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  วิทยานิพนธ์ฉบบันีไ้ด้สําเร็จลลุว่งลงได้ เพราะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ท่ีเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทกุท่าน อนัได้แก่ ท่าน ศ.ดร. วารี  นาสกลุ, ท่านอาจารย์วิบลูย์  
สทิธาพร, ท่าน รศ.ดร.สธุาบดี  สตัตบศุย์ และท่าน รศ.ดร.จําปี  โสตถิพนัธ์ ซึง่ผู้ เขียนขอกราบ
ขอบพระคณุทา่นอาจารย์ทกุท่านเป็นอยา่งสงู ท่ีได้กรุณารับเป็นอาจารย์สอบวทิยานิพนธ์ และ
ตรวจแก้ไข พร้อมทัง้เสนอแนะในการปรับปรุงเนือ้หาของวทิยานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้มีความสมบรูณ์มาก
ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อาจารย์วิบลูย์  สทิธาพร ท่ีได้กรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ทําให้ 
ผู้ เขียนสามารถเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้นสําเร็จ 
 

  ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย และพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น้อง ๆ ทกุทา่นในท่ี
ทํางานของผู้ เขียน ท่ีได้ให้การสนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และให้กําลงัใจ โดยเฉพาะน้อง ๆ ท่ีสว่นปรึกษา
และสญัญา ฝ่ายกฎหมาย ท่ีได้ให้คําแนะนํา และความช่วยเหลือในการแปลบทคดัยอ่ และ 
ขอขอบคณุเพ่ือน ๆ ท่ีธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ท่ีกรุณาให้ความ
อนเุคราะห์ด้านเอกสารและข้อมลูเพิ่มเตมิแก่ผู้ เขียน 
 

  ผู้ เขียนขอขอบพระคณุสมาชิกในครอบครัวทกุ ๆ ทา่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ท่านสมหวงั  
วิริยะผล  ผู้พิพากษาศาลจงัหวดันครปฐม ท่ีให้การสนบัสนนุ ให้กําลงัใจ และให้คําปรึกษาแก่ 
ผู้ เขียนด้วยดีตลอดมาจนสําเร็จการศกึษา และคณุธาดา  วิริยะผล  หลานชาย ท่ีกรุณาให้ความ
อนเุคราะห์ช่วยเป็นธุระในการยืมตําราจากห้องสมดุตา่ง ๆ มาให้ผู้ เขียน  
 

  นอกจากนี ้ ผู้ เขียนขอขอบพระคณุผู้ มีพระคณุทกุท่าน ซึง่ผู้ เขียนไมอ่าจกลา่วนาม 
ทัง้หมดได้ ณ ท่ีนี ้ แตบ่คุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ มีสว่นในการสนบัสนนุและเป็นกําลงัใจในการเขียน
วิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้นสําเร็จลลุว่งลง ไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 
 

  สดุท้ายนี ้ผู้ เขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จากความพยายามและความตัง้ใจจริงในการเขียน
วิทยานิพนธ์ จะสง่ผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้คณุคา่และคณุประโยชน์ทางวิชาการอยูบ้่าง และ
สําหรับคณุคา่และคณุประโยชน์ทัง้ปวงแห่งวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้ เขียนขอกราบมอบเป็นกตเวทิตา
แดค่ณุบดิามารดา พร้อมทัง้ขอกราบมอบเป็นกตเวทิตาแดค่ณุบรูพคณาจารย์ทกุทา่น อนึง่ หาก
วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ข้อบกพร่อง ไมว่า่จะด้วยเหตปุระการใดก็ตาม ผู้ เขียนขอน้อมรับข้อบกพร่อง
นัน้ไว้แตเ่พียงผู้ เดียว 
       สกุญัญา  วิริยะผล 
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บทคัดย่อ 
 
