดังกล่าวจะท าให้ไม่ได้ราคาที่สมควร ท าให้
เจ้าหนี้ไม่ได้รับการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้นล่าช้าจน
เกินควร 

2) ปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการด าเนินการขายทอดตลาด 
การขายทอดตลาดตามค าพิพากษาของศาลต้องกระท าโดยเจ้าพนักงานของรัฐที่เรียกว่า

เจ้าพนักงานบังคับคดี และด าเนินการไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ต้องใช้เวลาประกอบ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบังคับคดีที่ศาลมีค าพิพากษาสั่งมา ดังนั้นในการขาย
ทอดตลาดอันเกิดจากการพิจารณาคดีของศาลนั้น นอกจากจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดีแล้ว 
เจ้าหนี้ที่ชนะคดีก็ยังไม่สามารถบังคับช าระหนี้เอากับทรัพย์นั้นได้ทันที จะต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนและตามล าดับในส่วนงานบังคับคดีอีกด้วย ในการนี้จึงอาจท าให้เมื่อน าทรัพย์ออกขาย
ทอดตลาดสภาพแห่งทรัพย์อาจทรุดโทรมเสื่อมค่า เสื่อมราคา อันท าให้การจ าหน่ายไม่ได้ราคา
ตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการหรือคาดหมายไว้ 

3) ปัญหาค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ในการด าเนินการบังคับหลักประกันโดยผ่านกระบวนของศาล ถือว่าเป็นคดีมีทุน

ทรัพย์ ดังนั้นเมื่อเจ้าหนี้ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้จะต้องเสียค่าขึ้นศาล 
เพื่อท าการเร่ิมต้นคดีตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในตารางที่ 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง3 อีกทั้งในขั้นตอนของการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยวิธีการ

                                                 
3 ตาราง 1 ค่าขึ้นศาล (เสียในเวลายืน่ค าฟ้อง) 
  (1) คดทีี่มีค าขอให้ปลดเปลื้องทกุข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงนิได้ ให้คดิค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ 

ดังต่อไปนี ้
  (ก) ค าฟ้องนอกจากที่ระบุไว้ใน (ข) และ (ค) กรณีทุนทรัพย์ ไม่เกินห้าสิบล้านบาท อัตราร้อยละ 2 

แต่ไม่เกินสองแสนบาท กรณีทุนทรัพย์ที่เกินห้าสิบล้านบาทขึน้ไป อัตรา ร้อยละ 0.1 
  (ข) ค าร้องขอให้ศาลบังคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศหรือค าร้องขอเพิกถอน 

ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศ กรณีทุนทรัพย์ ไม่เกินหา้สิบล้านบาท อัตรา ร้อยละ 0.5 ของจ านวนที่
ร้องขอให้ศาลบงัคบั แต่ไม่เกินหา้หมื่นบาท กรณีทุนทรัพย์ส่วนทีเ่กินห้าสิบล้านบาท อัตรา ร้อยละ 0.1 

   ค าร้องขอให้ศาลบังคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศหรือค าร้องขอเพิกถอน 
ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ กรณีทุนทรัพย์ ไม่เกินห้าสิบล้านบาท อัตรา ร้อยละ 1 ของจ านวนที่
ร้องขอให้ศาลบงัคบั แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท กรณีทุนทรัพย์ส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาท อัตรา ร้อยละ 0.1 
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บังคับจ านองหรือวิธีการบังคับคดี โดยการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น เจ้าหนี้ผู้น ายึดทรัพย์ก็ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอีก
ด้วยเช่นกัน4 ดังนั้นการด าเนินการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาและบังคับ
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เจ้าหนี้ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีด้วย ซึ่งจะมากหรือ
น้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์จ านวนหน้ีที่จะบังคับ หากเจ้าหนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เจ้าหนี้ก็
อาจไม่สามารถบังคับตามสิทธิที่ตนมีอยู่ได้ 

เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า การบังคับหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีตาม
ขั้นตอนในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือวิธีการบังคับจ านอง แม้จะมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนแน่นอน และต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาล ตั้งแต่เจ้าหนี้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้อง
ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ และเมื่อมีค าพิพากษามาแล้วก็ด าเนินการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นหลักประกัน ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการของศาล ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่แน่นอน 
ชัดเจน และเป็นธรรม เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือยอมรับจากหลายฝ่าย แต่เนื่องจากขั้นตอนตั้งแต่
ฟ้องร้องตามมูลหนี้ จนถึงขั้นตอนการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ตามค าพิพากษานั้น ผู้เขียน
เห็นว่ามีมากมายหลายขั้นตอน กว่าจะท าการบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ 
แม้จะมีวิธีที่ถูกต้องแน่นอนและเป็นธรรมก็ตาม แต่หากใช้เวลาด าเนินการมากจนเกินไปก็อาจเกิด
ความไม่ยุติธรรมกับทั้งตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ ส่วนการบังคับจ าน าแม้จะสะดวกรวดเร็ว แต่มิได้
ผ่านกระบวนการพิจารณาจากศาลหรือหน่วยงานใด ทั้งยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่
แน่นอน อันเป็นการให้อ านาจเจ้าหนี้มากเกินไป อันอาจให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้ได้ ซึ่งท าให้
ย่อมเกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีรูปแบบการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ที่มีความรวดเร็ว แต่มีความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเจ้าหน้ีและลูกหนี้ต่อไป 

 
 

                                                                                                                                          

 (ค) ค าฟ้องขอให้บงัคบัจ านองหรอืบังคบัเอาทรัพย์สินจ านองหลุด กรณีทุนทรัพย์ไม่เกิน ห้าสิบ
ล้านบาท อัตราร้อยละ 1 ของจ านวนหนี้ทีเ่รียกร้อง แต่ไม่เกินหนึง่แสนบาท กรณีทุนทรัพย์ที่เกินห้าสิบล้านบาท
ขึ้นไป อัตรา ร้อยละ 0.1 

               ในการค านวณถ้าทนุทรัพย ์ค่าธรรมเนียม ตามขอ้ (ก) , (ข) และ (ค)  ถ้ารวมแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งบาท 
ใหป้ัดทิ้ง 

4 ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคด ี
    1. ค่าธรรมเนียม ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอื่นซ่ึงทรัพย์สินที่ยึดหรืออายดั จ านวนร้อยละ 3 
ของจ านวนเงนิทีข่ายหรือจ าหน่าย ทั้งนี้ต้องเสียค่าประกาศและค่าใช้สอยต่างหาก. 
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ประเด็นที่ 3 บุคคลผู้ท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาหลักประกัน เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับช าระ

หนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันได้ เพราะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้อ่ืน การบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในประเทศไทย มีกรณีที่การบังคับช าระหนี้จากหลักประกัน
เจ้าหนี้ไม่มีอ านาจเข้าท าการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันด้วยตนเอง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการบังคับช าระหนี้ดังกล่าว และกรณีที่กฎหมายให้อ านาจ เจ้าหนี้สามารถบังคับหลักประกัน
เองได้  ผู้เขียนจงึพิจารณาทั้งสองกรณีดังต่อไปนี้  
 กรณีที่ 1 การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 เนื่องจากการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เป็นการกระท า   
อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย โดยส่วน
ใหญ่จะให้รัฐเข้ามามีบทบาทควบคุมการบังคับช าระหนี้ดังกล่าว โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นผู้มีอ านาจในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ในกรณีการบังคับจ านอง หรือการบังคับหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง อันเป็นวิธีที่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาล ซึ่งบุคคลผู้มีอ านาจและ
หน้าที่ในการบังคับหลักประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ เจ้าพนักงาน
บังคับคดี ซึ่งการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันดังกล่าว จะอยู่ในรูปแบบของ
การบังคับหลักประกันหลังจากมีค าพิพากษาซึ่งนั้นก็คือ การบังคับคดีนั้นเอง ผู้เขียนเห็นว่า การ
บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในรูปแบบการบังคับคดี โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
คือ เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นผู้ด าเนินการบังคับช าระหนี้ มีปัญหาที่ควรพิจารณาดังนี้ 
 1)  ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ ในประเด็นที่ 2 ในเรื่องของขั้นตอนการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ โดยกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย เจ้าพนักงานบังคับคดี  ก็ย่อมที่
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ ท าให้การบังคับช าระหนี้จากหลักประกัน
ย่อมมีความล่าช้า ทั้งงานในส่วนของการบังคับคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องรับผิดชอบมีเป็น
จ านวนมาก ท าให้จ านวนบุคลากรของกรมบังคับคดีไม่พอกับปริมาณงาน จึงยิ่งท าให้การบังคับ
คดีในส่วนที่เป็นหลักประกันมีความล่าช้า   
 2)  เจ้าพนักงานบังคับคดี มักจะมีความเข้าใจในเร่ืองตัวบทกฎหมาย มากกว่าจะเข้าใจ
ในเร่ืองการประกอบธุรกิจ ท าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในการจ าหน่าย
ทรัพย์สินไม่เท่าเอกชนผู้ด าเนินการประกอบธุรกิจ ท าให้การขายสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
มีราคาที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง  
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 จากปัญหา ทั้งสองกรณีย่อมน ามาซึ่งความเสียหายกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ คือ หาก
การบังคับหลักประกันล่าช้าลูกหนี้อาจจะต้องรับภาระในดอกเบี้ยที่ เพิ่มขึ้นเป็นเวลานาน และ
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก็อาจเสื่อมค่า เสื่อมราคาลงได้ เมื่อขายสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันในราคาที่ต่ า ก็ท าให้ลูกหนี้ยังต้องรับผิดในหนี้ประธานมากกว่าความเป็นจริงอีกด้วย 
และส่วนของเจ้าหนี้เอง ก็ต้องขาดสภาพคล่องทางการเงินมาสามารถน าทรัพย์สินของลูกหนี้มาใช้
ประโยชน ์ผู้เขียนเห็นว่า หากผู้บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเป็นเอกชนย่อม
เป็นผู้มีความช านาญในการเข้าครอบครอง บังคับหลักประกัน และเข้าใจในระบบเกี่ยวกับระบบของ
การประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ ด้วยแล้ว ย่อมท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบันมากกว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นผู้รับผิดชอบใน
การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน   
 แม้ในปัจจุบันทางกรมบังคับคดี ได้มีโครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การบังคับคดี โดยได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 278 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติแทนก็ได้ ทั้งนี้ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 1(14) ได้มีการแก้ไขบทนิยามของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า “ให้หมายรวมถึง บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ปฏิบัติการแทน” และในปัจจุบันได้มีการจัดท ากฎกระทรวง
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไข ของบุคคลที ่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานบังคับคดี พ.ศ. 25515 ก็ตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี6  
 (1)  อ านาจหน้าที่ สถานภาพ และบทบาท ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 ซึ่งตามกฎกระทรวงนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในคดีใดคดีหนึ่ง  
และรวมถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนซึ่งเรียกว่า “เจ้าพนักงาน
บังคับคดีผู้มอบหมาย” สามารถที่จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนซึ่งเรียกว่า “ผู้รับมอบหมาย” ปฏิบัติการ
แทนได้ และตามข้อ 4 หากบุคคลใดประสงค์จะปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมายให้ยื่นค าขอต่ออธิบดี
กรมบังคับคดีตามแบบที่อธิบดีกรมบังคับคดีก าหนดโดยให้อธิบดีพิจารณาค าขอตามข้อ 4 ให้เสร็จ
สิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันรับค าขอ เมื่ออธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตาม

                                                 
5 กฎกระทรวง (กระทรวงยุติธรรม) ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน   บังคับคดี พ.ศ. 2551. 
6 พีรยา พรหมพารักษ์. (2553). แนวทางการถ่ายโอนงานด้านบังคับคดีแพ่งสู่ภ่าคเอกชน. หน้า 236-

241. 
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ข้อ 2 ให้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการน้ีให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้น 

ในระยะแรกขอบข่ายของงานที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมอบหมายให้ผู้รับมอบหมาย
ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ เป็นไปตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ได้แก่ 

1.  การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินที่จะขายในคดีนั้นมีราคาประเมินโดยเจ้า
พนักงานบังคับคดีไม่เกินห้าล้านบาท 

2.  การจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้ 
โดยการมอบหมายตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง นั้นให้ท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายการ

ดังต่อไปนี้ชื่อผู้รับมอบหมาย ชื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามค าพิพากษาและหมายเลขคดีของศาล 
เร่ืองที่มอบหมาย และลายมือชื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มอบหมาย 

(2)  การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
บุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบหมายต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ดังต่อไปนี้   
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
3. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านกฎหมาย การเงินหรือ

การบัญชี 
4. ส าเร็จหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับงานบังคับคดีแพ่ง  ของกรมบังคับคดี 
5. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ 
6. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ 
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
10.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่แก่นายจ้าง 
นอกจากนั้นบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นผู้รับมอบหมายงานจากเจ้าพนักงานบังคับคดี

จะต้องมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยร่างกฎกระทรวงก าหนดว่าในกรณีต่อไปนี้บุคคล
ดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นผู้รับมอบหมายไม่ได้ ตามข้อ 7 
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1.  เป็นผู้มีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยูในคดีนั้น 
2.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่ความในคดีน้ัน 
3.  เป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือว่าบุพการีหรือผู้สืบสันดาน ไม่ว่าข้อ

ชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือญาติเกี่ยวพันทางแต่งงาน
นับได้เพียงสองชั้น 

4.  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือทนายความของคู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง 

5.  เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหนี้  หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ
ถ้าผู้รับมอบหมายเห็นว่าคดีที่รับมอบหมายนั้น ตนเป็นบุคคลที่ปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมายไม่ได้
ตามข้อ 7 ให้ผู้รับมอบหมายแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มอบหมายทราบโดยทันที เพื่อให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มอบหมายพิจารณาค าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควรตามข้อ 8 

(3)  โครงสร้างองค์กรวิชาชีพของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ในข้อ 3 ให้อธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและควบคุมดูแลบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

เป็นผู้รับมอบหมาย รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ หลักประกัน และค าขอต่างๆ ที่ได้ยื่นตาม
กฎกระทรวงนี ้

(4)  การก ากับดูแลเจ้าพนักงานบังคับคดี 
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมอบหมายให้ผู้รับมอบหมายปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน

บังคับคดีในเร่ืองใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มอบหมายยังคงมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับมอบหมายให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 

โดยผู้รับมอบหมายต้องปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วยตนเอง และต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมหนังสือมอบหมายในขณะปฏิบัติการเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร้องขอ ตามข้อ 13 

และในกรณีที่ความปรากฏต่ออธิบดีกรมบังคับคดีจากการรายงานของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี หรือจากค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียว่าผู้รับมอบหมายในคดีใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ 2 หรือไม่ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วยตนเองตามข้อ 13 ให้อธิบดีกรมบังคับคดี
พิจารณาสั่งเพิกถอนชื่อผู้นั้นจากบัญชีผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมาย ตามข้อ 14 

นอกจากนั้นในกรณีที่ความปรากฏต่ออธิบดีจากการรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี
หรือจากค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียว่า  ผู้รับมอบหมายในคดีใดไม่แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมหนังสือมอบหมายตามข้อ 13 ให้อธิบดีกรมบังคับคดีพิจารณาตักเตือนเป็นหนังสือแก่ผู้ไม่
ปฏิบัติตามนั้น ตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง 
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ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายเคยถูกตักเตือนเป็นหนังสือตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง มาแล้วและ
ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งอีก ให้อธิบดีกรมบังคับคดีพิจารณาสั่งพักการปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมาย
เป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันมีค าสั่ง ตามข้อ 15 วรรคสอง 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้รับมอบหมายเคยถูกสั่งพักการปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมาย
ตามวรรคสองมาแล้วและไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งอีกให้อธิบดีกรมบังคับคดีพิจารณาสั่งเพิกถอน
ชื่อผู้น้ันจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมาย ตามข้อ 15 วรรคท้าย 

และตามข้อ 16 ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายมิได้ปฏิบัติตามข้อ 8 ถ้าความปรากฏต่อ
อธิบดีกรมบังคับคดีจากการรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือจากค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียว่า
ผู้รับมอบหมายในคดีใดเป็นบุคคลที่ปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมายไม่ได้ตามข้อ 7 ให้อธิบดีพิจารณา
สั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยให้ค านึงถึงความสุจริตของผู้รับมอบหมายและระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบการพิจารณาด้วย 

(1)  เพิกถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมาย 
(2)  พักการปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมายเป็นเวลาหกเดือน 
(3)  ยกเลิกหนังสือมอบหมายในคดีน้ัน 
เมื่ออธิบดีมีค าสั่งยกเลิกหนังสือมอบหมายในคดีนั้นตาม (3) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

ผู้มอบหมายในคดีน้ันเข้าปฏิบัติการต่อไปนับแต่วันมีค าสั่ง 
นอกจากกรณีตามข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 แล้วตามข้อ 17 ให้อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนชื่อ

ผู้รับมอบหมายจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมาย ถ้าผู้รับมอบหมาย 
(1)  ตาย 
(2)  ยื่นค าขอถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมาย 
ค าสั่งเพิกถอนชื่อผู้รับมอบหมายหรือพักการปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมายตามข้อ 14 

ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 ให้ถือว่าอธิบดีได้มีค าสั่งยกเลิกหนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนทุกคดี
ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติการของผู้รับมอบหมายนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มอบหมายในคดี
แต่ละคดีเข้าปฏิบัติการต่อไปนี้นับแต่วันมีค าสั่ง โดยการเพิกถอนชื่อผู้รับมอบหมายดังกล่าวให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 18 

นอกจากนั้นให้ผู้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติการต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้
มอบหมายตามขั้นตอน ระยะเวลา และแบบที่อธิบดีกรมบังคับคดีก าหนด ตามข้อ 22 

(5)  การก าหนดความรับผิดในความเสียหายจากการปฏิบัติงานและการด าเนินการ
ทางวินัย 
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ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายไปด าเนินการแล้วให้เกิดความเสียหายและได้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้รับมอบหมายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการที่ได้รับ
มอบหมายดังกล่าว จะมีการน าหลักประกันทั่วไปและหลักประกันเฉพาะคดีที่ผู้รับมอบหมายได้วาง
ไว้ไปช าระชดใช้ค่าเสียหายได้ โดยหลักประกันดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  หลักประกันทั่วไป ตามข้อ 11 กล่าวคือ เมื่อได้ประกาศรายชื่อบุคคลตามข้อ 5 วรรค
หนึ่ง ให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าววางหลักประกันทั่วไป  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งแสนบาทต่ออธิบดีกรมบังคับคดีภายในสามเดือนนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็น
ผู้รับมอบหมายนั้น ถ้าบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวมิได้วางหลักประกันทั่วไปภายในเวลา
ที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับมอบหมาย 

2.  หลักประกันเฉพาะคดีตามจ านวนที่อธิบดีกรมบังคับคดี  ประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ตามข้อ 12 กล่าวคือ เมื่อได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการ
แทนในเร่ืองใดแล้ว ผู้รับมอบหมายต้องวางหลักประกันเฉพาะคดีต่ออธิบดีกรมบังคับคดีภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือมอบหมาย จึงจะปฏิบัติการได้ ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายมิได้วาง
หลักประกันเฉพาะคดีภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเป็นผู้รับมอบหมายใน
เร่ืองนั้น 

โดยหลักประกันที่ผู้รับมอบหมายต้องวางต่อกรมบังคับคดีต้องมีลักษณะตามข้อ 
10 กล่าวคือ 

(1)  เงินสด 
(2)  หนังสือค้ าประกันจากธนาคารหรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย 
(3)  สลากออมสินหรือ 
(4)  หลักประกันอื่นที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
หลักประกันตาม (2) (3) และ (4) ให้อธิบดีพิจารณาก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 
และให้อธิบดีสั่งคืนหลักประกันแก่ผู้รับมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้

รับค าขอ ตามข้อ 19 โดยหลักประกันทั่วไป อธิบดีจะสั่งคืนเมื่อผู้รับมอบหมายถูกเพิกถอนชื่อจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ รับมอบหมาย ส่วนหลักประกันเฉพาะคดี อธิบดีจะสั่งคืน
มอบหมายถูกเพิกถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นหรือเมื่อผู้รับมอบหมายมีค าสั่งพักการ
ปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบหมายหรือมีค าสั่งยกเลิกหนังสือมอบหมายในคดีนั้น หรือการบังคับคดี
ตามที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสิ้นลง 
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จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
278 วรรคสี่ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้า
พนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551 เป็นแนวคิดที่จะให้เอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี โดยให้การบังคับคดีเป็นไปในลักษณะคู่ขนาน กล่าวคือมีทั้งการบังคับคดีโดยเจ้า
พนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีและการบังคับคดีโดยผู้รับมอบหมายงาน ซึ่งเป็นเอกชน
ที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ แม้จะได้มีการก าหนดบทบาท และคุณสมบัติ
ของเอกชนที่จะท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่มีความชัดเจนก็ตาม 
แต่ผู้เขียนเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบหมายให้เอกชน ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาดังน้ี  

1)  ในกรณีตามกฎกระทรวงนี้ เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ท าการมอบหมาย 
เอกชนมาบังคับคดีแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเท่านั้น มิใช่เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ที่เป็นเอกชนมีอ านาจ
ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแต่อย่างใด ดังนั้นหลักกฎหมายดังกล่าว
จึงเป็นเพียงแนวทางการแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงานบังคบัคดีเท่านั้น มิได้มีการส่งเสริมให้เอกชน
มีอ านาจในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์นั้นได้เองแต่อย่างใด 

2)  การมอบหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดี สามารถมอบหมายงานบางส่วนเท่านั้น คือ  
1.  การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินที่จะขายในคดีนั้นมีราคาประเมินโดย

เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เกินห้าล้านบาท 
2.  การจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
จะเห็นว่า ขอบเขตของเอกชนที่จะท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์มีค่อนข้าง

จ ากัด เมื่อพิจารณาในปัจจุบันที่สังหาริมทรัพย์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง และใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ การก าหนดมูลค่า ของสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ย่อมไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันแต่อย่างใด 

3)  เนื่องจากผู้ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบหมายมิได้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฏหมาย 
และในการก าหนดความรับผิดของผู้ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบหมายนั้น มิได้ก าหนดความรับ
ผิดไว้โดยชัดแจ้ง โดยมีแต่เพียงก าหนดให้วางหลักประกัน เพื่อชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบหมายก็ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในฐานะ เจ้าพนักงาน
ของรัฐแต่อย่างใด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เป็น
การกระท าอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ดังนั้นบุคคลควรต้องกระท าโดยใช้ความ
ระมัดระวัง ดังนั้นหากมีการกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ก็ควรก าหนดความรับผิด
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ในการชดใช้ค่าเสียหายให้ชัดเจน ทั้งควรก าหนดโทษทางอาญาไว้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้
อ านาจบังคับช าระหนี้กระท าด้วยความระมัดระวัง อันเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  

กรณีที่ 2 เจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันด้วยตนเอง 
ในกรณีดังกล่าวนี้ ได้แก่ การบังคับจ าน า อันเป็นกรณีที่ไม่ต้องผ่านกระบวนยุติธรรม

ทางศาล เป็นอ านาจของตัวเจ้าหนี้ที่จะท าการบังคับหลักประกันเองได้ ผู้เขียนเห็นว่าแม้จะเป็น
วิธีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่มิต้องผ่านกระบวนการทางศาล และ
เจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้ได้ทันที เมื่อลูกหนี้ผิดนัด อันท าให้มีความรวดเร็วก็ตาม แต่กฎหมาย
ก็มิได้ระบุถึงขั้นตอนการบังคับหลักประกันที่ชัดเจน จากกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า การที่กฎหมายให้
อ านาจเจ้าหน้ีบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ มีปัญหาที่ควรพิจารณาดังนี้ 

1)  การที่กฏหมายให้อ านาจเจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันด้วยตนเอง มิได้ระบุ ขั้นตอนและวิธีที่ชัดเจน ดังได้ที่กล่าวไว้ในประเด็นที่ 2 ในเร่ือง
วิธีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามข้างต้น ท าให้เจ้าหนี้อาจอาศัยความ 
ไม่ชัดเจนดังกล่าว เอาเปรียบตัวลูกหนี้ได้ เช่น ผู้รับจ าน าซึ่งมีหน้าที่จะต้องท าจดหมายแจ้ง วัน 
เวลา สถานที่ที่ขายทอดตลาดทรัพย์นั้นให้ผู้จ าน าทราบ แต่กฏหมายมิได้ก าหนดระยะเวลาแห่งการ
แจ้งนั้นว่าจะต้องแจ้งให้ลูกหนี้หรือผู้จ าน าทราบก่อนเป็นเวลาเท่าไร ผู้รับจ าน าอาจก าหนด
ระยะเวลาที่ไม่นานนักเพื่อเอาเปรียบ ลูกหนี้หรือผู้รับจ าน าท าให้ลูกหนี้หรือผู้รับจ าน า ไม่อาจ
โต้แย้ง หรือทราบการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นได้  เป็นต้น  

2)  การที่เจ้าหนี้มีอ านาจบังคับช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเป็นการ
กระท าอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แต่กฏหมายก็มิได้มีการก าหนด องค์กรของรัฐ
องค์กรใดเข้ามามีบทบาท ควบคุม หรือท าการตรวจสอบ แต่อย่างใด อาจท าให้เป็นช่องทางที่เจ้าหนี้
จะเอาเปรียบ ลูกหนี้หรือผู้จ าน าได้ เช่น เจ้าหนี้อาจจะสมคบกับผู้ซื้อ ให้การขายสังหาริมทรัพย์นั้น
ไม่ได้ราคาสูงอย่างแท้จริง เพราะเมื่อได้เงินสุทธิจากการขายจ านวนเท่าใด ผู้รับจ าน าสามารถน ามา
จัดสรรช าระหนี้ให้แก่ตนได้ทั้งหมดและหากเงินสุทธิที่ได้จากการขายทรัพย์นั้นน้อยกว่าจ านวนที่
ค้างช าระ ลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับผิดในจ านวนหนี้ทีข่าดอยู่ เป็นต้น ซึ่งหากได้มีการให้องค์กรของรัฐ
เข้ามาตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าว ก็จะย่อมป้องกันการที่เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้หรือผู้จ าน าได้ 

3)  รูปแบบที่ให้เจ้าหนี้เข้ามามีบทบาทการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันด้วยตนเอง อันได้แก่ การบังคับจ าน า หากกรณีเจ้าหนี้ไม่ด าเนินการเองก็อาจตั้ง ตัวแทน
ให้กระท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ ซึ่งวิธีการบังคับช าระหนี้  
กฎหมายมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเฉพาะตัวเจ้าหน้ีหรือไม่ เพราะหากเป็นเร่ืองเฉพาะตัวเจ้าหนี้
บุคคลอ่ืนก็ไม่สามารถกระท าการแทนตัวเจ้าหนี้ได้ แต่หากมิใช้เร่ืองเฉพาะตัว ตัวแทนผู้รับมอบ
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อ านาจนั้น จะมีอ านาจเพียงใด ก็ต้องพิจารณาตาม ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเร่ือง
ตัวการ ตัวแทน ต่อไป 

จาก ทั้ง 3 ปัญหาของ กรณีที่ 2 ผู้เขียนเห็นว่า การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นหลักประกัน โดยตัวเจ้าหนี้ตามที่ปรากฏในกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ยังมิได้มี
การก าหนดรูปแบบ และบทบาท อ านาจหน้าที่ของตัวเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเอกชนที่จะบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและมีรูปแบบที่ให้อ านาจเจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้มีเพียงไม่กี่
ประเภทเท่านั้น ทั้งเมื่อให้อ านาจเจ้าหนี้มาเป็นผู้มีอ านาจบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันแล้ว ก็มิได้ก าหนดองค์กรใดเข้ามาควบคุมการกระท าของเจ้าหนี้แต่อย่างใด ปัญหา
ดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขต่อไป 

ประเด็นที่ 4 การประเมิน ราคาของสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  
กรณีการประเมินราคาทรัพย์สินโดยรัฐ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นผู้มีอ านาจในการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น โดยจะท าการ

ประเมินราคาทรัพย์นั้นเอง หรืออาจมีค าขอให้ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์ประเมินราคาให้ การประเมิน
ราคาทรัพย์โดยฝ่ายประเมินราคาทรัพย์ ส านักงานวางทรัพย์กลาง โดยฝ่ายประเมินราคาทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ 
ส านักงานวางทรัพย์กลาง ส านักงานบังคับคดีละวางทรัพย์ภูมิภาคและส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และตามค าสั่งกรมบังคับคดีเพื่อก าหนดราคาทรัพย์สินการขายทอดตลาดที่ยึดไว้ตาม
ค าสั่งศาล ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เป็นกรณีที่ทรัพย์ที่ประเมิน
เป็นสังหาริมทรัพย์ เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์จะท าการตรวจสภาพโดยการน าไปของผู้ขอให้
ประเมินและท าการประเมินราคา โดยเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายในท้องตลาดและในการประเมิน
ราคาสังหาริมทรัพย์บางประเภท เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินไม่อาจท าการประเมินราคา
ด้วยตนเองได้ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ท าการประเมิน เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ต้องท า
หนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญ และน าผู้เชี่ยวชาญตรวจสภาพทรัพย์และท าการประเมิน
ราคาทรัพย์ดังกล่าว7 ผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี หรือเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งเน้นในด้านตัวบทกฏหมายเป็นส าคัญมากกว่าจะเน้นย้ าด้านการประกอบธุรกิจ อาจจะ
ยังไม่มีความเข้าใจในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน  
ซึ่งท าให้มูลค่าของทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ประเมินออกมาไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ หรือ

                                                 
7 อมรรัตน์ รัตนกิจเจริญ.  (2550).  การบังคับคดีโดยเอกชน. หน้า 56. 
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ลูกหนี้ได้ ประกอบกับหน่วยงานดังกล่าวต้องท าการประเมินทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่มี
ปริมาณมากด้วย ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

กรณีการประเมินราคาทรัพย์สินโดยเอกชน 
คือกรณี การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ต้องผ่านรัฐ อันได้แก่ กรณีจ าน า 

จากที่ได้ศึกษามาในข้างต้น ในการบังคับช าระหนี้โดย การขายทอดตลาดที่เจ้าหนี้ได้ท าค าบอก
กล่าวให้ลูกหนี้ช าระหนี้ โดยคิดค านวณจ านวนหน้ีจากฝ่ายเจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียว เมื่อกระบวนการ
บังคับช าระหนี้ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากศาล และลูกหนี้อาจไม่มีโอกาสในการโต้แย้งมูล
หนี้ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้มีฐานะเหนือกว่าลูกหนี้ทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีการประเมินราคาทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่ต่ าเพื่อเอาเปรียบลูกหนี้ได้   

จากกรณีการประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งสองกรณี ผู้เขียนเห็นว่า 
การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน หากให้อ านาจเอกชนเป็นผู้ประเมินราคา
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เป็นการให้อ านาจเอกชนผู้มีอ านาจบังคับหลักประกันมาก
จนเกินไป อาจมีการเอาเปรียบตัวลูกหนี้หรือผู้ให้หลักประกันได้ ส่วนกรณีการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่ควบคุมโดยรัฐ แม้การประเมินราคาทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน จะมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้
ควบคุม ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นกลางก็ตาม แต่การประเมินดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจะปฏิบัติหน้าที่
จากบทบัญญัติ หรือข้อบังคับมากกว่าค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจที่เน้นการประกอบธุรกิจเป็นส าคัญ 
เพราะสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีมูลค่าสูงและส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ การประเมินราคา
สังหาริมทรัพย์อาจได้ราคาที่ต่ ากว่าความเป็นจริงหรืออาจไม่เหมาะสมกว่าที่ควรจะเป็น ประกอบ
กับจ านวนคดีที่เจ้าพนักงานประเมินจะต้องรับผิดชอบมีเป็นจ านวนมาก ทั้งบางกรณีเจ้าหน้าที่บาง
คนอาจต้องท างานหลายต าแหน่ง ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงท าให้การประเมิน
เกิดความล่าช้าได้    

4.1.2  ปัญหาความรับผิดของเอกชน ในกรณีการน าเอกชนมาเป็นผู้บังคับช าระหนี้ในทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน   

การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เป็นการกระท าอันกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เมื่อบุคคลใดมีสิทธิกระท าการดังกล่าว บุคคลนั้นควรจะต้อง
กระท าโดยใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และหากมีการกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลใด เพราะเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น บุคคลนั้นก็ควรรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งในประเทศ
ไทยหากพิจารณาจากการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการ
บังคับช าระหนี้หลังจากมีค าพิพากษา ซึ่งนั้นคือ การบังคับคดีนั้นเอง ผู้เขียนจึงเห็นว่า การบังคับคดี 
ในสังหาริมทรัพย์จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นวิธีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
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หลักประกันอย่างหนึ่ง และในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีการบังคับคดีนั้น บุคคลที่
มีส่วนส าคัญคือ เจ้าพนักงานบังคับคดี ในระบบการบังคับคดีของไทยจะเป็นระบบการบังคับคดี
โดยฝ่ายปกครอง ซึ่งองค์กรฝ่ายปกครองดังกล่าว คือ กรมบังคับคดี ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม 
ดังนั้น ฐานะของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงอยู่ภายใต้ระบบราชการซึ่งอยู่ภายใต้ระบบความรับผิดทาง
วินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายของประเทศไทย ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีอยู่ภายใต้ระบบราชการ เพราะการด าเนินการบังคับหลักประกันกับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
จะต้องอาศัยอ านาจ จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ในการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งเป็นการ
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นหากเจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าความผิดในขณะ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวหรืออาจต้องรับผิดภายใต้พระราชบัญญัติรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันการบังคับช าระหนี้จาก
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่เป็นเอกชนตามกฏหมายไทยทางกรมบังคับคดีได้ให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการบังคับคดี โดยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278 วรรคสี่ 
บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนปฏิบัติแทนก็ได้ ทั้งนี้ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” และ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(14) ได้มีการแก้ไขบท
นิยามของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า “ให้หมายรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ให้ปฏิบัติการแทน” และในปัจจุบันได้มีการจัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 
25518 แต่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือตามกฎกระทรวงก็มิได้ก าหนดฐานะของเอกชน
ดังกล่าวว่า เป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงาน หรือไม่อย่างไร ทั้งความรับผิดของผู้ที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีมอบหมายนั้น ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ก็มิได้ก าหนดความรับผิด ไว้โดย
ชัดแจ้ง โดยมีแต่เพียงก าหนดให้วางหลักประกัน เพื่อชดใช้ค่ าเสียหายเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีมอบหมายก็ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐแต่
อย่างใด  

ส่วนในกรณีที่ เจ้าหนี้หรือผู้รับหลักประกันสามารถบังคับช าระหนี้ในหลักประกัน
ด้วยตนเอง เช่น กรณี การบังคับจ าน า หากเจ้าหนี้ ผู้รับหลักประกันหรือบุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจ
จากเจ้าหนี้ หรือผู้รับหลักประกัน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกัน กระท าความเสียหายแก่ บุคคลใดๆ เช่นกรณี อาจก าหนดจ านวนหนี้ที่ใช้สิทธิ

                                                 
8 กฎกระทรวง (กระทรวงยุติธรรม) ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2551. 
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เรียกร้องมากเกินความเป็นจริง หรืออาจสมคบกับบุคคลภายนอก ท าให้การขายสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นหลักประกันได้ราคาต่ าเกินสมควรท าให้ขายทรัพย์ได้น้อยกว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระ เป็นต้น 
จะมีความรับผิดอย่างไร 

จะเห็นได้ว่า ทั้งกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติแทน ตาม
กฎกระทรวง (กระทรวงยุติธรรม) ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน บังคับคดี พ.ศ. 2551 หรือกรณีเจ้าหนี้หรือผู้รับ
หลักประกันมีอ านาจบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้เองนั้น ล้วนแต่เป็น
กรณทีี่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน หากกรณี
เอกชนผู้ท าการบังคับหลักประกันได้กระท าความเสียหายอย่างใดเกิดขึ้นหรือกระท าการบังคับ
ช าระหนี้โดยมิชอบ เมื่อมิได้ระบุความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาไว้โดยเฉพาะกรณี ผู้เขียน
เห็นว่าต้องพิจารณาจากกฎหมายที่มีอยู่ดังนี้  

ในกรณีความรับผิดในทางแพ่ง หากผู้บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
โดยเอกชนกระท าความเสียหายอย่างใดเกิดขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  
บัญญัติไว้ว่า   

“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่
ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
ท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  

จากหลักกฎหมายดังกล่าวเป็นการใช้หลักเร่ืองความรับผิดทางละเมิดมาพิจารณา        
ซึ่งต้องพิจารณาในความเสียหายที่เกิดแต่ละกรณีว่า ผู้กระท ามีความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
หรือไม่ และมีการกระท าที่เป็นความเสียหายหรือไม่ อย่างไร หากกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจาก
การกระท าดังกล่าวอันเป็นการกระท าละเมิด เอกชนผู้บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
หลักประกัน ผู้กระท าละเมิด ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าใด ก็ต้องพิจารณา ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 438 บัญญัติไว้ว่า  

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่  การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะ
ละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหาย
อย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย” 
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จากหลักกฎหมายดังกล่าว เมื่อเอกชนบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
กระท าความเสียหายที่เป็นการละเมิดต่อบุคคลอ่ืน ดังนั้นในการชดใช้ค่าเสียหายจ าต้องให้ศาลจะเป็น
ผู้พิจารณาว่าการกระท าดังกล่าว มีค่าความเสียหายอย่างไร  

ส่วนในกรณีความรับผิดทางอาญา ของเอกชนผู้บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นหลักประกัน ซึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติไว้ว่า  

“บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการ อันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท า
นั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนด โทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องเป็น
โทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง  การกระท าเช่นนั้นไม่เป็น
ความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระท าการน้ันพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด และถ้าได้มีค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็
ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง” 

ซึ่งในกรณี เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติแทน หรือกรณีที่
เจ้าหนี้หรือผู้บังคับหลักประกันสามารถบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันด้วย
ตนเอง อันเป็นกรณีที่ เอกชนกระท าการบังคับช าระในสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง เมื่อพิจารณาจาก
กฎกระทรวง (กระทรวงยุติธรรม) ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน บังคับคดี พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
มิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ก าหนดความผิดอาญาและก าหนดโทษทางอาญาในกรณีการ
กระท าใดๆ ของเอกชนผู้กระท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแต่อย่างใด 
ดังนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและก าหนดโทษ ส าหรับการกระท าความผิด ของ
เอกชนผู้กระท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ เอกชนก็มิต้องรับผิดทางอาญาแต่อย่างใด ซึ่ง
จะรับผิดก็ต่อเมื่อตนเองได้กระท าความผิด ตามที่ประมวลกฎหมายอาญาก าหนดไว้เท่านั้น 

ในเรื่องความรับผิดของเอกชน ในกรณีการน าเอกชนมาเป็นผู้บังคับช าระหนี้ใน
ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน หากเอกชนที่ท าการบังคับหลักประกันกระท า
การให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเจ้าหนี้ หรือผู้รับหลักประกันก็ดี หรือตัวลูกหนี้หรือผู้รับหลักประกัน
ก็ดี เมื่อมิได้มีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ การความรับผิดและการเยียวยาความเสียหายก็อาจ
ต้องใช้หลักในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองการละเมิดซึ่งจะต้องให้ศาลมีค าพิพากษา 
และพิจารณาโดยเหตุจากการละเมิด  ส่วนความรับผิดในทางอาญาก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปว่า 
การกระท าที่มีความผิดที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันจะท าให้เอกชนรับโทษทาง
อาญาได้  ซึ่งผู้เขียนเห็นได้ว่า การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เป็นการ
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กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อย่างหนึ่ง ซึ่งในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระท าการใด 
ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอ่ืน ก็ต้องก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
หรืออาจต้องรับผิดภายใต้พระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นความรับผิด
ในทางแพ่ง และหากเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ก็ต้องรับผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ด้วย ดังนั้นหากน าให้เอกชนมาบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน เมื่อกรณีเอกชนกระท าความผิดจะใช้เพียงหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ในเร่ืองความรับผิดของเอกชนที่ท าการบังคับหลักประกัน
นั้นไม่เพียงพอ ทั้งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหาย เมื่อมิได้มีการก าหนด
โทษทางอาญาที่ชัดเจนก็มิอาจเป็นมาตรการการป้องกันความเสียหาย หรือการกระท าความผิดที่
จะอาจจะเกิดขึ้นอีกได้     

4.1.3  ปัญหาหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในกรณีการน าเอกชนมาเป็นผู้บังคับช าระหนี้ในทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน   

ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยเจ้าหน้าที่รัฐ อันได้แก่ 
การบังคับช าระหนี้ โดยการบังคับคดีหรือการบังคับจ านองนั้น องค์กรตามกฎหมายที่ควบคุม       
เจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท าการบังคับช าระหนี้  คือกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการด าเนินการและก ากับดูแลการบังคับคดี ให้มีประสิทธิภาพ และต้องอ านวยความ
ยุติธรรม ทั้งในด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การ
ช าระบัญชี และการวางทรัพย์ แต่จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการใช้สิทธิทางศาลกันมากขึ้น 
ท าให้คดีที่อยู่ในระหว่างการบังคับคดีหรือรอการบังคับคดีมีเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ปริมาณ
บุคลากรของกรมบังคับคดีมีจ านวนจ ากัด ดังนั้นแต่ละปี บุคลากรในกรมบังคับคดีจะต้อง
รับผิดชอบในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จึงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการบังคับช าระหนี้ 
ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว ประกอบ
กับปัจจุบันทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสูงมาก และทรัพย์สินบางประเภทมี
ความส าคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นหากในกรณีที่จะต้องบังคับทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้น ควรจะต้องให้ผู้ที่มีความช านาญและเข้าใจในเร่ืองการ
ประกอบธุรกิจในปัจจุบันเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมกับทั้งตัวผู้ให้
หลักประกันและผู ้ร ับหลักประกัน  แต่ในปัจจุบันการบังคับหลักประกัน เป็นเร่ืองความ
รับผิดชอบและอยู่ในความควบคุมของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  ซึ่งบุคคลากรส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจแต่ในด้านตัวบทกฎหมายเป็นหลัก  ดังจะเห็นได้จากปัญหาการบังคับคดีปัจจุบันมักจะ
ล่าช้า และมีการปฏิบัติที่ เข้มงวดก่อให้เกิดความเสียหายกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้  ดังนั้นการ
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ด าเนินการบังคับหลักประกันที่เข้มงวดตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ยืดหยุ่นตามระบบเศรษฐกิจ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทางธุรกิจกับทั้งตัวผู้ให้หลักประกัน  และผู้รับหลักประกันได้   