 
  ในการให้สนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารได้รับสทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืนของ
ลกูค้าคนใดคนหนึง่ของธนาคารเองเป็นประกนัการให้สนิเช่ือ เม่ือลกูค้าไมชํ่าระหนี ้ ธนาคารยอ่ม
บงัคบัชําระหนีเ้อากบัสทิธินัน้ได้งา่ย เพราะสามารถหกัเงินฝากของลกูค้ามาชําระหนีแ้ก่ตนได้เลย 
ในทางปฏิบตัธินาคารจงึนิยมท่ีจะใช้เงินฝากเป็นประกนัการให้สนิเช่ือ โดยการให้ลกูค้าทําสญัญา
จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากให้ไว้แก่ธนาคาร ซึง่ธนาคารถือวา่การรับจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากนี ้
เป็นหลกัประกนัท่ีดีท่ีสดุ แตเ่น่ืองจาก ในปัจจบุนันี ้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การประกอบธุรกิจของ
ลกูค้าเร่ิมมีปัญหา ทําให้มีภาระหนีส้นิมาก นอกจากลกูค้าจะค้างชําระหนีส้นิท่ีมีอยูก่บัธนาคาร
พาณิชย์แล้ว ลกูค้าบางรายยงัมีปัญหาในการค้างชําระภาษีอากรให้แก่รัฐด้วย เป็นเหตใุห้
กรมสรรพากรต้องยดึหรืออายดัทรัพย์สนิของผู้ ค้างชําระภาษีอากร เพ่ือนําไปชําระคา่ภาษีอากรท่ี
ค้าง ซึง่วิธีการท่ีจะได้รับชําระคา่ภาษีอากรท่ีง่ายท่ีสดุ ก็คือการอายดัเงินฝาก เพราะกรมสรรพากร
จะได้รับเงินโดยไมต้่องไปขายทอดตลาด เช่นการนํายดึทรัพย์สนิประเภทอ่ืน ประกอบกบัได้มีคํา
พิพากษาฎีกาท่ี 4102/2539 และ 9722-9731/2539 ตดัสนิเก่ียวกบัการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงิน
ฝากนีไ้ว้วา่มิใช่การจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร แม้กระทัง่คําพิพากษาฎีกาท่ี 694/2544 และ 
3293/2545 ท่ีตดัสนิออกมาใหม ่ ก็ยงัคงยดึตามแนวเดมิ จงึทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัขิอง
ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับคําสัง่อายดับญัชีเงินฝากของลกูค้าท่ีมีเงินฝากเป็นหลกัประกนัวา่ ธนาคาร
พาณิชย์ควรจะดําเนินการอยา่งไร จงึจะถกูต้องตามกฎหมาย และไมเ่กิดผลเสียหายแก่ธนาคาร
พาณิชย์ด้วย  
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  จากการศกึษาพบวา่ สทิธิเรียกร้องอนัเกิดขึน้โดยความตกลงระหวา่งคูส่ญัญา ท่ีไม่มี
ตราสารจดัตัง้ ไมส่ามารถนํามาเป็นหลกัประกนัในรูปแบบของจํานํา ภายใต้กฎหมายไทยท่ีมีใช้
บงัคบัอยูใ่นขณะนีไ้ด้ ดงันัน้ การทําสญัญาจํานําสทิธิกนัไว้ระหวา่งคูส่ญัญา จงึเป็นเร่ืองของสทิธิ
ตามสญัญาโดยทัว่ไป ซึง่ไมเ่ป็นการทําให้เจ้าหนีน้ัน้มีบริุมสทิธิท่ีจะได้รับชําระหนีก่้อนเจ้าหนีอ่ื้น 
และไมทํ่าให้เจ้าหนีน้ัน้เป็นเจ้าหนีมี้ประกนัตามกฎหมาย ทัง้ในทางแพง่และล้มละลาย ซึง่ถ้าหาก
เปรียบเทียบกบักฎหมายของตา่งประเทศแล้ว จะเห็นได้วา่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการบญัญตัิ
กฎหมายเก่ียวกบัการใช้ทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัไว้โดยเฉพาะเจาะจงใน Article 9 วา่ด้วย 
Secured Transactions ท่ีบรรจอุยูใ่น Uniform Commercial Code (U.C.C) และใน 
ประเทศองักฤษ กฎหมายหลกัประกนัก็มีความยืดหยุน่คอ่นข้างมาก แม้กระทัง่ในประเทศญ่ีปุ่ น ก็
ยงัมีการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัการจํานําให้สามารถนําสทิธิในทางทรัพย์สนิทกุชนิด ไมว่า่จะเป็น 
ทรัพยสทิธิหรือบคุคลสทิธิ ท่ีสามารถโอนกนัได้ยอ่มเป็นวตัถแุห่งการจํานําได้ทัง้สิน้ ดงันัน้ การ
จํานําสทิธิเรียกร้องตามกฎหมายญ่ีปุ่ นในปัจจบุนั จงึสามารถกระทําได้กว้างขึน้ โดยไมจํ่ากดั
เฉพาะสทิธิเรียกร้องอนัมีตราสารแสดงสทิธิเท่านัน้ 
 