ส่วนกรณีกฎหมายให้อ านาจเจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ด้วยตนเอง 
เช่น การบังคับจ าน านั้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มิต้องผ่านกระบวนการศาล จึงมิได้มีองค์กร
ของรัฐ องค์กรใด เข้ามาควบคุม  การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นเอกชนนั้น 
โดยหากมีการกระท าความผิดใดเกิดขึ้น เจ้าหนี้ผู้ท าการบังคับช าระหนี้ ก็รับผิดทางแพ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อการกระท าดังกล่าว
ครบองค์ประกอบความผิดส าหรับความผิดอาญานั้น  

จากปัญหาองค์กรควบคุมเอกชนผู้บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน   
ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า หากน าเอกชนมาท าการช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน    
ก็ควรจะต้องมีองค์กรของรัฐ คอยควบคุมและก ากับดูแล เอกชนอย่างใกล้ชิด แม้กฏหมายของ
ประเทศไทยปัจจุบันจะมีหน่วยงานหรือองค์กร ผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล เอกชนผู้บังคับช าระหนี้
ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก็ตาม แต่ก็ยังมิได้ควบคุมและก ากับดูแลได้ทุกกรณี ทั้งส่วน
ของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลในบางกรณี  ก็ยังไม่มีความเหมาะสม ซึ่งองค์กรที่ก ากับดูแล 
ในเร่ืองดังกล่าวนี้ควรเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเข้าใจในเร่ืองธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ใน
การคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นส าคัญมากกว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าใจแต่เร่ืองตัวบทกฎหมาย   

 
4.2  รูปแบบกฎหมายของต่างประเทศต่อกรณี การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ท่ีเป็น
หลักประกัน โดยเอกชน 

ตามที่ผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
โดยเอกชน ของกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ ในบทที่ 3 ท าให้ทราบปัญหาและข้อจ ากัด
บางประการในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชนตามกฏหมาย
ไทย และทราบวิธีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน ตาม
กฏหมายต่างประเทศ ในบทนี้ผู้เขียนจึงขอศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการน ารูปแบบการบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชนตามกฏหมายต่างประเทศเพื่อน ามาใช้
เป็นต้นแบบส าหรับกฏหมายไทยต่อไป 

1.  รูปแบบในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันโดยเอกชน 
จากการศึกษารูปแบบการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยเอกชนของระบบ
กฏหมาย Civil Law และ ระบบ Common Law ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เมื่อพิจารณามีหลักกฏหมายที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นรูปแบบกฏหมายที่จะใช้ใน
ประเทศไทยในเร่ือง การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน ดังนี้ 

1.1  ในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในการบังคับช าระหนี้เกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งการผิดนัดช าระหนี้ (Default) มิได้เกิดจาก การที่ลูกหนี้ไม่ผ่อนช าระหนี้
เงินกู้ หรือช าระค่าสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่หมายความรวมถึงการผิดนัดเพราะการผิดสัญญาหรือ
เงื่อนไขของสัญญาข้อใดข้อหนึ่งของสัญญา Security Agreement ซึ่งสัญญาดังกล่าวถูกร่างขึ้นโดย
นักกฎหมายของฝ่ายเจ้าหนี้ และมักจะมีข้อสัญญามาตรฐานที่เรียกว่า Default Clause หรือ Events of 
Default ระบุอยู่ในสัญญา ด้วย Default Clause ดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ง
เจ้าหนี้ยกขึ้นเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาและบังคับช าระหนี้จากหลักประกันได้ หากลูกหนี้ผิดเงื่อนไข
หรือเหตุการณ์ที่ระบุไว้ เช่น ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันสูญหายหรือถูกท าลาย ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัว
ทรัพย์หรือฐานะของลูกหนี้ที่เปิดเผยแก่เจ้าหนี้เป็นความเท็จ ลูกหนี้ผิดเงื่อนไขไม่ท าประกันคุ้มครอง
ทรัพย์  ลูกหนี้ตายหรือหยุดประกอบกิจการหรือเลิกบริษัท กรณีเปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนเจ้าของ
กิจการในบริษัทของลูกหนี้ หรือลูกหนี้ผิดนัดค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ไม่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างตรง
ตามเวลา เหล่านี้อาจเป็นกรณีให้ถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด ซึ่งท าให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์บังคับช าระหนี้
ได้ตามสัญญา Security Agreement นอกเหนือจากกรณี ไม่ผ่อนช าระหนี้เงินกู้ หรือช าระค่าสินค้า 
ได้9 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การก าหนดเหตุการบังคับหลักประกันดังกล่าวเจ้าหนี้มิต้องรอแต่เพียงกรณี
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้เท่านั้น หากเจ้าหนี้เห็นว่าลูกหนี้ปฏิบัติการใด อันเป็นเหตุให้การช าระหนี้ตาม
มูลหนี้มีปัญหา เจ้าหนี้อาจอาศัยเหตุน้ันเข้าท าการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันนั้นได้ทันที 

1.2  ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในหลักระบบกฏหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้ว ตามบทบัญญัติ UCC ได้ก าหนดวิธีการ
ที่เจ้าหนี้จะบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้ได้ 2 วิธี คือ (1) เจ้าหนี้สามารถเข้าครอบครองทรัพย์สินที่
เป็นวัตถุแห่งสิทธิเรียกร้องในหลักประกันและครอบครองทรัพย์สินนั้นแทนการช าระหนี้ 
หรือน าทรัพย์สินนั้นไปขายเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ (2) เจ้าหนี้อาจไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา
หลักประกันในการเข้าครอบครองทรัพย์ แต่อาจฟ้องศาลเพื่อขอให้มีการบังคับตามหนี้ (มาตรา 9-501) 

จะเห็นได้ว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้เจ้าหนี้มีทางเลือกในการบังคับช าระหนี้
ในจากสังหาริมทรัพย์ที่เป็น หลักประกัน ซึ่งตามกรณี (2) ที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิทางศาลก็เป็นกรณีที่
คล้ายคลึงกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้บังคับหลักประกันที่ เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
หลักประกันในประเทศไทย ส่วนกรณี (1) เจ้าหนี้สามารถเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่ง
สิทธิเรียกร้องในหลักประกันและครอบครองทรัพย์สินนั้นแทนการช าระหนี้ หรือน าทรัพย์สินนั้น
                                                 

9 สุวิทย์ สุบรรณ. (2554) วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 77. 
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ไปขายเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ เป็นการให้อ านาจ เจ้าหนี้สามารถเข้าครอบครองทรัพย์หลักประกัน
เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งการเข้าครอบครองนี้กระท าได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและ
พิพากษาของศาลแต่อย่างใด ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้  

(1)  เจ้าหนี้จะต้องมีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันที่เข้าครอบครอง 
(2)  ลูกหนี้จะต้องผิดนัด  
(3)  การฟ้องคดีของเจ้าหนี้จะต้องเป็นไปตามข้อสัญญาของที่ตกลงไว้กับลูกหนี้  
(4)  การเข้าครอบครองทรัพย์จะต้องกระท าไปโดยปราศจาก “การขัดต่อความสงบ

สุข”  
ซึ่งในข้อ (4) เกี่ยวกับ การเข้าครอบครองทรัพย์จะต้องกระท าไปโดยปราศจาก “การ

ขัดต่อความสงบสุข” เป็นประเด็นที่ กฎหมาย UCC ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญมาก
ที่สุด เพราะเป็นการขัดสิทธิของผู้อ่ืนอย่างร้ายแรง ดังนั้นการพิจารณาว่าการขัดต่อความสงบสุข 
หรือไม่นั้น ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางแนวทางไว้เป็นกรณีๆ ไป วิธีการดังกล่าวตามกรณี 
(1) เป็นกรณีที่ไม่ผ่านกระบวนการทางศาล หรือกระบวนการบังคับคดีแต่อย่ างใด ท าให้ไม่ต้อง
ผ่านขั้นตอนใดมากมาย จึงเป็นการช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกัน  ที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมในเชิงการประกอบธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัว ซึ่งหากต้องผ่าน
กระบวนการศาล ก็อาจจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอันเป็นผลเสียต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก  

1.3  ในการบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นหลักประกัน  ในกฏหมาย
ต่างประเทศได้ให้เอกชนเข้ามามีส่วนส าคัญในการกระท าการบังคับหลักประกันได้ โดยพิจารณา
ดังนี ้

ระบบ Civil Law ในประเทศฝร่ังเศสจากที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 มีแนวทางให้เอกชนมา
บังคับหลักประกัน ในรูปของการบังคับคดีแทน เจ้าหน้าที่รัฐ แม้ในระบบ Civil Law จะมี
หลักการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์หลักประกันที่ต้องผ่านกระบวนการศาล แต่การให้
เอกชนมาบังคับหลักประกันในรูปของการบังคับคดีแทน เจ้าหน้าที่รัฐ ก็เป็นแนวทางการบังคับ
ช าระหนี้  ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน โดยกฎหมายของฝร่ังเศสจะเรียกผู้บังคับ
คดีเอกชนว่า Huissiers และได้มีการก าหนด อ านาจ หน้าที่  และคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งหากมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ความรับ
ผิดของ Huissiers ย่อมรับผิดเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ระบบ Common Law กฎหมายของประเทศอังกฤษ หลักการประกันการช าระหนี้
แบบ Floating Charge และประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการประกันการช าระหนี้แบบ Uniform 
Commercial Code Aticle 9 (Secured Tranactions) จากที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 มีหลักการบังคับช าระ
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หนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของศาล ซึ่งมีความสะดวก
รวดเร็วตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น โดยให้เจ้าหนี้สามารถท าการบังคับหลักประกันได้ทันที ทั้งยัง
มีแนวทางให้เอกชนมาบังคับหลักประกัน โดยกฏหมายให้เจ้าหนี้สามารถตั้งตัวแทนของตนที่เป็น
เอกชนเข้าท าการบังคับช าระหนี้ได้ ดังนี้  

ประเทศอังกฤษ 
ในระบบกฎหมายของอังกฤษมีระบบหลักประกันที่เรียกว่า Floating Charge  คือการ

น ากิจการมาเป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพย์สินทั้งในปัจจุบันและอนาคตของลูกหนี้ที่เป็น
บริษัทซึ่งในการน ามาเป็นหลักประกันนั้นจะระบุไว้เพียงประเภทของทรัพย์สินเท่านั้น (Class of 
Assets) รวมตลอดถึงสินค้าคงคลังและสิทธิเรียกร้องต่างๆ เป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ เมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดการช าระหนี้ เจ้าหนี้จะท าการบังคับช าระหนี้หรือจะตั้งตัวแทน ที่เรียกว่า  Receiver 
กระท าการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินต่างๆ ในกิจการน้ันได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจะเป็นผู้แต่งต้ัง Receiver โดย 2 วิธี คือ  
1.  เจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาล The High Court เพื่อขอให้ศาลเป็นผู้แต่งตั้ง Receiver   
2.  เจ้าหนี้เป็นผู้แต่งตั้ง Receiver     
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การบังคับหลักประกันในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้หลักการประกันการช าระหนี้แบบ 

Uniform Commercial Code Aticle 9 (Secured Tranactions) เจ้าหนี้จะบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้
ได้ 2 วิธี คือ (1) เจ้าหนี้สามารถเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งสิทธิเรียกร้องในหลักประกัน
และครอบครองทรัพย์สินนั้นแทนการช าระหนี้ หรือ น าทรัพย์สินนั้นไปขายเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ 
(2) เจ้าหนี้อาจไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหลักประกันในการเข้าครอบครองทรัพย์ แต่อาจฟ้อง
ศาลเพื่อขอให้มีการบังคับตามหนี้ (มาตรา 9-501) ส่วนมากเจ้าหนี้จะเลือกบังคับช าระหนี้ โดยวิธี 
ที่ (1) ซึ่งเจ้าหนี้ส่วนมากมิได้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เจ้าหนี้จึงต้องสืบหาและ
ติดตามยึดทรัพย์คืนมาจากลูกหนี้ การติดตามเอาทรัพย์คืนจากลูกหนี้หรือเอามาอยู่ในครอบครอง
ของตน (Repossession) นี้ หลักใน UCC ให้เจ้าหนี้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล  
หากเจ้าหน้ีกระท าโดยสมควรแก่เหตุและไม่เป็นการขัดต่อความสงบ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เจ้าหนี้มักจะว่าจ้างตัวแทนที่เป็นเอกชนเป็นผู้ติดตามยึดทรัพย์คืนที่เรียกว่า ตัวแทนการเข้าครอบครอง
ทรัพย์สิน หรือ Repo Man ซึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในเร่ืองยึดทรัพย์ 
และหากบุคคลเหล่านี้กระท าผิดก็จะถูก ลูกหนี้ฟ้องฐานะละเมิดหรือผิดสัญญาและถูกเรียกร้อง
ค่าเสียหายมากมาย ซึ่งบางคร้ังค่าเสียหายที่จะต้องช าระแก่ลูกหนี้อาจค่าเสียหายที่เป็นเบี้ยปรับ
รวมอยู่ด้วย (Punitive Damages) การกระท าของตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo 
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Man ในการเข้าบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เป็นการกระท า
แทนเจ้าหน้ี ซึ่งจะมีอ านาจกระท าการแทนเจ้าหนี้ได้เมื่อมีเงื่อนไขดังนี้  

(1)  เจ้าหนี้จะต้องมีสิทธิเรียกร้องในหลักประกันที่เข้าครอบครอง 
(2)  ลูกหนี้จะต้องผิดนัด  
(3)  การฟ้องคดีของเจ้าหนี้จะต้องเป็นไปตามข้อสัญญาของที่ตกลงไว้กับลูกหนี้  
(4)  การเข้าครอบครองทรัพย์จะต้องกระท าไปโดยปราศจาก “การขัดต่อความสงบ

สุข”  
ซึ่งเงื่อนไข ทั้ง 4 ข้อ ผู้เขียนจึงได้ศึกษา California Business and Professions Code 

อันเป็นกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งในหลัก
กฎหมายดังกล่าวได้กล่าวถึง การจัดตั้งตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ความหมาย คุณสมบัติ 
หน้าที่ ความรับผิด ตลอดจนองค์กร ที่เข้าควบคุมตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ไว้อย่างชัดเจน  
ดังเช่น 

ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ หรือ Repo Man ตาม California Business and 
Professions Code มาตรา 7500.2 หมายถึง รวมถึง บุคคลที่ใดๆ เพื่อสินจ้าง การว่าจ้างทางธุรกิจ
หรือรับการว่าจ้าง เพื่อก่อต้ังหรือชดใช้หลักประกัน   

โดยกรมคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นองค์กรผู้ควบคุม ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ 
หรือ Repo Man 10มีการก าหนด คุณสมบัติของบุคคลผู้เข้าเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์หรือ 
Repo 11 ได้แก่ 

(1)  จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
(2)  ต้องเคยมี ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย อย่างน้อย 2 ปี ประสบการณ์ด้านกฎหมาย 

หมายถึง ประสบการณ์ ในการกู้คืนหลักประกัน เช่น นายทะเบียน ตามบทนี้ หรือพนักงานเงินเดือน
ของสถาบันการเงิน หรือ ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ประสบการณ์ 2 ปี จะต้องประกอบด้วย เวลาไม่
น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ของ การท างานชดเชยที่ถูกต้อง ที่กระท า (แสดง) โดยผู้สมัครได้ปฏิบัติ
ก่อน จะกรอก (เขียน) ใบสมัคร 

โดยต้องมีหนังสือรับรอง จาก นายจ้าง ผู้รับใบอนุญาต สถาบันการเงิน หรือตัวแทน
จ าหน่ายรถยนต์ ตามที่อธิบดีก าหนด   

(3)  ผ่านการทดสอบ ตามที่ก าหนด 
 

                                                 
10 California Business and Professions Code มาตรา 7501 
11 California Business and Professions Code มาตรา 7504 
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(4)  จ่ายค่าใบสมัครที่ตามที่ก าหนดและ จ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบของทางส านักงาน 
มีการก าหนดหน้าที่ของบุคคลผู้เข้าเป็นตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ หรือ Repo 

Man ที่ส าคัญคือ 
หน้าที่ เมื่อเข้าท าการยึดทรัพย์ 12  
เมื่อลูกหนี้มีการผิดนัด (Default) ตามที่ได้ตกลงไว้กับตัวเจ้าหนี้ ตัวแทนการเข้า

ครอบครองทรัพย์สิน (Repo) สามารถด าเนินการแทนเจ้าหน้ีได้ทันที โดยเข้าครอบครองทรัพย์สิน
ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่หลักประกัน ตามสัญญาหลักประกันได้ทันที เมื่อพบทรัพย์สินดังกล่าว 
และเมื่อท าการยึดทรัพย์ และน าทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันนั้นไปขายเพื่อช าระหนี้  เมื่อ
ด าเนินการแล้วจะต้องด าเนินการดังนี้  

1.  ท าหนังสือบอกกล่าวการยึดทรัพย์สิน 
2.  ท ารายงานการใช้ยานพาหนะที่เข้าท าการครอบครองทรัพย์สิน 
3.  ท าบัญชีทรัพย์สิน 
4.   รายงานด้านธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขายหลักประกันที่จะเข้าท าการครอบครอง 
ซึ่งตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo Man จะต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลการ

ยึดทรัพย์จะต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว13 ให้ตัวลูกหนี้ทราบ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่
ได้เข้าท าการยึด ยกเว้นกรณีที่ติดวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดไปรษณีย์ ให้แจ้งภายใน 72 
ชั่วโมง หรือ กรณีที่ติดวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดไปรษณีย์ ให้แจ้งภายใน 72 ชั่วโมง โดยใน
หนังสือ ต้องมีข้อความดังนี้ 

1.  ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกครอบครอง 
2.  ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo 

Man ที่เข้าท าการครอบครองทรัพย์สิน   
3.  ข้อความการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของการเข้าครอบครองทรัพย์สินตามที่กฏหมาย

ระบุไว้ 
4.  บรรดาความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้น 
 
 
 

                                                 
12 California Business and Professions Code มาตรา 7507.3 

 13 California Business and Professions Code มาตรา 7504.10 
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5.  ลูกหนี้จะต้องยืนยัน ภายใน 60 วัน เกี่ยวกับหลักประกันที่ถูกถอดจากทรัพย์สิน
ส่วนตัวของลูกหนี้และเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สิน ว่ามีดอกเบี้ยหรือสิ่งอ่ืนใดเกี่ยวข้องกับหลักประกัน
อีกหรือไม่  

6.  ค่าใช้จ่าย ที่ลูกหนี้ ต้องช าระ เกี่ยวกับในกรณี ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 
หรือ Repo Man ได้การเก็บรักษา หลักประกัน และทรัพย์สินส่วนตัว นับจากวันที่ เข้าครอบครอง
ทรัพย์สิน จนกระทั้ง ปล่อย สินทรัพย์ จากการเก็บรักษานั้น 

หน้าที่ ในกรณีลูกหนี้ช าระเงินแทนการครอบครองทรัพย์สิน14 
ในกรณีที่ลูกหนี้จะช าระหนี้แทนการให้เจ้าหนี้ เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ เป็น

หลักประกัน ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo Man จะต้องได้รับการมอบหมาย
จากเจ้าหนี้เท่านั้น โดยเจ้าหนี้จะเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 
หรือ Repo Man มีหน้าที่เพียงแจ้งเงื่อนไขให้ลูกหนี้ทราบเท่านั้น ตัวแทนการเข้าครอบครอง
ทรัพย์สิน หรือ Repo Man จะไม่มีสิทธิในการก าหนดเงื่อนไข เมื่อลูกหนี้ตกลงจ่ายเงินตามเงื่อนไข
ของเจ้าหนี้แล้วให้ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo Man ส่งเงินที่ได้รับไปยัง
เจ้าหนี้ทันที  

หน้าที่ ในกรณีอ่ืน 
กรณีที่มีการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 

หรือ Repo Man จะต้องไม่ประเมินราคา มูลค่า ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้น15 
และ California Business and Professions Code มาตรา 7508.1 ถึง 7508.6 ยังให้

อ านาจ กรมคุ้มครองผู้บริโภคสามารถก าหนดความรับผิดของตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 
หรือ Repo Man  

จะเห็นได้ว่า การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน 
ของระบบ Common Law ประเทศอังกฤษจะมี Receiver เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ในการบังคับช าระหนี้
ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่เป็นเอกชน ซึ่งตามกฎหมายอังกฤษ มีการก าหนด อ านาจ 
หน้าที่ และคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังให้อ านาจ ศาลในการแต่งตั้ง Receiver อีกด้วย ส่วนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo Man เป็นตัวแทน 
เจ้าหนี้ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกัน ที่เป็นเอกชน ซึ่งตาม California 
Business and Professions Code ได้ระบุถึงการจัดตั้งตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ความหมาย 

                                                 

 14 California Business and Professions Code มาตรา 7507.4 
15 California Business and Professions Code มาตรา 7507.115 
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คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิด ตลอดจนองค์กร ที่เข้าควบคุมตัวแทนผู้เข้าครอบครองทรัพย์ ไว้
อย่างชัดเจน ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  