  ดงันัน้ ผู้ เขียนจงึเสนอวา่ เป็นการสมควรท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเก่ียวกบั
หลกัประกนัของไทยให้กว้างขวางยิง่ขึน้ โดยการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายหลกัประกนัในเร่ืองจํานํา 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ของไทย เช่นเดียวกบัประเทศญ่ีปุ่ น หรือเร่งตรา
พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจให้มีผลบงัคบัใช้โดยเร็ว โดยควรท่ีจะบญัญตัถิึงเร่ืองการนํา
เงินฝากมาเป็นหลกัประกนัให้ชดัเจนยิ่งขึน้กวา่ร่างเดมิ  
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ABSTRACT 
 

In considering of granting credit facility by the commercial banks, if bank has 
right to gain any of its customer’s deposit as a credit security when non-payment is 
made by such customer, the bank is entitled to exercise such right by deducting the 
customer’s deposit. Practically, the bank often requires its customer’s deposit to secure 
credit facility given to such customer, by which the customer shall provide an agreement 
to pledge to the bank of its right to withdraw deposit from its bank account. By this way 
the pledge of right to withdraw deposit seems to be the best security for the bank. 
However, due to the depression of economy affecting the business of the customer, not 
only the debt which is not repaid to the commercial banks, but the customers do not pay 
tax due to the government as well. In this regard, the Revenue Department shall seize or 
withhold all properties of person who does not pay tax due and payable. The most 
comfortable means used to receive tax payment is withholding deposit because the 
Revenue Department would gain money without taking any auction as such other kinds 
of properties. Moreover, the Judgement of the Supreme Court No. 4102/2539 and 9722-
9731/2539 stated clearly that pledging of right to withdraw deposit is not the pledge of 
right represented by a written instrument (even the recent Judgement of The Supreme 
Court No. 694/2544 and 3293/2545 stating the same). As mentioned above, the 
problems therefore occur when there is an order to withhold the bank account of the 
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bank’s customers. What should the commercial banks proceed in compliance with laws 
and not to cause any damage to them? 

ฉ 
 As a result of research, the right of claim coming from contract parties without 
written instrument cannot be used as the pledge security under the recent and 
applicable laws. The agreement of pledge of right to claim between parties therefore is 
the matter of general contractual right which does not cause the creditor under such 
agreement of pledge having a preferential right to receive performance of obligation 
prior to other creditors. On the other hand, the creditor under such agreement is not a 
secured creditor under the laws, both civil and bankruptcy laws. In comparison with 
foreign laws, the United States of America has provisions of laws particularly relating to 
property as a security (The Uniform Commercial Code (U.C.C.), Article 9 – Secured 
Transactions), and the provisions of English laws relating to the security are also pretty 
flexible. In addition, there are some amendments in some parts of the pledge laws of 
Japan which provided that the pledged property can be rights (both real right and 
personal right) over the transferable properties. Therefore, the pledge of right of claim 
under the recent laws of Japan, which is able to be the pledged property, can be made 
without limitation only to a right represented by a written instrument. 
 
 The writer, therefore, considers and hereby suggests that the provisions of 
law relating to the security should be amended by extension of the provisions of law 
which are particularly related to the pledge as provided in the Civil and Commercial 
Code of Thailand, in the same way as the laws of Japan or speed up the enactment of 
the “Secured Transactions Business Act” which should have more clarification on 
provisions about the method of using as a deposit a security than the previous draft. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเป็นมา และความสาํคัญของปัญหา 
 
 ในทางปฏิบตัขิองธนาคารพาณิชย์เก่ียวกบัการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้า โดยลกูค้าได้มอบ
หลกัประกนัในรูปของเงินฝาก ไมว่า่จะเป็นเงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากสกลุ
ตา่งประเทศไว้กบัธนาคาร เทา่ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนันี ้ ธนาคารจะให้ลกูค้าจดัทําหนงัสือมอบ
อํานาจ และหนงัสือสญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากไว้ให้กบัธนาคาร หรือโอนสทิธิเรียกร้องให้ไว้
กบัธนาคาร โดยให้ธนาคารสามารถใช้สทิธิในการถอนเงินฝากมาชําระหนีไ้ด้ทนัทีท่ีหนีถ้งึกําหนด
ชําระ หรือลกูค้าผิดนดัชําระหนี ้ซึง่หลกัประกนัประเภทเงินฝากนี ้ธนาคารพาณิชย์ทกุแห่งจะถือวา่
เป็นหลกัประกนัท่ีดีท่ีสดุ แม้กระทัง่ในการกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินมลูคา่หลกัประกนัของ
สถาบนัการเงิน ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดหลกัเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์ทกุธนาคารถือ
ปฏิบตั ิ ยงักําหนดให้หลกัประกนัท่ีเป็นเงินสดหรือเงินฝาก สามารถนํามาหกัจากหนีท่ี้จะต้องกนั
สํารองได้ถึง 100% กลา่วคือ หนีท่ี้มีหลกัประกนัเป็นเงินฝากนี ้ ธนาคารพาณิชย์ไมต้่องกนัเงิน
สํารองเหมือนกบัหลกัประกนัประเภทอ่ืน ๆ และในทางปฏิบตัเิท่าท่ีผา่นมาตลอด ถ้าลกูค้าท่ีมีบญัชี
เงินฝากเป็นประกนันี ้ เป็นผู้ ท่ีค้างชําระภาษีอากร ทําให้กรมสรรพากรมีหนงัสือมาถึงธนาคารเพ่ือ
ขออายดัทรัพย์สนิของลกูค้าผู้ ค้างชําระภาษีอากร หากธนาคารแจ้งวา่บญัชีเงินฝากท่ีกรมสรรพากร
ขออายดันี ้ ตดิภาระอยูก่บัธนาคาร คือลกูค้าได้ทําหนงัสือสญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากให้ไว้
กบัธนาคาร กรมสรรพากรก็จะไมต่ดิใจท่ีจะเรียกร้องอีกตอ่ไป หรืออาจจะเป็นเจ้าหนีอ่ื้นมาขอ
อายดั ถ้าธนาคารแจ้งวา่เงินฝากท่ีจะอายดัตดิภาระเป็นหลกัประกนัอยูก่บัธนาคาร เจ้าหนีอ่ื้นก็จะ
ไมต่ดิใจท่ีจะเรียกร้องตอ่ไปอีกเช่นเดียวกนั 
 
 สืบเน่ืองจาก ได้มีคําพิพากษาฎีกาท่ี 4102/2539  9722-9731/2539  694/2544 และ 
3293/2545 ตดัสนิเก่ียวกบัการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากนีไ้ว้วา่มิใช่การจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร 
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ดงัท่ีประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 750 บญัญตัไิว้ 1 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หลกัท่ีศาล
ฎีกาสรุปไว้ในคําพิพากษาฎีกาท่ี 4102/2539 ท่ีวา่ “จําเลยฝากเงินไว้กบัผู้ ร้อง เงินท่ีฝากจงึตกเป็น
ของผู้ ร้อง ผู้ ร้องคงมีแตห่น้าท่ีคืนเงินให้ครบจํานวน การท่ีจําเลยทําสญัญาจํานําและมอบสมดุ 
คูฝ่ากเงินประจําไว้แก่ผู้ ร้องก็เพียงเพ่ือประกนัหนีท่ี้มีตอ่ผู้ ร้อง แม้จะยินยอมให้ผู้ ร้องนําเงินจาก
บญัชีดงักลา่วมาชําระหนีไ้ด้โดยไมต้่องบอกกลา่ว ก็เป็นเร่ืองความตกลงในการฝากเงิน เพ่ือเป็น
ประกนั ไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก อีกทัง้สมดุคูฝ่ากเงินประจําก็เป็นเพียงหลกัฐานการรับฝากเงิน 
และถอนเงินท่ีผู้ ร้องออกให้จําเลยยดึถือไว้เพ่ือสะดวกในการฝากและถอนเงินในบญัชีของจําเลย
เท่านัน้ ไมอ่ยูใ่นลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร ผู้ ร้องจงึไมเ่ป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจํานํา ไมมี่สทิธิได้รับ
ชําระหนีก่้อนโจทก์”  จากคําพิพากษาฎีกาดงักลา่วนีเ้อง เป็นเหตใุห้กรมสรรพากรใช้เป็นแนวใน
การหยบิยกขึน้มาอ้าง ในการอายดับญัชีเงินฝากของลกูค้าผู้ ค้างชําระภาษีอากรทกุรายท่ีจํานํา 
เงินฝากไว้กบัธนาคาร ซึง่เป็นปัญหากบัหลกัประกนัของธนาคารเป็นอยา่งมาก 
 