1.4 เร่ืองการประเมิน ราคาของสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
แม้ระบบกฎหมาย Civil Law และ ระบบ Common Law ทั้งในประเทศอังกฤษและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมิได้ให้อ านาจเอกชนในการประเมินราคาของสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ห้าม ตัวแทนการเข้าครอบครอง
ทรัพย์สิน หรือ Repo Man ประเมินราคา มูลค่า ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน16 แต่อย่างไรก็
ตาม ในกฎหมายอังกฤษ การขายโดยเอกชนโดยไม่ผ่านศาล (Private Sale) จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อท า
การควบคุมการขาย และเจ้าหนี้มีประกันจะต้องขายในราคาที่เหมาะสมหรือที่ราคาจริงตามตลาด 
และในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม UCC มาตรา 9-504 บัญญัติให้เจ้าหนี้มีสิทธิ 
“ขาย ให้เช่าซื้อ หรือกระท าการอย่างใดๆ ในทรัพย์หลักประกันทั้งหมด หรือบางส่วนตามเงื่อนไข 
หรือภายใต้การกระท าที่สอดคล้องกับการด าเนินการ หรือกระบวนการทางพาณิชย์อันเหมาะสม” 
จะเห็นได้ว่าทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะมิได้ให้อ านาจเอกชนกระท า
การประเมินราคาของสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก็ตาม แต่ประเทศอังกฤษก็ก าหนดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมการขาย และทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างระบุ
ชัดเจนว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และราคาที่จริงตามท้องตลาด และต้องเป็นกระบวนการพาณิชย์ที่
เหมาะสม อันเป็นการเน้นย้ าถึงการด าเนินการในเร่ืองธุรกิจเป็นส าคัญ ซึ่งกฎหมายไทยในปัจจุบัน 
ยังมิได้มีความชัดเจนในเร่ืองการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหน่วยงานราชการที่ท าการประเมินราคา
ทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

2.  รูปแบบความรับผิดของเอกชนผู้บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน   
รูปแบบการบังคับช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกัน  โดยเอกชนของ

ระบบกฏหมาย Civil Law และระบบ Common Law ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อพิจารณามีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นรูปแบบกฏหมายที่จะใช้ในประเทศไทย ดังนี้  

ในระบบกฎหมาย Civil Law กฏหมายฝร่ังเศส มี Huissiers เป็นตัวแทนเอกชนของ
เจ้าหนี้ ในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ในรูปแบบของการบังคับคดี
ซึ่งการก าหนด อ านาจ หน้าที่ คุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน และถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ดังนั้น
หากมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ความรับผิดของ Huissiers ย่อมรับผิดเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส่วนในระบบกฎหมาย Common Law กฎหมายสหรัฐอเมริกา หากตัวแทนการเข้า
ครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo Man กระท าความผิดใดก็ตาม จะได้รับโทษตามกฎหมายอาญา 
                                                 

16 California Business and Professions Code มาตรา 7507.115 
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หรือกระท าละเมิดในอันที่จะต้องชดใช้ตามกฎหมายแพ่ง และตาม California Business and Professions 
Code มาตรา 7508.1 ถึง 7508.6 ได้มีการก าหนดความรับผิด  ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน 
หรือ Repo Man ไว้โดยเฉพาะที่ให้อ านาจอธิบดีกรมคุ้มครองผู้บริโภคสามารถประเมินค่าปรับ
ส าหรับตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สินหรือ Repo Man ได้17  

3.  รูปแบบหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันโดยเอกชน 

กฎหมายที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเน้นย้ าการด าเนินการทางการประกอบธุรกิจ
เป็นส าคัญ ดังเห็นได้จาก UCC มาตรา 9-504 ได้ก าหนดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ าหน่ายหลักประกัน
จะต้องเป็น “การกระท าทางพาณิชย์ที่เหมาะสม” และใน California Business and Professions 
Code องค์กรที่ควบคุม ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์ คือ กรมคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งใน California 
Business and Professions Code มาตรา 7501.05  เน้นย้ าเร่ืองการคุ้มครอง สาธารณชนย่อมจะเป็น
เร่ืองที่ส าคัญที่สุด จะเห็นได้ว่ากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กรที่คอยควบคุมการ
บังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่เป็นเอกชน คือ กรม
คุ้มครองผู้บริโภคที่เน้นคุ้มครองสาธารณชนเป็นส าคัญทั้งยังเน้นการด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย 

 
4.3  แนวทางกฏหมายท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ท่ี
เป็นหลักประกัน โดยเอกชน 

จากการศึกษารูปแบบการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  
ของประเทศไทยพบว่ายังมีข้อจ ากัด ซึ่งยังมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากมูลเหตุการณ์บังคับ
หลักประกันที่ค่อนข้างแคบ และที่ส าคัญรูปแบบการบังคับช าระหนี้จากหลักประกัน ไม่เหมาะสม
กับภาวะการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 4.1 ส่วนในกฎหมายต่างประเทศทั้งใน 
ระบบระบบ Civil Law และ ระบบ Common Law ได้แก่ประเทศอังกฤษ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังที่ปรากฏในข้อ 4.2 มีหลักกฏหมายหลายประการที่ผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์กับ
การพัฒนากฏหมายไทย ดังนั้นผู้เขียนจึงขอศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย
ต่อกรณ ีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน ดังนี้ 

1)  เหตุการบังคับช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายหลักประกันของกฎหมาย
ไทย มีการก าหนดเหตุการบังคับหลักประกันกรณี ลูกหนี้ละเลยไม่ช าระหนี้แต่อย่างเดียว  แต่ใน
ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในการบังคับช าระหนี้ เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัด
                                                 

17 California Business and Professions Code มาตรา 7508. 
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ช าระหนี้   ซึ่งการผิดนัดช าระหนี้ (Default) มิได้เกิดจาก การที่ลูกหนี้ไม่ผ่อนช าระหนี้เงินกู้ หรือ
ช าระค่าสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่หมายความรวมถึงการผิดนัดเพราะการผิดสัญญาหรือเงื่ อนไข
ของสัญญาข้อใด ข้อหนึ่งของสัญญา Security Agreement แต่ข้อตกลงดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลัก 
Good Faith ดังนั้นตามกฏหมายไทยจึงควรก าหนดเหตุการบังคับหลักประกันดังกล่าว โดยที่
เจ้าหนี้มิต้องรอแต่เพียงกรณีลูกหนี้ไม่ช าระหนี้เท่านั้น หากเจ้าหนี้เห็นว่าลูกหนี้ปฏิบัติการใด อัน
เป็นเหตุให้การช าระหนี้ตามมูลหนี้มีปัญหา เจ้าหนี้อาจอาศัยเหตุนั้นเข้าท าการบังคับช าระหนี้จาก
หลักประกันนั้นได้ทันที 

2)  การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามกฎหมายไทย มี
วิธีการบังคับตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ที่ต้องผ่านกระบวนทางศาลซึ่งท าให้
เสียเวลา  เสียค่าใช้จ่าย และมีความยุ่งยาก ส่วนกรณีการบังคับจ าน าเจ้าหนี้หรือผู้รับหลักประกัน
สามารถน าหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ตนครอบครองอยู่แล้วออกขายทอดตลาดได้ทันที 
แต่กฏหมายไทยก็มิได้มีการระบุขั้นตอนการบังคับหลักประกันไว้อย่างชัดเจนแน่นอน ดังนั้น
กระบวนการบังคับหลักประกันของประเทศไทย จึงควร มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย และ   ไม่จ าต้องผ่านกระบวนการทางศาล ดังเช่น การบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ แบบ Floating Charge ของประเทศอังกฤษ หรือการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ แบบ Uniform Commercial Code Aticle 9 (Secured Tranactions) ที่ให้อ านาจ
เจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้ จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ทันที เมื่อลูกหนี้ผิดสัญญา 
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล 

3)  การบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  ควรให้เอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพราะในปัจจุบันการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับ
คดี ซึ่งมีปริมาณงานเป็นจ านวนมาก แม้ในปัจจุบันทางกรมบังคับคดี ได้มีโครงการส่งเสริมให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบังคับคดีก็ตามแต่ ก็มิได้มีการระบุ การให้อ านาจ  ผู้ บังคับ
หลักประกันที่เป็นเอกชนอย่างชัดเจน เนื่องจากเอกชนย่อมมีเข้าใจในระบบของการประกอบธุรกิจ
ประเภทมากกว่า เจ้าหน้าที่ราชการ ประเทศไทยจึงควรส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาท ในการ
บังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นหลักประกัน  ดังเช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

4)  ในเร่ืองการประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แม้ ระบบกฎหมาย 
Civil Law และ ระบบ Common Law ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา จะมิได้
ให้อ านาจเอกชนในการประเมินราคาของสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ห้ามตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo Man ประเมินราคา
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มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน18 แต่อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายอังกฤษการขายโดยเอกชน
โดยไม่ผ่านศาล (Private  Sale) จะต้องมี ผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าการควบคุมการขาย และเจ้าหนี้มี
ประกันจะต้องขายในราคาที่เหมาะสมหรือที่ราคาจริงตามตลาด และในกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตาม UCC มาตรา 9-504 บัญญัติให้เจ้าหนี้มีสิทธิ “ขายให้เช่าซื้อ หรือ กระท าการอย่าง
ใดๆ ในทรัพย์หลักประกันทั้งหมด หรือบางส่วนตามเงื่อนไข หรือภายใต้การกระท าที่สอดคล้อง
กับการด าเนินการ หรือกระบวนการทางพาณิชย์อันเหมาะสม” จะเห็นได้ว่าทั้งในประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะมิได้ให้อ านาจเอกชนกระท าการประเมินราคาของสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกันก็ตาม แต่ประเทศอังกฤษ ก็ก็ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมการขาย 
และทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างระบุชัดเจนว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และราคาที่
จริงตามท้องตลาด และต้องเป็นกระบวนการพาณิชย์ที ่เหมาะสม อันเป็นการเน้นย้ าถึงการ
ด าเนินการในเร่ืองธุรกิจเป็นส าคัญ ซึ่งกฎหมายไทยในปัจจุบัน ยังมิได้มีความชัดเจนในเร่ืองการ
ประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหน่วยงานราชการที่ท าการประเมินราคาทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน19 ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน ก็ควรที่จะให้ รัฐตั้งองค์กรโดยเฉพาะเพื่อควบคุม
การประเมินราคามูลค่าของทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรม กับ
ทุกฝ่าย  

5)  กฎหมายของประเทศไทยมิได้ระบุถึงกรณีของความรับผิดของ ผู้บังคับหลักประกัน
ที่เป็นเอกชนไว้โดยเฉพาะ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้มีการน าเอกชนมาบังคับช าระหนี้
ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่ชัดเจน อาจมีเพียงลักษณะการบังคับหลักประกันโดยเจ้าหนี้
อาจว่าจ้าง บุคคลทั่วไป หรือทนายความ ท าการบังคับหลักประกันแทนตน ในรูปแบบของตัวการ 
ตัวแทน ดังนั้นหาก ผู้บังคับหลักประกันที่เป็นเอกชน กระท าความเสียหายอย่างใดเกิดขึ้นเมื่อมิได้
ระบุเกี่ยวกับความรับผิดไว้โดยเฉพาะ ก็ต้องพิจารณาถึงหลักในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ในเร่ืองการละเมิด และหากการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดในทางอาญา เมื่อมิได้ระบุ
ไว้โดยเฉพาะก็ต้องพิจารณาการรับโทษของเอกชนผู้บังคับหลักประกันตามประมวลกฏหมาย
อาญาต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน 
นั้นเป็นเร่ืองเฉพาะของเอกชนที่เข้าไปท าการบังคับช าระหนี้ ดังนั้นหากบุคคลดังกล่าวกระท า
ความผิดใดๆ กฏหมายไทยที่ใช้บังคับตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวล
กฎหมายอาญาย่อมไม่เพียงพอและเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของบุคคล

                                                 
18 California Business and Professions Code มาตรา 7507.115. 
19 พีรยา พรหมพารักษ์ 2553. แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน. หน้า  233. 
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ดังกล่าว จากการศึกษารูปแบบการบังคับช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกัน  โดย
เอกชนของระบบกฏหมาย Civil Law และ ระบบ Common Law ทั้งในประเทศอังกฤษและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณามีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นรูปแบบกฏหมายที่จะใช้
ในประเทศไทย คือ ควรน าหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้เป็นแนวทางการก าหนดความรับผิด
ของผู้บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน มาใช้กับกฎหมายไทย และ
ควรจะระบุความผิดอ่ืนที่อยู่นอกจากกรณีที่จะต้องรับผิดตามประมวลกฏหมายอาญา หรือเร่ือง
การละเมิดตามกฏหมายแพ่ง ให้ชัดเจน 

6)  ในกรณีที่มีการน าเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการบังคับช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกันมาใช้ในประเทศไทยควรจะมีองค์กรที่ควบคุมเอกชนดังกล่าว ดังเช่น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กรที่คอยควบคุมการบังคับช าระหนี้ในทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกันที่เป็นเอกชน คือ กรมคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นในประเทศไทยควรจะเป็น
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นส าคัญ 
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บทที ่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี้ ผู้ เขียนจะสรุปปัญหาในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนเสนอ

แนวทาง การน ามาตรการในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน 
เพื่อใหน้ ามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
5.1  บทสรุป 

ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจ  ไม่เพียงแต่อสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่ดินหรือทรัพย์ที่
ติดกับที่ดินที่มีมูลค่ามหาศาล อันจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าคัญในการประกอบธุรกิจเท่านั้น 
สังหาริมทรัพย์บางประเภทในปัจจุบันมีมูลค่ามหาศาลและมีบทบาทส าคัญในการประกอบธุรกิจ
ดังนั้นหากบุคคลใดปราศจากเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ก็อาจใช้สังหาริมทรัพย์เป็นแหล่ง
เงินทุนให้กับตนเองได้ โดยน าสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้เพื่อให้ผู้ รับ
หลักประกันหรือเจ้าหนี้พิจารณาแล้วว่าสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวหากน ามาเป็นประกันแล้วมีความ
คุ้มค่าและมั่นใจว่าหากมีการผิดนัดช าระหนี้แล้วตนจะสามารถบังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์
นั้นได้ โดยไม่มีเจ้าหนี้อ่ืนมารบกวน ก็จะสามารถปล่อยเงินทุนออกมาได้ ต่อมาเมื่อบุคคลผู้เป็น
ลูกหนี้ผิดนัดการช าระหนี้ โดยเมื่อหนี้ถึงก าหนดลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้
ถูกต้องตามมูลหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลหรือความผิดของบุคคลใดก็ตาม ย่อมท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเจ้าหนี้ หรือผู้รับหลักประกัน หรือแม้แต่
ตัวลูกหนี้ เองหรือผู้ให้หลักประกัน  เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้  เจ้าหนี้ผู้มีสังหาริมทรัพย์ เป็น
หลักประกัน ย่อมที่จะต้องการบังคับช าระหนี้เอาจากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน การบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  เพราะหากการบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมแล้ว ย่อมก่อ
ประโยชน์กับทุกฝ่าย อาจลบล้างความเสียหายจากที่บุคคลผู้เป็นลูกหนี้ผิดนัดการช าระหนี้  แต่
หากการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมีความล่าช้า เอารัดเอาเปรียบ หรือเกิด
ความไม่เป็นธรรมขึ้น อาจส่งผลท าให้ตัวสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทรุดโทรม เสื่อมค่า อัน
ท าให้การจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวย่อมไม่ได้ราคาตามที่เจ้าหนี้ต้องการหรือคาดหมายไว้ ก็ยิ่ง
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ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทั้งยังก็ให้เกิดเสียหายแก่การประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบันอีกด้วย 

การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน จึงมีความส าคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่ตามกฎหมายไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในเร่ืองการบังคับช าระหนี้
จากสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมิได้มีความทันสมัยหรือเหมาะสมกับภาวะการณ์แต่อย่างใด 
โดยการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันก็มีขั้นตอนตามกฏหมายที่มากมาย ซึ่งท าให้ล่าช้าอันอาจ
น ามาซึ่งความเสียหายแก่ทุกฝ่ายได้ ดังจะเห็นได้จาก ข้อจ ากัด ที่เป็นปัญหาหลายประการดังนี้ 
 1)  ปัญหาการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ มูลเหตุแห่งการ
บังคับหลักประกัน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่อนข้างขอบเขตที่กว้าง ไม่ทันต่อกลฉ้อฉลของลูกหนี้ผู้ท าการ
ทุจริตได้ ประกอบกับกฏหมายของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกันที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การบังคับจ าน าที่เจ้าหนี้มีสิทธิในการขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
ได้ทันที โดยมิได้มีหลักเกณฑ์ใดเข้ามาควบคุม อาจเป็นการให้อ านาจแก่เจ้าหนี้มากจนเกินไป ซึ่งท า
ให้ลูกหนี้เกิดความเสียเปรียบได้ ส่วนการบังคับจ านองมีวิธีการบังคับหลักประกันโดยการบังคับ
คดทีี่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งมีความล่าช้า เสียเวลา และเสียทุนทรัพย์ในการขึ้นศาลเป็น
จ านวนมาก และการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี อันเป็น
ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ จึงยิ่งท าให้การบังคับจ านองมีความล่าช้า แม้กรม
บังคับคดีจะได้มีโครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบังคับคดีก็ตาม แต่ก็มิได้ระบุ
การให้อ านาจหรือความรับผิดที่ชัดเจนของผู้บังคับหลักประกันที่เป็นเอกชนแต่อย่างใด ส่วนการ
ประเมินราคาของสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เนื่องจากการบังคับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีอันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในการประเมิน
ราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบันได้   
 2)  แม้ทางกรมบังคับคดีจะได้ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบังคับคดี ดังจะเห็นได้
จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติแทนก็ได้ ทั้งนี้
ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” และ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(14) ได้มีการแก้ไขบทนิยามของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า “ให้
หมายรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ปฏิบัติการแทน” และในปัจจุบัน
ได้มีการจัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของบุคคลที่ได้รับ
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มอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 25511 แต่หากบุคคลที่เป็นตัวแทนกระท าความผิด
ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี จะต้องมีความผิดอย่างไรเพราะบุคคลดังกล่าว
มิใช่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เจ้าหนี้บังคับจ าน าก็ตาม ทั้งสองกรณีมิได้ก าหนด
ความรับผิดของเอกชนที่ท าการบังคับหลักประกันโดยมิชอบแต่อย่างใด ดังนั้นอาจต้องใช้หลัก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญาในเร่ืองความรับผิดของเอกชน
ที่ท าการบังคับหลักประกัน ซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
 3)  ในกรณีที่จะต้องบังคับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้น
ควรจะต้องให้ผู้ที่มีความช านาญ และเข้าใจในเร่ืองการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเป็นผู้ด าเนินการ 
และ  เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมกับทั้งตัวผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน แต่ใน
ปัจจุบันผู้ท าการบังคับหลักประกันอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมโดย หน่วยงานกรมบังคับ
คดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ  อาจท าให้เกิดปัญหาการ
บังคับคดีล่าช้า และมีการปฏิบัติที่เข้มงวดก่อให้เกิดความเสียหายกับทั้งเจ้าหนี้  และไม่เข้าใจใน
การประกอบธุรกิจ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทางธุรกิจกับทั้งตัวผู้ให้หลักประกัน และผู้รับ
หลักประกันได้   
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษให้ความส าคัญกับสังหาริมทรัพย์ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสังหาริมทรัพย์สามารถน ามา
เป็นหลักประกันการช าระหนี้ อันเป็นการแสวงหาแหล่งเงินทุนได้ใหม่ และในการบังคับช าระหนี้
จากหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ทั้งระบบกฎหมาย Civil Law และระบบกฎหมาย Common 
Law ก็ให้อ านาจเอกชนเข้ามามีอ านาจในการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันที่เป็นสังหาริมทรัพย์ได้ 
โดยมีการให้อ านาจเอกชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่
คู่สัญญาทุกฝ่าย มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง โดยผู้เขียนมีข้อเสนอแนะที่ควรน ามาใช้ในกฎหมายของประเทศไทย ดังนี ้
 1) ในเร่ืองการบังคับหลักประกัน 

  1.1)  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ควรก าหนดมูลเหตุในการบังคับ
หลักประกันในกรณีที่ลูกหนี้น าสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้คือการผิดนัดช าระหนี้ 
อาจมิได้เกิดจากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ แต่อาจหมายรวมถึงการผิดนัดเพราะการท าผิดสัญญาหรือ

                                                 
1 กฎกระทรวง (กระทรวงยุติธรรม) ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน   บังคับคดี พ.ศ. 2551. 