 ด้วยเหตนีุ ้ ผู้ เขียนจงึเห็นวา่การท่ีแนวคําพพิากษาฎีกาท่ี 4102/2539  9722-
9731/2539  694/2544 และ 3293/2545 ท่ีออกมาในลกัษณะนี ้จะทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิ
ของธนาคารพาณิชย์ทกุแหง่ ซึง่ผู้ เขียนจะขอศกึษาถึงปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกบัการใช้เงินฝาก
เป็นหลกัประกนัโดยวธีิการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝาก และการใช้เงินฝากเป็นหลกัประกนัด้วย
วิธีการโอนสทิธิเรียกร้อง และแนวทางปฏิบตัท่ีิธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศไทยดําเนินการ
อยูใ่นขณะนี ้รวมทัง้ศกึษาถึงข้อดี และความจําเป็นของการใช้เงินฝากเป็นหลกัประกนั วา่ควรจะมี
กฎหมายออกมาบงัคบัใช้เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเช่นทกุวนันี ้
 

2. วัตถุประสงค์ของการทาํวทิยานิพนธ์ 
 

 2.1 เพ่ือให้เห็นประเดน็ปัญหา และแนวทางท่ีจะใช้กฎหมายท่ีมีอยูแ่ล้ว  
 2.2 เพ่ือศกึษาถึงแนวความคดิเห็นเก่ียวกบัการใช้เงินฝากเป็นหลกัประกนัด้วยวธีิการ
จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝาก และการใช้เงินฝากเป็นหลกัประกนัด้วยวิธีการโอนสทิธิเรียกร้องวา่จะมี
บริุมสทิธิ หรือผลบงัคบัตามกฎหมายหรือไม ่อยา่งไร  

                                                           
 1 มาตรา 750 บญัญติัวา่ “ถ้าทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นสทิธิซึง่มีตราสาร และมิได้สง่มอบตราสารนัน้
ให้แก่ผู้ รับจํานํา ทัง้มิได้บอกกลา่วเป็นหนงัสือแจ้งการจํานําแก่ลกูหนีแ้หง่สทิธินัน้ด้วยไซร้ ทา่นวา่การจํานําย่อม
เป็นโมฆะ” 
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 2.3 เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบของคําพิพากษาฎีกาท่ีจะมีตอ่หลกัประกนั ในลกัษณะ
ของเงินฝาก ซึง่อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไป 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนั ท่ีจะมีตอ่ไปในอนาคต 
 
3. สมมตฐิานของการทาํวิทยานิพนธ์ 
 
 หากคําวนิิจฉยัของศาลฎีกา (จากคําพพิากษาฎีกาทัง้ส่ีฉบบัดงักลา่ว) มีผลตอ่
หลกัประกนั ท่ีอยูใ่นรูปของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ จะทําให้ธนาคารพาณิชย์มีปัญหาเก่ียวกบั
หลกัประกนั ซึง่จะสง่ผลทําให้ธนาคารพาณิชย์สญูเสียหลกัประกนัไปเลย และจะมีผลกระทบทําให้
ธนาคารพาณิชย์จําเป็นต้องระงบัการให้สนิเช่ือ อนัจะสง่ผลให้ธุรกิจของลกูค้าต้องหยดุชะงกัลง 
กลายเป็นหนีท่ี้มีปัญหา และทําให้ธนาคารพาณิชย์ต้องกลบัมาสํารองหนีส้ญู ซึง่จะทําให้เกิดหนี ้
NPL (Non-Performing Loans) มากยิง่ขึน้ กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจอยา่งเช่นทกุวนันี ้
 