DPU



140 

เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญา  ซึ่งตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในการบังคับ
ช าระหนี้ เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งการผิดนัดช าระหนี้ (Default) มิได้เกิดจากการที่
ลูกหนี้ไม่ผ่อนช าระหนี้เงินกู้ หรือช าระค่าสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงการ
ผิดนัดเพราะการผิดสัญญาหรือเงื่อนไขของสัญญาข้อใดข้อหนึ่งของสัญญา Security Agreement 
แต่ข้อตกลงดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลัก Good Faith ดังนั้น หากน ามาใช้ในกฎหมายไทย เจ้าหนี้
อาจจะก าหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นเหตุบอกเลิกสัญญาและบังคับช าระหนี้จาก
หลักประกันได้ เช่น ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันสูญหายหรือถูกท าลาย ข้อมูลเกี่ยวกับตัวทรัพย์หรือ
ฐานะของลูกหนี้ที่ลูกหนี้เปิดเผยแก่เจ้าหนี้เป็นความเท็จ ลูกหนี้ผิดเงื่อนไขไม่ท าประกันภัยคุ้มครอง
ทรัพย์ ลูกหนี้ตายหรือหยุดประกอบกิจการหรือเลิกบริษัท เป็นต้น  
 1.2)  การบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในหลักระบบกฏหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดวิธีการที่เจ้าหน้ีจะบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้ได้ 2 วิธี คือ 
 (1)  เจ้าหนี้สามารถเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งสิทธิเรียกร้องในหลักประกัน
และครอบครองทรัพย์สินนั้นแทนการช าระหนี้ หรือน าทรัพย์สินนั้นไปขายเพื่อน าเงินมาช าระหนี้  
 (2)  เจ้าหนี้อาจไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหลักประกันในการเข้าครอบครองทรัพย์ 
แต่อาจฟ้องศาลเพื่อขอให้มีการบังคับตามหนี้  
 ซึ่งในกรณี ทั้งสองดังกล่าวควรจะเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 
ว่าเจ้าหนี้จะเลือกวิธีใด โดยตามข้อ (1) ควรน ามาใช้กับการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันในรูปแบบการจ านองสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากในกรณีจ านองสังหาริมทรัพย์นั้น ทรัพย์
ที่เป็นหลักประกันอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้  เจ้าหนี้สามารถท าการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยการเข้าครอบครองสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันได้ทันที 
โดยมิต้องผ่านกระบวนศาล ซึ่งจะท าให้มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก และประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึง
ควรก าหนดวิธีการบังคับจ านองสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการช าระหนี้ ในประมวลกฏหมาย
แพ่งและพาณิชย์ โดยวิธีให้เจ้าหน้ีสามารถเข้าท าการครอบครองสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน
ได้ทันทีที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการของศาล  ส่วนในกรณีการ
บังคับจ าน าซึ่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ให้อ านาจเจ้าหนี้ในการบังคับจ าน าอยู่แล้วนั้น
ควรก าหนด วิธีการ ขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไป 
และในประมวลกฏหมายอาญาควรก าหนดความรับผิดของเจ้าหนี้ที่ท าการบังคับช าระหนี้ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ให้ชัดเจน 
 1.3) ในระบบกฎหมายของ Civil Law กฎหมายของฝร่ังเศส มีผู้บังคับช าระหนี้จาก
หลักประกันที่เป็นเอกชน ในรูปแบบของผู้บังคับคดีเอกชนว่า Huissiers และในระบบกฎหมาย
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ของ Common Law ในประเทศอังกฤษ มีผู้บังคับช าระหนี้จากหลักประกันที่เป็นเอกชน ที่เรียกว่า 
Receiver ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบังคับช าระหนี้จากหลักประกันตามสัญญาหลักประกันที่
เป็นเอกชน ว่า Repo Man ซึ่งกฎหมายของต่างประเทศดังกล่าว ได้ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
บังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ระบุถึงการจัดตั้ง ความหมาย คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิด ตลอดจนองค์กร ที่เข้าควบคุม
ตัวแทนผูเ้ข้าครอบครองทรัพย์ ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อกฎหมายไทยให้อ านาจ เจ้าหนี้ในการเข้า
บังคับช าระหนี้จากสังหาริมทรัพย์ทันทีที่ลูกหนี้ผิดนัด ทั้งในกรณี การบังคับจ านองสังหาริมทรัพย์ 
ที่ผู้เขียนได้เสนอให้มีขึ้นในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ในข้างต้น หรือการบังคับจ าน าซึ่ง
ก าหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่แล้วนั้น ควรให้เอกชนซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทในการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นหลักประกัน ในลักษณะเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้  ซึ่งควรมีกฎหมายพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับ 
เอกชนผู้ท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแทนเจ้าหนี้ โดยก าหนด 
การจัดตั้ง ความหมาย คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิด ตลอดจนองค์กรหรือหน่วยงาน ที่เข้าควบคุม
ตัวแทนเจ้าหนี้ที่ท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ไว้อย่างชัดเจน ต่อไป 
 1.4)  เมื่อเอกชนผู้เข้าบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์จะท าการ
จ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว การประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
ผู้เขียนเห็นว่าเอกชนผู้เข้าท าการบังคับช าระหนี้ไม่ควรที่จะท าการประเมินทรัพย์สิน แต่ควรให้รัฐ
เป็นผู้ท าการประเมินเช่นเดิมเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่ควรที่จะให้ รัฐตั้งองค์กรโดยเฉพาะ
เพื่อควบคุมการประเมินราคามูลค่าของทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ให้มีความรวดเร็วและ    
เป็นธรรม กับทุกฝ่าย ดังนี้ 
 การประเมินราคามีด้วยกัน 3 วิธี 
 1.  วิธีคิดจากต้นทุน   
 2.  วิธีเปรียบเทียบจากราคาตลาด   
 3.  วิธีคิดจากรายได้ของทรัพย์สิน   
 ซึ่งขึ้นตอนในการประเมินราคาทรัพย์เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์
ในการประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประเมินและเลือกวิธีการประเมินราคา
ให้เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายในท้องตลาด โดยเน้นย้ าเร่ืองการด าเนินธุรกิจเป็น
ส าคัญ  และในการประเมินราคาทรัพย์บางประเภทหากไม่ได้ข้อยุติในการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ควรจะตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ท าการประเมินราคาทรัพย์ดังกล่าว 
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 2) หากให้เอกชนผู้เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ท าการการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันมาใช้ในประเทศไทยแล้ว แต่กฎหมายของประเทศไทยทั้งในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประมวลกฏหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในปัจจุบันมิได้
ระบุถึงกรณีของความรับผิดของ ตัวแทนดังกล่าวไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้นหาก ตัวแทนดังกล่าว 
กระท าความเสียหายอย่างใดเกิดขึ้น เมื่อมิได้ระบุเกี่ยวกับความรับผิดไว้โดยเฉพาะ ก็ต้องพิจารณา
ถึงหลักในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองการละเมิด และเมื่อการกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าความผิดในทางอาญา เมื่อมิได้ระบุไว้โดยเฉพาะก็ต้องพิจารณาการรับโทษของเอกชน
ผู้บังคับหลักประกันตามประมวลกฏหมายอาญาก็เป็นไปตามการกระท าที่ระบุไว้ว่าเป็นความผิด
เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ตัวแทนเจ้าหนี้ท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
หลักประกันนั้นเป็นเร่ืองเฉพาะตัวของตัวแทนที่เข้าไปท าการบังคับช าระหนี้ ดังนั้นหากบุคคล
ดังกล่าวกระท าความผิดใดๆ กฏหมายไทยที่ใช้บังคับตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และประมวลกฎหมายอาญา ย่อมไม่เพียงพอและเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ
กระท าของบุคคลดังกล่าว จากการศึกษารูปแบบการบังคับช าระหนี้ ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็น
หลักประกัน โดยตัวแทนเจ้าหนี้ของกฏหมายต่างประเทศ เมื่อพิจารณามีความเหมาะสมในการ
น ามาใช้เป็นรูปแบบกฏหมายที่จะใช้ในประเทศไทย ดังนี้  
 ในกฎหมาย Common Law กฎหมายสหรัฐอเมริกา หากตัวแทนการเข้าครอบครอง
ทรัพย์สิน หรือ Repo Man กระท าความผิดใดก็ตาม จะได้รับโทษตามกฎหมายอาญา หรือกระท า
ละเมิดในอันที่จะต้องชดใช้ตามกฎหมายแพ่ง และตาม California Business and Professions Code 
มาตรา 7508.1 ถึง 7508.6 ได้มีการก าหนดความรับผิด ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ 
Repo Man ไว้โดยเฉพาะที่ให้อ านาจอธิบดีกรมคุ้มครองผู้บริโภคสามารถประเมินค่าปรับส าหรับ
ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ Repo Man ได้2  
 ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรน าหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ตาม California Business 
and Professions Code ที่ได้มีการก าหนดความรับผิด ตัวแทนการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือ 
Repo Man ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งการน าแนวทางดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยย่อมท าให้เกิดความ
แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของ
บุคคลดังกล่าว  ดังนั้น ตามข้อ 1.3) ในข้างต้นผู้เขียนเห็นว่า ในกฎหมายพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับ 
เอกชนผู้ท าการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแทนเจ้าหนี้ ควรก าหนดความ
รับผิดของตัวแทนดังกล่าว ทั้งทางแพ่ง และทางอาญาให้ชัดเจน 

                                                 
2 California Business and Professions Code มาตรา 7508. 
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 3)  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
หลักประกันในปัจจุบัน เป็นอ านาจของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งไม่เหมาะกับ
ภาวะการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันความรวดเร็วในการบังคับหลักประกันถือเป็นความ
คล่องตัวในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ ซึ่งหน่วยงานที่ควบคุมเอกชนผู้เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ที่ท าการการ
บังคับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ควรจะเป็นหน่วยงานที่มีความเข้าใจ   
ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดีประกอบกับควรค านึงถึงความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงควรน าแนวทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเร่ืององค์กรที่ควบคุมเอกชนที่ท าการบังคับช าระหนี้มาใช้ในประเทศไทย 
ผู้เขียนเห็นด้วยกับหลัก UCC มาตรา 9-504 ได้ก าหนดเงื่อนไข ข้อก าหนดการจ าหน่ายหลักประกัน
จะต้องเป็น “การกระท าทางพาณิชย์ที่เหมาะสม” อันเป็นการชี้ให้เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวควรจะ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ คือต้องมีความสะดวก รวด เร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และ 
ใน California Business and Professions Code มาตรา 7501.05 เน้นย้ าเร่ือง การคุ้มครอง สาธารณชน
ย่อมจะเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ซึ่งในกฎหมายไทย ปัจจุบันมีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้
ควบคุมอยู่ ผู้เขียนเห็นว่า หากมีการบังคับช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน
ซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้องค์กรที่ควบคุมตัวแทนดังกล่าว ควรเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการประกอบธุรกิจเป็นส าคัญ มากกว่าจะค านึงถึงตัวบทกฎหมาย ดังนั้นองค์กรที่รับผิดชอบ
ควรจะเป็นองค์กรที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ เช่นเดียวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ โดยองค์กรนี้จะเป็นผู้ก าหนด คุณสมบัติ  อ านาจหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควบคุม และก าหนดความรับผิดของตัวแทนเจ้าหน้ีผู้บังคับหลักประกัน 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ
ช าระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน อันจะเป็นประโยชน์กับตัวเจ้าหนี้และตัวลูกหนี้ 
รวมถึงเป็นประโยชน์กับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันอีกด้วย 
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California Business and Professions Code 
 
Section 7500  This chapter of the Business and Professions Code constitutes the 

chapter on repossessors. It may be cited as the "Collateral Recovery Act." 
Section 7500.1  The following terms as used in this chapter have the meaning 

expressed in this section: 
(a) "Advertisement" means any written or printed communication, including a 

directory listing, except a free telephone directory listing that does not allow space for a license 
number. 

(b) "Assignment" means a written authorization by the legal owner, lienholder, 
lessor or lessee, or the agent of any of them, to skip trace, locate, or repossess or to collect 
money payment in lieu of repossession of any collateral, including, but not limited to, collateral 
registered under the Vehicle Code that is subject to a security agreement that contains a 
repossession clause. "Assignment" 

also means a written authorization by an employer to recover any collateral 
entrusted to an employee or former employee if the possessor is wrongfully in possession of the 
collateral. A photocopy of an assignment, facsimile copy of an assignment, or electronic 
assignment shall have the same force and effect as an original written assignment. 

(c) "Bureau" means the Bureau of Security and Investigative Services. 
(d) "Chief" means the Chief of the Bureau of Security and Investigative Services. 
(e) "Collateral" means any specific vehicle, trailer, boat, recreational vehicle, motor 

home, appliance, or other property that is subject to a security agreement. 
(f) "Combustibles" means any substance or article that is capable of undergoing 

combustion or catching fire, or that is flammable, if retained. 
(g) "Dangerous drugs" means any controlled substances as defined in Chapter 2 

(commencing with Section 11053) of Division 10 of the Health and Safety Code. 
(h) "Deadly weapon" means and includes any instrument or weapon of the kind 

commonly known as a blackjack, slungshot, billy, sandclub, sandbag, metal knuckles, dirk, 
dagger, pistol, or revolver, or any other firearm, any knife having a blade longer than five 
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inches, any razor with an unguarded blade, and any metal pipe or bar used or intended to be 
used as a club. 

(i) "Debtor" means any person obligated under a security agreement. 
(j) "Department" means the Department of Consumer Affairs. 
(k) "Director" means the Director of Consumer Affairs. 
(l) "Health hazard" means any personal effects which if retained would produce an 

unsanitary or unhealthful condition. 
(m) "Legal owner" means a person holding a security interest in any collateral that 

is subject to a security agreement, a lien against any collateral, or an interest in any collateral 
that is subject to a lease agreement. 

(n) "Licensee" means an individual, partnership, limited liability company, or 
corporation licensed under this chapter as a repossession agency. 

(o) "Multiple licensee" means a repossession agency holding more than one 
repossession license under this chapter, with one fictitious trade style and ownership, 
conducting repossession business from additional licensed locations other than the location 
shown on the original license. 

(p) "Person" includes any individual, partnership, limited liability company, or 
corporation. 

(q) "Personal effects" means any property that is not the property of the legal owner. 
(r) "Private building" means and includes any dwelling, outbuilding, or other 

enclosed structure. 
(s) "Qualified certificate holder" or "qualified manager" is aperson who possesses a 

valid qualification certificate in accordance with the provisions of Article 5 (commencing with 
Section 7504) and is in active control or management of, and who is a director of, the licensee's 
place of business. 

(t) "Registrant" means a person registered under this chapter. 
(u) "Secured area" means and includes any fenced and locked area. 
(v) "Security agreement" means an obligation, pledge, mortgage, chattel mortgage, 

lease agreement, deposit, or lien, given by a debtor as security for payment or performance of 
his or her debt, by furnishing the creditor with a recourse to be used in case of failure in the 
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principal obligation. "Security agreement" also includes a bailment where an employer-
employee relationship exists or existed between the bailor and the bailee. 

(w) "Services" means any duty or labor to be rendered by one person for another. 
(x) "Violent act" means any act that results in bodily harm or injury to any party 

involved. 
(y) The amendments made to this section during the 2005-06 Regular Session shall 

not be deemed to exempt any person from the provisions of this chapter. 
Section 7500.2  A repossession agency means and includes any person who, for any 

consideration whatsoever, engages in business or accepts employment to locate or recover 
collateral, whether voluntarily or involuntarily, including, but not limited to, collateral 
registered under the provisions of the Vehicle Code which is subject to a security agreement, 
except for any person registered pursuant to Article 7 (commencing with Section 7506). 

Section 7500.3.  A repossession agency shall not include any of the following: 
(a) Any bank subject to the jurisdiction of the Commissioner of Financial 

Institutions of the State of California under Division 1 (commencing with Section 99) of the 
Financial Code or the Comptroller of the Currency of the United States. 

(b) Any person organized, chartered, or holding a license or authorization certificate 
to make loans pursuant to the laws of this state or the United States who is subject to 
supervision by any official or agency of this state or the United States. 

(c) An attorney at law in performing his or her duties as an attorney at law. 
(d) The legal owner of collateral that is subject to a security agreement or a bona 

fide employee employed exclusively and regularly by the legal owner of collateral that is 
subject to a security agreement. With regard to collateral subject to registration under the 
Vehicle Code, the legal owner shall be the legal owner listed on the records of the Department 
of Motor Vehicles or the seller or lessor named on a valid conditional sales contract or rental or 
lease agreement if the seller or lessor is a licensed vehicle dealer as defined in Section 285 of 
the Vehicle Code. 

(e) An officer or employee of the United States of America, or of this state or a 
political subdivision thereof, while the officer or employee is engaged in the performance of his 
or her official duties. 
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(f) A qualified certificate holder or a registrant when performing services for, or on 
behalf of, a licensee. 

Section 7501 There is in the Department of Consumer Affairs a Bureau of 
Security and Investigative Services. The bureau is under the supervision and control of the 
director. The director shall administer and enforce the provisions of this chapter. 

Section 7501.05 Protection of the public shall be the highest priority for the Bureau 
of Security and Investigative Services in exercising its licensing, regulatory, and disciplinary 
functions. Whenever the protection of the public is inconsistent with other interests sought to be 
promoted, the protection of the public shall be paramount. 

Section 7501.1 The Governor shall appoint a chief of the bureau at a salary to be 
fixed in accordance with Section 12080.3 of the Government Code. The chief shall serve under 
the direction and supervision of the director 

Section 7501.2 Every power and duty granted to or imposed upon the director 
under this chapter may be delegated to the chief, except that the director may not delegate 
authority to adopt or otherwise act upon any proposed decision of a hearing officer after a 
hearing under the provisions of Chapter 5 (commencing with Section 11500) of Part 1 of 
Division 3 of Title 2 of the Government Code. The chief may delegate any power or duty 
granted to or imposed upon him or her under this chapter to the deputy chief, to the assistant 
chief, or to any inspection, investigation, or auditing personnel of the bureau. 

Section 7501.3 The director, in accordance with the State Civil Service Act, and 
Section 159.5, may appoint and fix the compensation of such clerical, inspection, investigation, 
and auditing personnel, as well as an assistant chief, as may be necessary to carry out the 
provisions of this chapter. Except as otherwise provided in Section 159.5, all personnel shall 
perform their respective duties under the supervision and direction of the chief. 

Section 7501.4  The chief shall gather evidence of violations of this chapter and 
of any rule or regulation established pursuant to this chapter by persons engaged in the business 
of repossession who fail to obtain licenses and shall gather evidence of violations and furnish 
that evidence to the prosecuting officers of any county or city for the purpose of prosecuting all 
violations occurring within their jurisdiction. 
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The chief, with the approval of the director, may require the attendance of witnesses 
and examine under oath all persons whose testimony he or she requires, relative to the affairs of 
a licensee or to the subject matter of any examination, investigation, or hearing. 

Section 7501.5 It shall be the duty of the chief to initiate and conduct investigations 
into the business and affairs of licensees on the chief's own motion. 

Section 7501.6 The director may establish and enforce such rules and regulations as 
may be reasonable and necessary for the examination and licensing of applicants, for the 
conduct of licensees, and for the general enforcement of various provisions of this chapter in the 
protection of the public. 

Section 7501.7  If, upon investigation, the director determines that a licensee, a 
qualified certificate holder, or a registrant is in violation of Section 7508.1, 7508.2, 7508.3, 
7508.4, 7508.5, or 7508.6, the director may issue a citation to the licensee, qualified certificate 
holder, or registrant. The citation shall be in writing and shall describe with particularity the 
nature of the violation, including specific references to the provision of law determined to have 
been violated, and shall be delivered by certified mail to the licensee's, qualified certificate 
holder's, or registrant's address of record. If the citation is issued to the qualified certificate 
holder or registrant, a copy of the citation shall also be sent by certified mail to the licensee's 
address of record. If the director deems it appropriate, the citation may contain an order of 
abatement fixing a reasonable time for abatement of the violation and may contain assessment 
of an administrative fine not to exceed two thousand five hundred dollars ($2,500). 

A citation or fine assessment shall inform the licensee, qualified certificate holder, 
or registrant that if he or she desires a hearing to contest the finding of a violation, the hearing 
shall be requested by written notice to the director within 30 days of the issuance of the citation 
or assessment, as appropriate. Any request for reconsideration received in writing by the 
director within the 30 days shall stay the 30 days allowed to request a hearing while the director 
reconsiders the fine assessment. Upon decision, the director shall notify the licensee, qualified 
certificate holder, or registrant in writing whether the fine assessment has been withdrawn or the 
fine assessment has been reaffirmed. If the fine assessment has been reaffirmed, the director 
shall again inform the licensee, qualified certificate holder, or registrant in writing that he or she 
has 30 days to request a hearing. If a hearing is not requested pursuant to this section, payment 
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of any fine shall not constitute an admission of the violation charged. Hearings shall be held 
pursuant to Chapter 5 (commencing with Section 11500) of Part 1 of Division 3 of Title 2 of the  
Government Code. 

If the licensee, qualified certificate holder, or registrant neither requests a hearing 
nor pays the assessed fine within 30 days of the assessment, the license, qualification certificate, 
or registration of the person shall not be renewed pursuant to Section 7503.10 and no 
registration shall be issued pursuant to Article 7 (commencing with Section 7506) until the 
assessed fine is paid. 

Administrative fines collected pursuant to this section shall be deposited in the 
Private Security Services Fund. 

Section 7501.8  
(a) When considering the denial of a license, registration, or certificate under 

Section 7503.5, for which application has been made under this chapter, the director, in 
evaluating the rehabilitation of the applicant and the applicant's present eligibility for a license, 
registration, or certificate, shall consider the following criteria:  

(1) The nature and severity of the act or crime under consideration as grounds for 
denial. 

(2) Evidence of any act committed subsequent to the act or crime under 
consideration as grounds for denial, which also could be considered as grounds for denial under 
Section 7503.5. 

(3) The time that has elapsed since commission of the act or crime referred to in 
paragraph (1) or (2). 

(4) The extent to which the applicant has complied with any terms of parole,  
probation, restitution, or any other sanctions lawfully imposed against the applicant. 

(5) Evidence, if any, of rehabilitation submitted by the applicant. 
(b) When considering the suspension or revocation of a license, registration, or 

certificate issued under this chapter on the grounds of conviction of a crime, the director, in 
evaluating the rehabilitation of the person and the person's present eligibility for a license, 
registration, or certificate, shall consider the following criteria: 

(1) Nature and severity of the act or offense. 
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(2) Total criminal record. 
(3) The time that has elapsed since commission of the act or offense. 
(4) Whether the licensee has complied with any terms of parole, probation, 

restitution, or any other sanctions lawfully imposed against the licensee. 
(5) If applicable, evidence of expungement proceedings pursuant to Section 1203.4 

of the Penal Code. 
(6) Evidence, if any, of rehabilitation submitted by the licensee. 
(c) When considering a petition for reinstatement of a license, registration, or 

certificate, the director shall evaluate evidence of rehabilitation, considering those criteria of 
rehabilitation listed in subdivision (b). 

Section 7502 No person shall engage within this state in the activities of a 
repossession agency as defined in Section 7500.2 unless the person holds a valid repossession 
agency license or is exempt from  licensure pursuant to Section 7500.2 or 7500.3. 

Section 7502.1 (a) Any person who violates any provision of this chapter, or 
who conspires with another person to violate any provision of this chapter, or who knowingly 
engages a nonexempt unlicensed person to repossess collateral on his or her behalf is guilty of a 
misdemeanor, and is punishable by a fine of five thousand dollars ($5,000), or by imprisonment 
in the county jail for not more than one year, or by both the fine and imprisonment. In addition, 
any tow vehicle subject to registration under the Vehicle Code that is used to violate any 
provision of this chapter is subject to removal and impound pursuant to Section 22850 of the 
Vehicle Code. 

(b) Within existing resources, the Commissioner of Financial Institutions, the 
Commissioner of Corporations, and the Director of Motor Vehicles may each designate 
employees to investigate and report on violations of this chapter by any of the licensees of their 
respective departments. Those employees are authorized to actively cooperate with the bureau 
in the investigation of those activities. 

(c) A proceeding to impose the penalties specified in subdivision (a) may be 
brought in any court of competent jurisdiction in the name of the people of the State of 
California by the Attorney General or by any district attorney or city attorney, or with the 
consent of the district attorney, by the city prosecutor in any city or city and county having a 
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full-time city prosecutor, for the jurisdiction in which the violation occurred. If the action is 
brought by a district attorney, the penalty collected shall be paid to the treasurer of the county in 
which the judgment is entered. If the action is brought by a city attorney or city prosecutor, one-
half of the penalty collected shall be paid to the treasurer of the city in which the judgment was 
entered and one-half to the treasurer of the county in which the judgment was entered. If the 
action is brought by the Attorney General, all of the penalty collected shall be deposited in the 
Private Security Services Fund. 

Section 7502.2  
(a) Any financial institution that knowingly engages a nonexempt unlicensed 

person to repossess collateral on its behalf is guilty of a misdemeanor, and is punishable by a 
fine of five thousand dollars ($5,000). 

(b) Within existing resources, the Commissioner of Financial Institutions and the 
Commissioner of Corporations may each designate employees to investigate and report on 
violations of this section by any of the licensees of their respective departments. Those 
employees are authorized to actively cooperate with the bureau in the investigation of those 
activities. 

(c) A proceeding to impose the fine specified in subdivision (a) may be brought in 
any court of competent jurisdiction in the name of the people of the State of California by the 
Attorney General or by any district attorney or city attorney, or with the consent of the district 
attorney, by the city prosecutor in any city or city and county having a full-time city prosecutor, 
for the jurisdiction in which the violation occurred. If the action is brought by a district attorney, 
the penalty collected shall be paid to the treasurer of the county in which the judgment is 
entered. If the action is brought by a city attorney or city prosecutor, one-half of the penalty 
collected shall be paid to the treasurer of the city in which the judgment was entered and one-
half to the treasurer of the county in which the judgment was entered. If the action is brought by 
the Attorney General, all of the penalty collected shall be deposited in the Private Security 
Services Fund. 

Section 7502.3 Any person who knowingly falsifies the fingerprints or 
photographs required by any provision of this chapter is guilty of a felony. 
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Section 7502.4 In addition to the remedy provided for in Section 125.5, the 
superior court for the county in which any licensee licensed under this chapter has engaged or is 
about to engage in any act which constitutes a violation of this chapter may, upon a petition 
filed by the director and accompanied by an affidavit or affidavits in support thereof and a 
memorandum of points and authorities, issue a temporary restraining order or other appropriate 
order restraining the licensee from engaging in the business or profession for which the person 
is licensed or from any part thereof, in accordance with the provisions of this section. 

(a) If an affidavit in support of the petition show that the licensee has engaged or is 
about to engage in acts or omissions constituting a violation of this chapter and if the court is 
satisfied that permitting the licensee to continue to engage in the business and profession for 
which the license was issued will endanger the public health, safety, or welfare, the court may 
issue an order temporarily restraining the licensee from engaging in the profession for which he 
or she is licensed. 

(b) The order may not be issued without notice to the licensee unless it appears from 
facts shown by the affidavit that serious injury would result to the public before the matter can 
be heard on notice. 

(c) Except as otherwise specifically provided by this section, proceedings under this 
section shall be governed by Chapter 3(commencing with Section 525) of Title 7 of Part 2 of the 
Code of Civil Procedure, except that no undertaking shall be required. 

(d) When a restraining order is issued pursuant to this section, or within a time to be 
allowed by the superior court, but in any case not more than 30 days after the restraining order 
is issued, an accusation shall be filed by the director pursuant to Section 11503 of the 
Government Code. The accusation shall be served upon the licensee as provided by Section 
11505 of the Government Code. The licensee shall have all of the rights and privileges available 
as specified in Chapter 5 (commencing with Section 11500) of Part 1 of Division 3 of Title 2 of 
the Government Code. However, if the licensee requests a hearing on the accusation, the 
director shall provide the licensee with a hearing within 30 days of the request and a decision 
within 15 days of the date of the conclusion of the hearing, or the court may nullify the 
restraining order previously issued. Any restraining order issued pursuant to this section shall be 

DPU



162 

dissolved by operation of law at such time the director's decision is subject to judicial review 
pursuant to Section 1094.5 of the Code of Civil Procedure. 

Section 7502.5 The provisions of this chapter do not prevent the local 
authorities in any city, county, or city and county, by ordinance and within the exercise of the 
police power of the city, county, or city and county from requiring repossession agency 
licensees or registrants to register their names and a file copy of their state identification cards 
with the city, county, or city and county. No fee may be charged nor may any application be 
required by the city, county, or city and county for the registration. 

Section 7502.6  
(a) The superior court in and for the county wherein any person carries on, or 

attempts to carry on, business as a repossession agency without first having obtained a license 
pursuant to this chapter, or carries on that business after the revocation or expiration of any 
license or during the period of suspension of any license, may, on application of the director, or 
any person licensed under this act or association representing those licensees or any member of 
the general public, issue an injunction or other appropriate order restraining that conduct and 
may impose civil fines not exceeding ten thousand dollars ($10,000). 

(b) A proceeding to impose the fine specified in subdivision (a) and enjoin the 
unlicensed operation of a repossession agency business may be brought in any court of 
competent jurisdiction in the name of the people of the State of California by the Attorney 
General or by any district attorney or city attorney, or with the consent of the district attorney, 
by a city prosecutor in any city or city and county having a full-time city prosecutor, for the 
jurisdiction in which the unlicensed activity has occurred. If the action is brought by a district 
attorney, the penalty collected shall be paid to the treasurer of the county in which the judgment 
is entered. If the action is brought by a city attorney or city prosecutor, one-half of the penalty 
collected shall be paid to the treasurer of the city in which the judgment was entered, and one-
half to the treasurer of the county in which the judgment was entered. If the action is brought by 
the Attorney General, all of the penalty collected shall be deposited in the Private Investigator 
Fund. 

(c) The proceedings under this section shall be governed by Chapter 3 (commencing 
with Section 525) of Title 7 of Part 2 of the Code of Civil Procedure, except that there shall be 
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no requirement to allege facts necessary to show or tending to show lack of an adequate remedy 
at law or irreparable injury. 

Section 7503 An application for a repossession agency license shall be made in 
writing to, and filed with, the bureau in the form that may be required by the director and shall 
be accompanied by the original license fee prescribed by this chapter. The director may require 
the submission of any other pertinent information, evidence, statements, or documents. 

Every application for a repossession agency license shall be signed by the applicant 
and state, among other things that may be required, the name of the applicant and the name 
under which the applicant will do business, the location by number and street and city of the 
office of the business for which the license is sought, and the usual business hours the business 
will maintain. An applicant who declares as true any material matter pursuant to this section that 
he or she knows to be false is guilty of a misdemeanor. The residence address, residence 
telephone number, and driver's license number of each licensee, principal owner of each 
licensee, and any applicant for a license, if requested, shall be confidential pursuant to the 
Information Practices Act of 1977 (Chapter 1 (commencing with Section 1798) of Title 1.8 of 
Part 4 of Division 3 of the Civil Code) and shall not be released to the public. 

No license shall be issued in any fictitious name which may be confused with or 
which is similar to any federal, state, county, or municipal governmental function or agency, or 
in any name which may tend to describe any business function or enterprise not actually 
engaged in by the applicant, or in any name which is the same as or so similar to that of any 
existing licensee as would tend to deceive the public, or in any name which would otherwise 
tend to be deceptive or misleading. 

The application form shall contain a statement informing the applicant that a false 
or dishonest answer to a question may be grounds for denial or subsequent suspension or 
revocation of a repossession agency license. 

Section 7503.1  
(a) Each individual applicant for examination and each manager, partner of a 

partnership, and officer of a corporation shall submit with the application, one personal 
identification form provided by the chief upon which shall appear a photograph taken within 
one year immediately preceding the date of the filing of the application together with two 
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legible sets of fingerprints, one set of which shall be forwarded to the Federal Bureau of 
Investigation for purposes of a background check, and a personal description of each person 
respectively. 

(b) The bureau may impose a fee not to exceed three dollars ($3) for processing 
classifiable fingerprint cards submitted by applicants, excluding those submitted into an 
electronic fingerprint system using electronic fingerprint technology. 

Section 7503.2 If the applicant for license is an individual, the application shall 
state the full residence address of the applicant and that the applicant is to be personally and 
actively in charge of the business for which the license is sought, or if any other qualified 
certificate holder is to be actively in charge of such business, the application shall so state and 
set forth the name of the person. The application shall also state whether the applicant has ever 
used an alias. The application shall be subscribed and verified by the applicant and, if any other 
person is to be actively in charge of the business, the application shall also be subscribed and 
verified by that person. 

Section 7503.3 If the applicants for license are copartners, the application shall 
state the true names and addresses of all partners and the name of the partner to be actively in 
charge of the business for which the license is sought. If a qualified certificate holder other than 
a partner is to be actively in charge of the business then the application shall state the name and 
address of that person. The application shall be subscribed and verified by all of the partners 
and, if any other person is to be actively in charge of the business, the application shall also be 
subscribed and verified by that person. The application shall also state whether any of the 
partners has ever used an alias. 

Section 7503.4  
(a) If the applicant for a license is a corporation, the application shall state the 

true names and complete residence addresses of all officers. The application shall also state the 
name and address of the person to be actively in charge of the business for which the license is 
sought. The application shall be subscribed and verified by a duly authorized officer of the 
applicant and by the qualified certificate holder thereof. The application shall also state whether 
any of the officers has ever used an alias. 
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(b) If the applicant for a license is a limited liability company, the application shall 
state the true names and complete residence addresses of all owners and the name and address 
of the owner to be actively in charge of the business for which the license is sought. If a 
qualified certificate holder, other than an owner, is to be actively in charge of the business, then 
the application shall state the name and address of that person. The application shall be 
subscribed and verified by each owner and, if any other person is to be actively in charge of the 
business, the application shall also be subscribed and verified by that person. The application 
shall also state whether any of the owners has ever used an alias. 

(c) Nothing in this chapter permits a domestic or foreign limited liability company 
to be licensed as a repossession agency. 

Section 7503.5 If the director determines that the applicant, if an individual, or 
if the applicant is a person other than an individual, that its manager and any of its officers and 
partners have committed any of the following acts, the director may deny the license: 

(a) Committed any act, which, if committed by a licensee, would be a ground for 
the suspension or revocation of a license under this chapter. 

(b) Committed any act constituting dishonesty or fraud. 
(c) Been refused a license under this chapter or had a license revoked. 
(d) Been an officer, partner, or manager of any person who has been refused a 

license under this chapter or whose license has been revoked. 
(e) Committed, or aided and abetted the commission of, any act for which a license 

is required by this chapter while unlicensed. 
(f) Knowingly made any false statement in his or her application. 
(g) Committed any act or crime constituting grounds for denial of licensure under 

Section 480. 
The denial shall be in writing and shall describe the basis for the denial. The denial 

shall inform the applicant that if he or she desires a hearing to contest the denial, the hearing 
shall be requested of the director, in writing, within 30 days of the issuance of the denial. 

When a hearing is held under this section, it shall be conducted in accordance with 
Chapter 5 (commencing with Section 11500) of Part 1 of Division 3 of Title 2 of the 
Government Code. 
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Section 7503.6 No license may be issued to any applicant pending final 
disposition of any disciplinary action by the director previously filed against the person or 
applicant or against any partner or officer. 

Section 7503.7 The form and content of the license shall be determined by the 
director in accordance with Section 164. 

Section 7503.8 Each repossession agency license or duplicate license, 
together with current renewal license, if any, shall at all times be conspicuously displayed at the 
place of business on record with the bureau. 

Section 7503.9  
(a) Except as provided in this section, a repossession agency license issued 

under this chapter is not assignable. 
(b) A repossession agency may apply to the chief for consent and, upon receipt of 

the consent and payment of the processing fee authorized by Section 7511, may assign a license 
to another business entity as long as the direct and indirect owners of the assignor own all of the 
assignee immediately after the assignment. 

Section 7503.11 An expired license may be reinstated within one year of the 
date of expiration upon compliance with the provisions of this chapter, application by the 
licensee, and payment of any and all fines assessed pursuant to Section 7501.7 and not resolved 
in accordance with the provisions of that section and payment of the reinstatement fee provided 
by this chapter. Reinstatement of an expired license shall not prohibit the bringing of 
disciplinary proceedings for any act committed in violation of this chapter during the period the 
license is expired. 

Section 7503.12 A suspended repossession agency license is subject to 
expiration and shall be renewed as provided in this article, but renewal of the license does not 
entitle the licensee, while the license remains suspended and until it is reinstated, to engage in 
the licensed activity, or in any other activity or conduct in violation of the order or judgment by 
which the license was suspended. 

Section 7503.13  A revoked repossession agency license is subject to expiration 
as provided in this article, but it may not be renewed. If it is reinstated after its expiration, the 
licensee, as a condition precedent to its reinstatement, shall pay a reinstatement fee in an amount 
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equal to the renewal fee in effect on the last regular renewal date before the date on which it is 
reinstated, plus the delinquency fee, if any, accrued at the time of its revocation. 

Section 7503.14 A repossession agency license which is not renewed within 
three years after its expiration may not be renewed, restored, reinstated, or reissued thereafter. 

The holder of the repossession agency license may obtain a new license only upon 
compliance with all of the provisions of this chapter relating to the issuance of an original 
license. 

Section 7504  
(a) Except as otherwise provided in this chapter, an applicant for a qualification 

certificate shall comply with all of the following: 
(1) Be at least 18 years of age. 
 (2) Have been, for at least two years of lawful experience, during the five years 

preceding the date on which his or her application is filed, a registrant or have had two years of 
lawful experience in recovering collateral within this state. Lawful experience means experience 
in recovering collateral as a registrant pursuant to this chapter or as a salaried employee of a 
financial institution or vehicle dealer. Lawful experience does not include any employment 
performing work other than skip tracing, debt collection, or actual collateral recovery. 

Two years' experience shall consist of not less than 4,000 hours of actual 
compensated work performed by the applicant preceding the filing of an application. 

An applicant shall certify that he or she has completed the claimed hours of 
qualifying experience and the exact details as to the character and nature thereof by written 
certifications from the employer, licensee, financial institution, or vehicle dealer, subject to 
independent verification by the director as he or she may determine. In the event of the inability 
of an applicant to supply the written certifications from the employer, licensee, financial 
institution or vehicle dealer, in whole or in part, applicants may offer other written certifications 
from other persons substantiating their experience for consideration by the director. All 
certifications shall include a statement that representations made are true, correct, and contain 
no material omissions of fact to the best knowledge and belief of the applicant or the person 
submitting the certification. An applicant or person submitting the certification who declares as 
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true any material matter pursuant to this paragraph that he or she knows to be false is guilty of a 
misdemeanor. 

(3) Complete and forward to the bureau a qualified certificate holder application 
which shall be on a form prescribed by the director and signed by the applicant. An applicant 
who declares as true any material matter pursuant to this paragraph that he or she knows to be 
false is guilty of a misdemeanor. The application shall be accompanied by two recent 
photographs of the applicant, of a type prescribed by the director, and two classifiable sets of his 
or her fingerprints. The residence address, residence telephone number, and driver's license 
number of each qualified certificate holder or applicant for a qualification certificate, if 
requested, shall be confidential pursuant to the Information Practices Act of 1977 (Chapter 1 
(commencing with Section 1798) of Title 1.8 of Part 4 of Division 3 of the Civil Code) and shall 
not be released to the public. 

(4) Pass the required examination. 
(5) Pay the required application and examination fees to the bureau. 
(b) Upon the issuance of the initial qualification certificate or renewal qualification 

certificate, the bureau shall issue to the certificate holder a suitable pocket identification card 
which includes a photograph of the certificate holder. The photograph shall be of a size 
prescribed by the bureau. The card shall contain the name of the licensee with whom the 
certificate holder is employed. 

(c) The application form shall contain a statement informing the applicant that a 
false or dishonest answer to a question may be grounds for denial or subsequent suspension or 
revocation of a qualification certificate. 

Section 7504.1 The director may refuse to issue a qualification certificate, or 
may suspend or revoke a previously issued qualification certificate, if the individual has 
committed any act which, if committed by a licensee, would be grounds for refusing to issue a 
license, or for the suspension or revocation of a license under this chapter. 

The denial shall be in writing and shall describe the basis for the denial. The denial 
shall inform the applicant that if he or she desires a hearing to contest the denial, the hearing 
shall be requested of the director within 30 days of the issuance of the denial. 
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When a hearing is held under this section, it shall be conducted in accordance with 
Chapter 5 (commencing with Section 11500) of Part 1 of Division 3 of Title 2 of the 
Government Code. 

Section 7504.2 Examinations and reexaminations shall be given at least once 
every other month at such places and on such specific dates as the chief may from time to time 
determine and fix. 

Section 7504.3 In order to be eligible for an initial examination, an applicant 
shall have completed and filed his or her application together with the application fee prescribed 
by this chapter in the office of the bureau in Sacramento, California, not later than 30 days prior 
to the next scheduled examination date. Applicants whose applications are not completed and 
filed within the time limits of this section may, at the discretion of the bureau, be scheduled for 
the first examination next following the scheduled examination. 

Section 7504.4 If an applicant fails to pass an initial examination, he or she shall 
not be eligible for any subsequent examination except upon payment of the reexamination fee 
for each subsequent examination, accompanied by a completed application for reexamination 
filed within the time limits and conditions relating to applications for initial examinations 
provided in Section 7504.3. 

Section 7504.5 All applicants shall be examined concerning their competency, 
experience, and qualifications by the chief and the chief may take testimony of anyone in regard 
thereto under oath. 

Section 7504.6 If an applicant fails to complete his or her application within one 
year after it has been filed, or fails to take the examination within a one-year period after 
becoming eligible therefor, the application shall be considered to be abandoned. An application 
submitted subsequent to the abandonment of a former application shall be treated as a new 
application. 

Section 7504.7  
(a) Except as provided in this section, every qualification certificate issued or 

renewed under this chapter on or after July 1, 1998, is subject to the same renewal provisions 
that apply to a repossession agency license as set forth in Sections 7503.10, 7503.11, 7503.12, 
7503.13, and 7503.14. 
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(b) An initial qualification certificate shall expire one year following the date of 
issuance, unless renewed as provided in this chapter. 

(c) A renewal qualification certificate shall expire two years following the date of 
renewal, unless renewed as provided in this chapter. 

Section 7505 A licensee desiring to operate a repossession business at a location 
other than the address shown on his or her license shall apply and qualify for a license for each 
additional location. A licensee desiring to operate a repossession business under one or more 
fictitious trade styles shall apply and qualify for a license for each fictitious trade style. No 
licensee shall indicate, or cause to be indicated, in any printed matter, or in any directory or 
listing, that he or she conducts a repossession business under any name, or at any address, other 
than the names and addresses for which he or she is licensed. 

An application for a license for an additional location or an additional trade style 
shall be in the same form, and the applicant shall meet the same requirements, as for an original 
license. 

Section 7505.1 Every office licensed as a repossession agency shall be under the 
active charge of a qualified certificate holder. Nothing in this chapter prohibits a licensee from 
having more than one qualified certificate holder in an office. 

Section 7505.2 Nothing in this chapter prohibits the using or taking of personal 
effects that are connected, adjoined, or affixed to the collateral through an unbroken sequence, if 
that use or taking is reasonably necessary to effectuate the recovery in a safe manner or to 
protect the collateral or personal effects. No storage fee shall be charged for the first week on 
any personal effects used to effectuate a recovery pursuant to this section. Any personal effects 
used or taken pursuant to this section shall be processed in a reasonably expedient manner 
pursuant to Sections 7507.9 and 7507.10 

Section 7505.3  
(a) Whenever a qualified certificate holder actively in charge of an office ceases 

to be in charge, the licensee shall file with the bureau notice, in writing, within 30 days from 
such cessation. 

If the notice is filed, the license shall remain in force for a period of 90 days after 
the filing of the notice. At the end of the 90-day period or an additional period, not to exceed 
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one year, as specified by the director, if written notice is not given that a qualified person is then 
actively in charge of the office, the agency license shall be automatically suspended. 

If the licensee shall fail to give written notice at the end of the 30-day period, the 
agency license shall be automatically suspended. 

A license suspended under this section may be reinstated upon payment of the 
reinstatement fee and submission of a reinstatement application. 

A person who performs any act for which a repossession agency license is required 
during the period of suspension is subject to the penal provisions of Article 3 (commencing with 
Section 7502), in addition to the provisions of Article 9 (commencing with Section 7508) and 
Article 10 (commencing with Section 7510). 

(b) In case of the death of a person licensed as an individual, a member of the 
immediate family of the deceased licensee shall be entitled to continue the business under the 
same license for 120 days following the death of the licensee, provided that written notice is 
made to the bureau within 30 days following the death of the licensee. At the end of the 120-day 
period, the license shall be automatically canceled. If no request is received within the 30-day 
period, the license shall be automatically canceled at the end of that period. 

(c) In the case of the death or disassociation of a partner of an entity licensed as a 
partnership, the licensee shall notify the bureau, in writing, within 30 days from the death or 
disassociation of the individual. If notice is given, the license shall remain in force for 90 days 
following the death or disassociation. At the end of that period, the license shall be 
automatically canceled. If the licensee fails to notify the bureau within the 30-day period, the 
license shall be automatically canceled at the end of that period. 

(d) A license extended under this section is subject to all other provisions of this 
chapter. 

Section 7505.4 Except as herein otherwise provided, no person shall be in 
charge of any licensed office if the person has ever had a license revoked or suspended or has 
ever been denied registration pursuant to Article 7 (commencing with Section 7506); or if the 
person was a partner, managing employee, or officer, of a repossession agency the license of 
which has been revoked for cause. 
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Section 7505.5 The person deemed to be actively in charge of an office shall be 
the holder of a qualification certificate and the certificate, together with the current renewal 
certificate, shall be prominently displayed below the repossession agency's license. The person 
shall be in charge of not more than two licensed locations. The person shall share equally with 
the licensee the responsibility for the conduct of the business and the personnel of the licensed 
agency or agencies, if more than one agency is licensed at that location. This section shall not 
apply to any licensee who notifies the bureau in writing that the licensee is not conducting any 
business, but wishes to maintain a current license status with the bureau. When the licensee 
resumes conducting business, the licensee shall so inform the bureau in writing within 30 days. 

Section 7506.3 Except as otherwise provided in this article, every person 
entering the employ of, or contracting with, a licensee or multiple licensee after the effective 
date of this article shall immediately complete an application for an initial registration or a 
reregistration and file the appropriate application with the chief within 15 working days after the 
commencement of employment or contracted services for the licensee or multiple licensee for 
whom the applicant is employed or contracted. Applicants for registration must be at least 18 
years of age. An applicant who declares as true any material matter pursuant to this section that 
he or she knows to be false is guilty of a misdemeanor. 

(a) An initial registration application shall be required of those persons who have 
not previously submitted an application for registration, or been registered as a registrant. 

(b) A reregistration application shall be required of those persons who have 
previously submitted or been registered as a registrant. 

(c) No registrant of a multiple licensee shall be required to file more than one 
application for registration or reregistration for each multiple licensee. 

(d) The application form shall contain a statement informing the applicant that a 
false or dishonest answer to a question may be grounds for denial or subsequent suspension or 
revocation of a registration or reregistration 

Section 7506.4  The application for an initial registration or a reregistration 
under this article shall be on a form prescribed by the director and shall be accompanied by the 
fee provided for in Section 7511. 
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Section 7506.5  All information obtained on the application shall be confidential 
pursuant to the Information Practices Act (Chapter (commencing with Section 1798) of Title 1.8 
of Part 4 of Division 3 of the Civil Code) and shall not be released to the public except for the 
registrant's full name, the licensee's name and address, and the registration number. The 
application shall be verified and shall include: 

(a) The full name, residence address, residence telephone number, date and place of 
birth, and driver's license number of the applicant or registrant. 

(b) A statement listing any and all names used by the applicant or registrant, other 
than the name by which he or she is currently known. If the applicant or registrant has never 
used a name other than his or her true name, this fact shall be set forth in the statement. 

(c) The name and address of the licensee and the date the employment or contract 
commenced. 

(d) The title of the position occupied by the applicant or registrant and a description 
of his or her duties. 

(e) Two recent photographs of the applicant or registrant, of a type prescribed by the 
chief, and two classifiable sets of his or her fingerprints, one set of which shall be forwarded to 
the Federal Bureau of Investigation for purposes of a background check. 

(f) The bureau may impose a fee not to exceed three dollars ($3) for processing 
classifiable fingerprint cards submitted by applicants, excluding those submitted into an 
electronic fingerprint system using electronic fingerprint technology. 

Section 7506.6  Qualified certificate holders who comply with other provisions 
of this chapter are not required to register under this article. 

Section 7506.7 Employees of a licensee who are engaged exclusively in 
stenographic, typing, filing, clerical, in-office skip tracing, or other office activities are not 
required to register under this article. 

Section 7506.8  
(a) The director may refuse to register any applicant if the individual has 

failed to pay any or all fines assessed pursuant to Section 7501.7 and not resolved in accordance 
with that section, or has committed any act that, if committed by a licensee, would be grounds 
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for refusing to issue a license or for the suspension or revocation of a license under this chapter, 
or has committed acts or crimes constituting grounds for denial of a license under Section 480. 

The denial shall be in writing and shall describe the basis for the denial. The denial 
shall inform the applicant that if he or she desires a hearing to contest the denial, the hearing 
shall be requested of the director, in writing, within 30 days of the issuance of the denial. 

When a hearing is held under this section, it shall be conducted in accordance with 
Chapter 5 (commencing with Section 11500) of Part 1 of Division 3 of Title 2 of the 
Government Code. 

(b) The director may suspend or revoke a registration if the registrant has committed 
any act that, if committed by a licensee, would be grounds for refusing to issue a license or for 
the suspension or revocation of a license under this chapter. 

Section 7506.9  
(a) Upon the issuance of the initial registration, reregistration or renewal, the 

chief shall issue to the registrant a suitable pocket identification card. At the request of the 
registrant, the identification card may include a photograph of the registrant. The photograph 
shall be of a size prescribed by the bureau. The card shall contain the name of the licensee with 
whom the registrant is registered. The applicant may request to be issued an enhanced pocket 
card that shall be composed of durable material and may incorporate technologically advanced 
security features. The bureau may charge a fee sufficient to reimburse the department for costs 
for furnishing the enhanced pocket card. The fee charged may not exceed the actual cost for 
system development, maintenance, and processing necessary to provide the service, and may 
not exceed six dollars ($6). If the applicant does not request an enhanced card, the department 
shall issue a standard card at no cost to the applicant. 

(b) Until the registration certificate is issued or denied, a person may be assigned to 
work with a temporary registration on a secure form prescribed by the chief, and issued by the 
qualified certificate holder, that has been embossed by the bureau with the state seal for a period 
not to exceed 120 days from the date the employment or contract commenced, provided the 
person signs a declaration under penalty of perjury that he or she has not been convicted of a 
felony or committed any other act constituting grounds for denial of a registration pursuant to 
Section 7506.8 (unless he or she declares that the conviction of a felony or the commission of a 

DPU



175 

specified act or acts occurred prior to the issuance of a registration by the chief and the conduct 
was not the cause of any subsequent suspension or termination of a registration), and that he or 
she has read and understands the provisions of this chapter. 

(c) The chief shall issue an additional temporary registration for not less than 60 
days nor more than 120 days, if the chief determines that the investigation of the applicant will 
take longer to complete than the initial temporary registration time period. 

(d) No person shall perform the duties of a registrant for a licensee unless the person 
has in his or her possession a valid repossessor registration card or evidence of a valid 
temporary registration or registration renewal as described in subdivision (b) of this section or 
subdivision (c) of Section 7506.10. Every person, while engaged in any activity for which 
licensure is required, shall display his or her valid pocket card as provided by regulation. 

Section 7506.10  
(a) Every initial registration shall expire one year following the date of issuance, 

unless renewed as provided in this section, except for those registrations issued on or after 
January 1, 1984, which shall expire on December 31, 1985, and every year thereafter, unless 
renewed as provided in this section. A renewal registration shall expire two years following the 
date of renewal, unless renewed as provided in this section. 

(b) At least 60 days prior to the expiration, the bureau shall mail a renewal form to 
the registrant at the licensee's place of business. A registrant who desires to renew his or her 
registration shall forward to the bureau for each registration the properly completed renewal 
form obtained from the bureau, with the renewal fee prescribed by this chapter, for renewal of 
his or her registration. Until the registration renewal certificate is issued, a registrant may 
continue to work with a temporary registration renewal certificate on a secure form prescribed 
by the chief and issued by the qualified certificate holder that has been embossed by the bureau 
with the state seal for a period not to exceed 120 days from the date of expiration of the 
registration. 

(c) A licensee shall provide to his or her registrants information regarding 
procedures for renewal of registration. 

(d) A registration that is not renewed within 60 days after its expiration may not be 
renewed. If the registration is renewed within 60 days after its expiration, the registrant, as a 
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condition precedent to renewal, shall pay the renewal fee and also pay the delinquency fee 
prescribed in this chapter. Registrants working with expired registrations shall pay all accrued 
fees and penalties prior to renewal or reregistration. 

(e) The delinquency fee is 50 percent of the renewal fee in effect on the date of 
expiration, but not less than twenty-five dollars ($25). 

(f) Upon renewal, evidence of renewal, as the director may prescribe, shall be 
issued to the registrant. If evidence of renewal has not been delivered to the registrant prior to 
the date of expiration, the registrant may present evidence of renewal to substantiate continued 
registration for a period not to exceed 60 days after the date of expiration or a temporary 
registration renewal certificate as described in subdivision (b). 

(g) A registration shall not be renewed until any and all fines assessed pursuant to 
this chapter and not resolved in accordance with this chapter have been paid. 

Section 7506.11  
(a) Each registration is valid until the registrant ceases performing services for 

the licensee indicated on the registration card or until the registration expires. 
(b) Each person registered under this article shall notify the chief, in writing, within 

30 days of any change in employment or contract status with a licensee. If the person ceases to 
be employed by or perform services for a licensee, the licensee shall notify the chief, in writing, 
within 30 days. The registered individual shall surrender his or her registration card to the 
licensee. The licensee shall forward the registration card to the chief. If at some subsequent time 
the person is again employed or retained by a licensee, he or she shall apply for reregistration in 
the manner provided in this article. 

(c) Each registrant, while registered, shall notify the chief, in writing, within 30 
days after any change in his or her residence address. 

Section 7506.12 The proceedings under this article shall be conducted in 
accordance with Chapter 5 (commencing with Section 11500) of Part 1 of Division 3 of Title 2 
of the Government Code, and the director shall have all the powers granted therein. 

Section 7506.13  
(a) The licensee shall at all times be responsible for ascertaining that his or her 

registrants are currently registered or have made proper application for registration as provided 
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in this article. The licensee may not have in his or her employment or under contract a person 
subject to registration who has not registered within the time required or whose registration has 
expired or been revoked, denied, suspended, or canceled. 

(b) The bureau shall keep current and accurate records of all persons registered 
under this article. 

Section 7506.14  If the chief determines that continued services by an applicant 
for registration in his or her current capacity may present undue hazard to public safety, the 
licensee, upon proper notification from the chief, shall suspend the applicant from rendering 
services in that capacity until the licensee is notified in writing by the chief within 60 days from 
the date of notification of suspension that the applicant's registration has been approved or 
denied. 

Section 7507  A licensee shall notify the bureau within 30 days of any change of 
its corporate officers or of the addition of any partners. Applications, on forms prescribed by the 
director, shall be submitted by all new officers and partners. The director may suspend or 
revoke a license issued under this chapter if the director determines that a new officer or partner 
has committed any act that constitutes grounds for the denial of a license pursuant to Section 
7503.5. 

Section 7507.1 A licensee or a qualified certificate holder shall, within 30 days 
after such change, notify the bureau of any change of his or her address. The principal place of 
business may be at a residence or at a business address, but it shall be the place at which the 
licensee maintains a permanent office. 

Section 7507.2  
(a) A licensee is responsible for those actions that are performed in violation of 

this chapter by his or her registrants, including his or her manager, when acting within the 
course and scope of his or her employment or contract. 

(b) Each licensee shall maintain a file or record of the name, address, commencing 
date of employment or retention, and position of each registrant, and the date of termination of 
the employment or contract when a registrant is terminated. The file and records, together with 
usual compensation records, shall be available for inspection by the bureau, and copies thereof, 
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and information pertaining thereto or contained therein, shall be submitted to the bureau upon 
request. 

Section 7507.3 A repossession agency shall be required to keep and maintain 
adequate records of all transactions, including, but not limited to, assignment forms; vehicle 
report of repossession required by Section 28 of the Vehicle Code; vehicle condition reports, 
including odometer readings, if available; personal effects inventory; notice of seizure; and 
records of all transactions pertaining to the sale of collateral that has been repossessed, 
including, but not limited to, bids solicited and received, cash received, deposits made to the 
trust account, remittances to the seller, and allocation of any moneys not so remitted to 
appropriate ledger accounts. Records, including bank statements of the trust account, shall be 
retained for a period of not less than four years and shall be available for examination by the 
bureau upon demand. In addition, collateral and personal effects storage areas shall be made 
accessible for inspection by the bureau upon demand. An assignment form may be an original, a 
photocopy, a facsimile copy, or a copy stored in an electronic format. 

Section 7507.4 A licensed repossession agency or its registrants may make 
demand for payment in lieu of repossession, if the demand is made pursuant to an assignment 
for repossession. 

 In making demand upon a debtor for a money payment in lieu of repossession, the 
repossessor shall present the demand in compliance with the Rosenthal Fair Debt Collection Act 
(Title 1.6C (commencing with Section 1788) of Part 4 of Division 3 of the Civil Code), setting 
forth in the demand only the amount that was specified by the creditor in the repossession 
referral and the fees that are properly chargeable. Itemized receipts shall be furnished the debtor 
at the time payment is received. Payments received shall forthwith be transmitted to the 
creditor, disclosing the full amount of money received from the debtor in addition to the 
contract payments. 

Section 7507.5 No charge shall be made for services incurred in connection 
with the recovery, transportation, and storage of collateral except under terms agreed to by the 
legal owner at the time of the repossession authorization or specifically agreed upon at a 
subsequent time. Repair work may not be charged to the legal owner unless expressly 
authorized by him or her. 
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Section 7507.6  
(a) Within seven days after a violent act has occurred involving a licensee, or 

any officer, partner, qualified certificate holder, registrant or employee of a licensee, while 
acting within the course and scope of his or her employment or contract, that results in a police 
report or bodily harm or bodily injury, the licensee or the licensee's qualified certificate holder 
or registrant, shall mail or deliver to the chief a notice concerning the incident upon a form 
provided by the bureau. 

(b) Within seven days after the occurrence of a violent act or a threatened violent 
act involving a licensee, or any officer, partner, qualified certificate holder, registrant, or 
employee of a licensee while acting within the course and scope of his or her employment or 
contract, that results in a police report or bodily harm or bodily injury, the licensee or the 
licensee's qualified certificate holder or registrant shall send by certified mail, return receipt 
requested, a notice containing information about the incident to the person or individual who 
made the assignment. If the assignor is not the legal owner, the assignor shall notify the legal 
owner of the contents of the notice. 

(c) A licensee, qualified certificate holder, or registrant may send the notice set forth 
in subdivision (b) for a violent act or threatened violent act even if a police report is not made or 
no bodily harm or bodily injury occurs. Any notice of a threatened violent act provided pursuant 
to subdivision (b) may only be used to notify a subsequent assignee and not for any collateral 
purpose. Nothing in this subdivision or subdivision (b) shall be construed to provide immunity 
against any claim for defamation. 

Section 7507.7  Within seven days after receiving a final civil court judgment 
filed against the licensee or any officer, partner, qualified certificate holder, or registrant of a 
licensee, for an amount of more than the then prevailing maximum claim that may be brought in 
a small claims court pertaining to an act done within the course and scope of his or her 
employment or contract, the licensee, or his or her qualified certificate holder, or his or her 
registrant, shall mail or deliver to the chief a copy of the judgment. 

Section 7507.8 Every advertisement by a licensee, soliciting or advertising 
business shall contain the licensee's name, address, and license number as they appear in the 
records of the bureau. 

DPU



180 

Section 7507.9 Personal effects shall be removed from the collateral, including 
any personal effect that is mounted but detachable from the collateral by a release mechanism. 
A complete and accurate inventory of the personal effects shall be made, and the personal 
effects shall be labeled and stored by the licensee for a minimum of 60 days in a secure manner, 
except those personal effects removed by or in the presence of the debtor or the party in 
possession of the collateral at the time of the repossession. If the licensee or the licensee's agent 
cannot determine whether the property attached to the collateral is a personal effect or a part of 
the collateral, then that fact shall be noted on the inventory and the licensee or agent shall not be 
obligated to remove the item from the collateral, unless the item can be removed without the use 
of tools, in which case it shall be removed and inventoried. The licensee or the licensee's agent 
shall notify the debtor that if the debtor takes the position that an item is a personal effect, then 
the debtor shall contact the legal owner to resolve the issue. 

(a) The date and time the inventory is made shall be indicated. The permanent 
records of the licensee shall indicate the name of the employee or registrant who performed the 
inventory. 

(b) The following items of personal effects are items determined to present a danger 
or health hazard when recovered by the licensee and shall be disposed of in the following 
manner: 

(1) Deadly weapons and dangerous drugs shall be turned over to any law 
enforcement agency for retention. These items shall be entered on the inventory and a notation 
shall be made as to the date and the time and the place the deadly weapon or dangerous drug 
was turned over to the law enforcement agency, and a receipt from the law enforcement agency 
shall be maintained in the records of the repossession agency. 

(2) Combustibles shall be inventoried and noted as "disposed of, dangerous 
combustible," and the item shall be disposed of in a reasonable and safe manner. 

(3) Food and other health hazard items shall be inventoried and noted as "disposed 
of, health hazard," and disposed of in a reasonable and safe manner. 

(c) Personal effects may be disposed of after being held for at least 60 days. The 
inventory, and adequate information as to how, when, and to whom the personal effects were 
disposed of, shall be filed in the permanent records of the licensee. 
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(d) The inventory shall include the name, address, business hours, and telephone 
number of the repossession agency to contact for recovering the personal effects and an 
itemization of all personal effects removal and storage charges that will be made by the 
repossession agency. The inventory shall also include the following statement: "Please be 
advised that the property listed on this inventory will be disposed of by the repossession agency 
after being held for 60 days from the date of this notice IF UNCLAIMED." 

(e) The inventory shall be provided to a debtor not later than 48 hours after the 
recovery of the collateral, except that if: 

(1) The 48-hour period encompasses a Saturday, Sunday, or postal holiday, the 
inventory shall be provided no later than 72 hours after the recovery of the collateral. 

(2) The 48-hour period encompasses a Saturday or Sunday and a postal holiday, the 
inventory shall be provided no later than 96 hours after the recovery of the collateral. 

(3) Inventory resulting from repossession of a yacht, motor home, or travel trailer is 
such that it shall take at least four hours to inventory, then the inventory shall be provided no 
later than 96 hours after the recovery of the collateral. When the 96-hour period encompasses a 
Saturday, Sunday, or postal holiday, the inventory shall be provided no later than 120 hours 
after the recovery of the collateral. 

(f) Environmental, Olympic, special interest, or other license plates issued pursuant 
to Article 8 (commencing with Section 5000), Article 8.4 (commencing with Section 5060) or 
Article 8.5 (commencing with Section 5100) of Chapter 1 of Division 3 of the Vehicle Code 
that remain the personal effects of the debtor shall be removed from the collateral and 
inventoried pursuant to this section. If the plates are not claimed by the debtor within 60 days, 
they shall either (1) be effectively destroyed and the licensee shall, within 30 days thereafter, 
notify the Department of Motor Vehicles of their effective destruction on a form promulgated 
by the chief that has been approved as to form by the Director of the Department of Motor 
Vehicles; or (2) be retained by the licensee indefinitely to be returned to the debtor upon 
request, in which case the licensee shall not charge more than 60 days' storage on the plates. 

(g) The notice may be given by regular mail addressed to the last known address of 
the debtor or by personal service at the option of the repossession agency. 
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(h) With the consent of the licensee, the debtor may waive the preparation and 
presentation of an inventory if the debtor redeems the personal effects or other personal 
property not covered by a security interest within the time period for the notices required by this 
section and signs a statement that he or she has received all the property. 

(i) If personal effects or other personal property not covered by a security agreement 
are to be released to someone other than the debtor, the repossession agency may request 
written authorization to do so from the debtor. 

(j) The inventory shall be a confidential document. A licensee shall only disclose 
the contents of the inventory under the following circumstances: 

(1) In response to the order of a court having jurisdiction to issue the order. 
(2) In compliance with a lawful subpoena issued by a court of competent 

jurisdiction. 
(3) When the debtor has consented in writing to the release and the written consent 

is signed and dated by the debtor subsequent to the repossession and states the entity or entities 
to whom the contents of the inventory may be disclosed. 

(4) To the debtor. 
Section 7507.10 A licensee shall serve a debtor with a notice of seizure as 

soon as possible after the recovery of collateral and not later than 48 hours, except that if the 48-
hour period encompasses a Saturday, Sunday, or postal holiday, the notice of seizure shall be 
provided not later than 72 hours or, if the 48-hour period encompasses a Saturday or Sunday 
and a postal holiday, the notice of seizure shall be provided not later than 96 hours, after the 
repossession of collateral. The notice shall include all of the following: 

(a) The name, address, and telephone number of the legal owner to be contacted 
regarding the repossession. 

(b) The name, address, and telephone number of the repossession agency to be 
contacted regarding the repossession. 

(c) A statement printed on the notice containing the following: "Repossessors are 
regulated by the Bureau of Security and Investigative Services, Department of Consumer 
Affairs, Sacramento, CA. Repossessors are required to provide you, not later than 48 hours after 
the recovery of collateral, with an inventory of personal effects or other personal property 
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recovered during repossession unless the 48-hour period encompasses a Saturday, Sunday, or a 
postal holiday, then the inventory shall be provided no later than 96 hours after the recovery of 
collateral." 

(d) A disclosure that "Damage to a vehicle during or subsequent to a repossession 
and only while the vehicle is in possession of the repossession agency and which is caused by 
the repossession agency is the liability of the repossession agency. A mechanical, electrical, or 
tire failure, or the loss of, or any damage to, or as a result of, or caused by, any aftermarket parts 
and accessories not in compliance with Section 24008 of the Vehicle Code shall not be the 
responsibility of the repossession agency unless the failure, damage, or loss is due to the 
negligence of the repossession agency." 

(e) If applicable, a disclosure that "Environmental, Olympic, special interest, or 
other license plates issued pursuant to Article 8 (commencing with Section 5000), Article 8.4 
(commencing with Section 5060) or Article 8.5 (commencing with Section 5100) of Chapter 1 
of Division 3 of the Vehicle Code that remain the personal effects of the debtor will be removed 
from the collateral and inventoried, and that if the plates are not claimed by the debtor within 60 
days, they will be destroyed." 

(f) A disclosure of the charges payable by the debtor to the repossession agency for 
the storage of the collateral and personal effects from the date of repossession until release of 
the property from storage. 

The notice may be given by regular mail addressed to the last known address of the 
debtor or by personal service at the option of the repossession agency. 

Section 7507.11 Any written report to a client shall be submitted by the 
licensee, the qualified certificate holder, or a person authorized by one or either of them, and the 
person submitting the report shall exercise diligence in ascertaining whether or not the facts and 
information in the report are true and correct. 

Section 7507.12 With regard to collateral subject to registration under the 
Vehicle Code, a repossession is complete when the repossessor gains entry to the collateral or 
when the collateral becomes connected to a tow truck or the repossessor's tow vehicle, as those 
terms are defined in Section 615 of the Vehicle Code. No person other than the legal owner may 
direct a repossessor to release a vehicle without legal authority to do so. 
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Section 7507.13  
(a) A licensed repossession agency is not liable for the act or omission of a legal 

owner, debtor, lienholder, lessor or lessee, or an agent of any of them, in making an assignment 
to it or for accepting an assignment from any legal owner, debtor, lienholder, lessor or lessee, or 
an agent of any of them, and is entitled to indemnity from the legal owner, debtor, lienholder, 
lessor or lessee for any loss, damage, cost, or expense, including court costs and attorney's fees, 
that it may reasonably incur as a result thereof. Nothing in this subdivision limits the liability of 
any person for his or her tortious conduct. 

(b) The legal owner, debtor, lienholder, lessor or lessee, or the agent of any of them, 
is not liable for any act or omission by a licensed repossession agency, or its agent, in carrying 
out an assignment and is entitled to indemnity from the repossession agency for any loss, 
damage, cost, or expense, including court costs and attorney's fees, that the legal owner, debtor, 
lienholder, lessor or lessee, or the agent of any of them, may reasonably incur as a result thereof. 
Nothing in this subdivision limits the liability of any person for his or her tortious conduct. 

(c) The legal owner, debtor, lienholder, lessor or lessee, or the agent of any of them, 
is not guilty of a violation of Section 7502.1 or 7502.2 if, at the time of the assignment, the 
party making the assignment has in its possession a copy of the repossessor's current, unexpired 
repossession agency license, and a copy of the current, unexpired repossession agency's 
qualified manager's certificate, and does not have actual knowledge of any order of suspension 
or revocation of the license or certificate. 

(d) Neither a licensed repossession agency nor a legal owner, debtor, lienholder, 
lessor or lessee, or an agent of any of them may, by any means, direct or indirect, express or 
implied, instruct or attempt to coerce the other to violate any law, regulation, or rule regarding 
the recovery of any collateral, including, but not limited to, the provisions of this chapter or 
Section 9609 of the Commercial Code. 

Section 7507.115 A licensee shall not appraise the value of any collateral. 
Section 7508 The director may assess administrative fines against any 

repossession agency licensee, qualified certificate holder, or registrant for any of the prohibited 
acts outlined in this article. 
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Section 7508.1  The director may assess administrative fines for the following 
prohibited acts: 

(a) Knowingly making any false report to his or her employer or client for whom 
information was being obtained. The fine shall be one hundred dollars ($100) for the first 
violation, and five hundred dollars ($500) for each violation thereafter. 

(b) Using any identification to indicate registration as a repossessor, other than the 
bureau-issued registration card, except an employer identification card issued by the 
repossession agency which has met bureau approval. A bureau-issued registration card shall be 
carried by those individuals specified by Section 7506.3, and shall be shown on demand to any 
bureau employee or law enforcement officer. The fine shall be twenty-five dollars ($25) for 
each violation. 

(c) Using an alias in connection with the official activities of the licensee's business. 
A notice of warning shall be issued for the first violation. Thereafter the fine shall be twenty-
five dollars ($25) for each violation. 

(d) Appearing as an assignee party in any court proceeding involving claim and 
delivery, replevin, or other possessory court action, action to foreclose a chattel mortgage, 
mechanic's lien, materialman's lien, or any other lien. This section shall not prohibit a licensee 
from appearing as a defendant in any of the preceding actions. The fine shall be one hundred 
dollars ($100) for each violation. 

Section 7508.2 The director may assess administrative fines for any of the 
following prohibited acts: 

(a) Recovering collateral or making any money demand in lieu thereof, including, 
but not limited to, collateral registered under the Vehicle Code, that has been sold under a 
security agreement before a signed or telegraphic authorization has been received from the legal 
owner, debtor, lienholder, lessor, or repossession agency acting on behalf of the legal owner, 
debtor, lienholder, or lessor of the collateral. A telephonic assignment is acceptable if the legal 
owner, debtor, lienholder, lessor, or repossession agency acting on behalf of the legal owner, 
debtor, lienholder, or lessor is known to the licensee and a written authorization from the legal 
owner, debtor, lienholder, lessor, or repossession agency acting on behalf of the legal owner, 
debtor, lienholder, or lessor is received by the licensee within 10 working days or a request by 
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the licensee for a written authorization from the legal owner, debtor, lienholder, lessor, or 
repossession agency acting on behalf of the legal owner, debtor, lienholder, or lessor is made in 
writing within 10 working days. Referrals of assignments from one licensee to another licensee 
are acceptable. The referral of an assignment shall be made under the same terms and conditions 
as in the original assignment. The fine shall be twenty-five dollars ($25) for each of the first five 
violations and one hundred dollars ($100) for each violation thereafter, per audit. 

(b) Using collateral or personal effects, which have been recovered, for the personal 
benefit of a licensee, or officer, partner, manager, registrant, or employee of a licensee. The fine 
shall be twenty-five dollars ($25) for the first violation and one hundred dollars ($100) for each 
violation thereafter. This subdivision does not apply to personal effects disposed of pursuant to 
subdivision (c) of Section 7507.9. Nothing in this subdivision prohibits the using or taking of 
personal property connected, adjoined, or affixed to the collateral through an unbroken 
sequence if that use or taking is reasonably necessary to effectuate the recovery in a safe manner 
or to protect the collateral or personal effects. 

(c) Selling collateral recovered under the provisions of this chapter, except with 
written authorization from the legal owner or mortgagee thereof. The fine shall be one hundred 
dollars ($100) for the first violation and five hundred dollars ($500) for each violation 
thereafter, per audit. 

(d) Failing to remit all money due clients within 10 working days after finalization 
of the sale of collateral. The licensee shall deposit all money received in the form of cash or 
negotiable instruments made payable to the licensee for money due clients from the sale of 
collateral that has been repossessed in a trust account within five working days, and the money 
shall be withdrawn only for remittance to the client and for the payment of amounts due the 
licensee. The fine shall be two hundred fifty dollars ($250) for the first violation and one 
thousand dollars ($1,000) for each violation thereafter. For purposes of this subdivision, 
"finalization of sale" means the time when the documents of title or ownership which permit 
transfer of title from the legal owner to the purchaser are received by the repossession agency. 

(e) Failing to remit moneys collected in lieu of repossession or redemption to a 
client within 10 working days after receipt of the moneys. The fine shall be two hundred fifty 
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dollars ($250) for the first violation and one thousand dollars ($1,000) for each violation 
thereafter. 

(f) Failing to deliver to a client any negotiable instrument received by the licensee 
made payable to the client within 10 working days of receipt of the negotiable instrument. No 
licensee, manager, registrant, or employee of a licensee shall accept a negotiable instrument 
made payable to a client unless they have authorization from the client to accept the negotiable 
instrument. The fine shall be two hundred fifty dollars ($250) for the first violation and one 
thousand dollars ($1,000) for each violation thereafter. 

(g) Unlawfully entering any private building or secured area without the consent of 
the owner, or of the person in legal possession thereof, at the time of repossession. The fine 
shall be five hundred dollars ($500) for each violation. 

(h) Committing unlawful assault or battery on another person. The fine shall be five 
hundred dollars ($500) for each violation. 

(i) Falsification or alteration of an inventory. The fine shall be twenty-five dollars 
($25) for each violation. 

(j) Soliciting from the legal owner the recovery of specific collateral registered 
under the Vehicle Code or under the motor vehicle licensing laws of other states after the 
collateral has been seen or located on a public street or on public or private property without 
divulging the location of the vehicle. The fine shall be one hundred dollars ($100) for the first 
violation and two hundred fifty dollars ($250) for each violation thereafter. 

Section 7508.3 A licensee, or any of his or her registrants or employees, or a 
qualified certificate holder, shall be prohibited from using any false or misleading representation 
during the course of recovery of collateral and may be issued a notice of warning for the first 
violation; assessed a twenty-five dollar ($25) fine for the second violation; and assessed a one 
hundred dollar ($100) fine for any subsequent violation of any of the following: 

(a) The false representation or implication that the individual is vouched for, bonded 
by, or affiliated with the United States or with any state, county, city, or city and county, 
including the use of any badge, uniform, or facsimile thereof. 

(b) The false representation or implication that any individual is an attorney or that 
any communication is from any attorney. 
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(c) The representation or implication by a repossession agency or its registrants or 
employees that nonpayment of any debt will result in the arrest or imprisonment of any person 
or the seizure, garnishment, attachment, or sale of any property or wages of any person, unless 
the action is lawful and the creditor has instructed the repossession agency to inform the debtor 
that the creditor intends to take the action. 

(d) The threat to take any action that cannot legally be taken or that is not intended 
to be taken. 

(e) The false representation or implication that the debtor committed any crime or 
other conduct in order to disgrace the debtor. 

(f) The use or distribution of any written communication which simulates or is 
falsely represented to be a document authorized, issued, or approved by any court, official, or 
agency of the United States or any state, or which creates a false impression as to its source, 
authorization, or approval. 

(g) The false representation or implication that documents are legal process. 
(h) The use of any business, company, or organization name other than the true 

name of the repossession agency's business, company, or organization. 
(i) The use of any deceptive forms. 
Section 7508.4 The director may assess administrative fines for any of the 

following prohibited acts: 
(a) Conducting business from any location other than that location to which a 

license was issued or conducting a business as an individual, partnership, limited liability 
company, or corporation unless the licensee holds a valid license issued to that exact same 
individual, partnership, limited liability company, or corporation. The fine shall be one thousand 
dollars ($1,000) for each violation. 

(b) Aiding or abetting an unlicensed repossessor or assigning his or her license. 
"Assigning his or her license" means that no licensee shall permit a registrant, employee, or 
agent in his or her own name to advertise, engage clients, furnish reports, or present bills to 
clients, or in any manner whatsoever to conduct business for which a license is required under 
this chapter. The fine shall be one thousand dollars ($1,000) for each violation. 
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(c) Failing to register registrants within 15 days. The fine shall be two hundred fifty 
dollars ($250) for each of the first two violations and one thousand dollars ($1,000) for each 
violation thereafter. 

(d) Employing a person whose registration has expired or been revoked, denied, 
suspended, or canceled, if the bureau has furnished a listing of these persons to the licensee. The 
fine shall be twenty-five dollars ($25) for each violation. 

(e) Failing to notify the bureau, within 30 days, of any change in officers. A notice 
of warning shall be issued for the first violation. Thereafter, the fine shall be twenty-five dollars 
($25) for each violation. 

(f) Failing to present the debtor with an itemized receipt of payment, if payment is 
made in lieu of repossession. The fine shall be twenty-five dollars ($25) for the first violation 
and one hundred dollars ($100) for each violation thereafter. 

(g) Failing to submit the notices regarding a violent act or threatened violent act 
within seven days pursuant to Section 7507.6 or to submit a copy of a judgment awarded against 
the licensee for an amount of more than the then prevailing maximum claim that may be 
brought in small claims court within seven days pursuant to Section 7507.7. The fine shall be 
twenty-five dollars ($25) for the first violation and one hundred dollars ($100) per violation 
thereafter. 

(h) Failing to include the licensee's name, address, and license number in any 
advertisement. A notice of warning shall be issued for the first violation. Thereafter, the fine 
shall be twenty-five dollars ($25) for each violation. 

(i) Failing to maintain personal effects for at least 60 days. The fine shall be twenty-
five dollars ($25) for the first violation and one hundred dollars ($100) for each violation 
thereafter. 

(j) Failing to provide a personal effects list or a notice of seizure within the time 
limits set forth in Section 7507.9 or 7507.10. The fine shall be twenty-five dollars ($25) for the 
first violation and one hundred dollars ($100) for each violation thereafter. 

(k) Failing to file the required report pursuant to Section 28 of the Vehicle Code. 
The fine shall be twenty-five dollars ($25) for each of the first five violations and one hundred 
dollars ($100) for each violation thereafter, per audit. 
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(l) Failing to maintain an accurate record and accounting of secure temporary 
registration forms. The qualified certificate holder shall be fined twenty-five dollars ($25) for 
the first violation, one hundred dollars ($100) for the second violation, two hundred fifty dollars 
($250) for the third violation, and two hundred fifty dollars ($250) plus a one-year suspension 
of the privilege to issue temporary registrations pursuant to Section 7506.9 for the fourth and 
subsequent violations. 

(m) Representing that a licensee has an office and conducts business at a specific 
address when that is not the case. The fine shall be five thousand dollars ($5,000) for each 
violation. 

(n) Notwithstanding any other provision of law, the money in the Private Security 
Services Fund that is attributable to administrative fines imposed pursuant to subdivision (c) 
shall not be continuously appropriated and shall be available for expenditure only upon 
appropriation by the Legislature. 

Section 7508.5 The director may assess administrative fines against a 
repossession agency registrant for the following acts, in addition to fines imposed pursuant to 
any other section in this article. The fine shall be twenty-five dollars ($25) for each of the 
following violations: 

(a) Knowingly submit a false report to his or her employer. 
(b) Submitting a report to a client without authorization by his or her employer. 
(c) Failing to carry a bureau-issued identification card and failing to show that card 

upon demand to a bureau employee or a law enforcement officer. 
(d) Failing to register. 
(e) Failing to return his or her registration card to the employer upon termination. 
(f) Failing to report a violent act involving the registrant to the licensee or the 

licensee's qualified certificate holder within 24 hours. 
Section 7508.6 The director may assess administrative fines against any 

repossession agency licensee, qualified certificate holder, or registrant for failure to notify the 
bureau within 30 days of any change of residence or business address. The fine shall be twenty-
five dollars ($25) for each violation. 
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Section 7510 Except as otherwise required to comply with the provisions of this 
chapter, the proceedings under this article shall be conducted in accordance with Chapter 5 
(commencing with Section 11500) of Part 1 of Division 3 of Title 2 of the Government Code, 
and the director shall have all the powers granted therein. 

Section 7510.1  In addition to any other remedies authorized by this chapter, the 
director may suspend or revoke a repossession agency license, a qualification certificate, or 
registration issued under this chapter if the director determines that the licensee or the licensee's 
manager, if an individual, or if the licensee is a person other than an individual, that any of its 
officers, partners, registrants, employees, or its manager, has: 

(a) Made any false statement or given any false information in connection with an 
application for a license, qualification certificate, or registration, or a renewal or reinstatement 
thereof. 

(b) Violated any provisions of this chapter. 
(c) Violated any rule of the director adopted pursuant to authority contained in this 

chapter. 
(d) Been convicted of a felony or any crime substantially related to the repossession 

agency business including illegally using, carrying, or possessing a deadly weapon. 
(e) Committed or permitted any registrant or employee to commit any act while the 

license was expired which would be cause for the suspension or revocation of a license, or 
grounds for the denial of an application for a license. 

(f) Unlawfully committed assault, battery, or kidnapping, or used force or violence 
on any person. 

(g) Knowingly violated, or advised, encouraged, or assisted the violation of any 
court order or injunction in the course of business as a licensee. 

(h) Been convicted of a violation of Section 148 of the Penal Code, resisting or 
obstructing a public officer. 

(i) Committed any act which is a ground for denial of an application for license 
under this chapter. 

(j) Committed any act prohibited by Chapter 1.5 (commencing with Section 630) of 
Title 15 of Part 1 of the Penal Code. 
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(k) Committed any act in the course of the licensee's business constituting 
dishonesty or fraud, including, but not limited to: 

(1) Knowingly making a false statement relating to evidence or information 
obtained in the course of employment or while under contract, or knowingly publishing 
a slander or a libel in the course of business. 

(2) Using illegal means in the collection or attempted collection of a debt or 
obligation. 

(l) Represented that the licensee has an office and conducts business at a specific 
address when that is not the case. 

Section 7510.2  
(a) Any licensee, or any officer, partner, registrant, employee, or manager of a 

licensee, who is found by the director to have committed any acts prohibited by Section 7510.1, 
resulting in revocation of a license, shall dispose of any financial interest in any repossession 
agency required to be licensed by this act within 90 days of the effective date of the revocation, 
or at a later date, approved in writing by the director, not to exceed 180 days. 

(b) No licensee, or any officer, partner, registrant, employee, or manager of a 
licensee, who is found by the director to have committed any acts prohibited by Section 7510.1, 
shall, during the period of suspension or revocation, acquire any financial interest in any 
repossession agency required to be licensed by this act. 

(c) The requirements and prohibitions of this section shall also apply to any 
immediate family member of a licensee, or officer, partner, registrant, employee, or manager of 
a licensee, if the family member actively participated in the management or operation of the 
repossession agency whose license was revoked. 

(d) Any immediate family member of a licensee, or officer, partner, registrant, 
employee, or manager of a licensee, not subject to subdivision (c), shall dispose of all financial 
interest in the repossession agency of the licensee whose license was revoked, within the time 
period required in subdivision (a). 

(e) Any financial interest transferred for the purpose of avoiding the prohibitions of 
this section shall be deemed a financial interest of the transferor. 
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(f) As used in this section, "financial interest" includes, but is not limited to, any 
type of ownership interest, debt, loan, lease, compensation, remuneration, discount, rebate, 
refund, dividend,\ distribution, subsidy, or other form of direct or indirect payment, whether in 
money or otherwise. 

(g) As used in this section, "immediate family" includes one's spouse, children, 
parents, siblings, and spouses of one's children or siblings. 

Section 7510.4 The record of conviction, or a certified copy thereof, shall be 
conclusive evidence of such conviction. 

A plea or verdict of guilty or a conviction following a plea of nolo contendere is 
deemed to be a conviction within the meaning of this article. The director may order the license 
suspended or revoked, or may decline to issue a license, when the time for appeal has elapsed, 
or the judgment of conviction has been affirmed on appeal or when an order granting probation 
is made suspending the imposition of sentence, irrespective of a subsequent order under the 
provisions of Section 1203.4 of the Penal Code allowing such person to withdraw his or her plea 
of guilty and to enter a plea of not guilty, or setting aside the verdict of guilty or dismissing the 
accusation, information, or indictment. 

Section 7511  Effective July 1, 1998, the bureau shall establish and assess fees 
and penalties for licensure and registration as displayed in this section. The fees prescribed by 
this chapter are as follows: 

(a) The application fee for an original repossession agency license may not exceed 
eight hundred twenty-five dollars ($825). 

(b) The application fee for an original qualification certificate may not exceed three 
hundred twenty-five dollars ($325). 

(c) The renewal fee for a repossession agency license may not exceed seven 
hundred fifteen dollars ($715) biennially. 

(d) The renewal fee for a license as a qualified certificate holder may not exceed 
four hundred fifty dollars ($450) biennially. 

(e) Notwithstanding Section 163.5, the reinstatement fee for a repossession agency 
license required pursuant to Sections 7503.11 and 7505.3 is the amount equal to the renewal fee 
plus a penalty of 50 percent thereof. 

DPU



194 

(f) Notwithstanding Section 163.5, the reinstatement fee for a license as a qualified 
certificate holder required pursuant to Sections 7504.7 and 7503.11 is the amount equal to the 
renewal fee plus a penalty of 50 percent thereof. 

(g) A fee for reexamination of an applicant for a qualified manager may not exceed 
thirty dollars ($30). 

(h) An initial registrant registration fee may not exceed seventy-five dollars ($75), a 
registrant reregistration fee may not exceed thirty dollars ($30), and a registrant biennial 
renewal fee may not exceed sixty dollars ($60) per registration. Notwithstanding Section 163.5 
and this subdivision, the reregistration fee for a registrant whose registration expired more than 
one year prior to the filing of the application for reregistration may not exceed seventy-five 
dollars ($75). 

(i) The delinquency fee is 50 percent of the renewal fee in effect on the date of 
expiration, but not less than twenty-five dollars ($25). 

(j) The fingerprint processing fee is that amount charged the bureau by the 
Department of Justice. 

(k) The director shall furnish one copy of any issue or edition of the licensing law 
and rules and regulations to any applicant or licensee without charge. The director shall charge 
and collect a fee not to exceed ten dollars ($10) plus sales tax for each additional copy which 
may be furnished on request to any applicant or licensee, and for each copy furnished on request 
to any other person. 

(l) The processing fee for the assignment of a repossession agency license pursuant 
to Section 7503.9 may not exceed one hundred twenty-five dollars ($125). 

This section shall become operative July 1, 1998, except that the changes to this 
section enacted during the first year of the 1999-2000 Regular Session shall become operative 
January 1, 2000. Notwithstanding the operative date of this section, before, on, or after July 1, 
1998, the bureau may adopt regulations specifying the fees authorized by this section. 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล    นายฐิติกร รอดวิจิตร 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2544 
 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 ปีการศึกษา 2545 
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