4. วิธีการศึกษา 
 
 การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซึง่รวบรวมจาก 
บทความ วารสาร ตํารา และความเห็นของผู้ มีประสบการณ์ทัง้ทางด้านธนาคารพาณิชย์ และ
ทางด้านกระบวนการยตุธิรรม ศกึษาจากเอกสารตํารากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัคําพพิากษาฎีกา 
นํามาวิเคราะห์ เพ่ือมุง่หาหลกัเกณฑ์และวิธีท่ีถกูต้อง จะได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบตั ิเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการคุ้มครองสทิธิของธนาคารพาณิชย์ 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 5.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนัให้ชดัเจน
ยิ่งขึน้ 
 5.2 เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
 5.3 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบตังิานท่ีอยูใ่นแวดวงธนาคารพาณิชย์ทัง้หมด 
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บทที่ 2 
 

การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกัน 
 
1. เหตุผลของสถาบันการเงนิในการเรียกหลักประกัน 
 
  1.1 ข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย 1  
  ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ เม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญตักิารธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ. 2505 และพระราชบญัญตักิารธนาคารพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522  มาตรา 15 
ทวิ บญัญตัวิา่ “ให้ธนาคารพาณิชย์ปิดบญัชีทกุงวดการบญัชีในรอบระยะเวลาหกเดือน ถ้าธนาคาร
พาณิชย์ใดมีสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ หรือท่ีสงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ให้ธนาคารพาณิชย์นัน้ตดั
สนิทรัพย์ท่ีไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ดงักลา่วออกจากบญัชี หรือกนัเงินสํารองสําหรับสนิทรัพย์ท่ี
สงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ดงักลา่วเม่ือสิน้งวดการบญัชีนัน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ปฏิบตัเิป็นอยา่งอ่ืน ในการอนญุาตนัน้จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ 
 
  ในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนญุาตตามวรรคหนึง่ ถ้านําสนิทรัพย์ท่ีไมมี่
ราคา หรือเรียกคืนไมไ่ด้ในสว่นท่ีไมไ่ด้ตดัออกจากบญัชี หรือสนิทรัพย์ท่ีสงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือ
เรียกคืนไมไ่ด้ ในสว่นท่ีไมไ่ด้กนัเงินสํารองมาหกัออกจากเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์นัน้แล้ว 
หากปรากฏวา่เงินกองทนุท่ีคงเหลือมีจํานวนต่ํากวา่เงินกองทนุท่ีต้องดํารงตามมาตรา 10 ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจกําหนดมาตราการใด ๆ ให้ธนาคารพาณิชย์นัน้ถือปฏิบตัจินกวา่

                                                           
 1 ธนบดี  สวสัด์ิศรี. “กฎหมายการธนาคารพาณิชย์”, วารสารนิติศาสตร์ 21, 2536, หน้า 48, 50-

51 

DPU



6 
 

จะได้ตดัสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ราคา หรือเรียกคืนไมไ่ด้นัน้หมดสิน้ไป หรือกนัเงินสํารองสําหรับสนิทรัพย์ท่ี
สงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้นัน้ครบจํานวนแล้ว” 2 
 
  จากกฎหมายมาตรา 15 ทวิ นี ้ สนิทรัพย์ท่ีไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ ต้องทํา 
รายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเม่ือถึงสิน้งวดการบญัชีใด ๆ ซึง่สนิทรัพย์ท่ีเรียกคืนไมไ่ด้ 
ได้แก่ เงินกู้ ยืมท่ีไมมี่หลกัประกนั ท่ียงัเป็นปัญหาของธนาคาร ยงัเรียกคืนไมไ่ด้ สนิทรัพย์ท่ีมีสภาพ
ออ่นแอ และให้ธนาคารพาณิชย์ตดัสนิทรัพย์นีอ้อกจากบญัชีสนิทรัพย์ของธนาคาร หรือหากไมต่ดั
สนิทรัพย์นีอ้อกจากบญัชีสนิทรัพย์ของธนาคาร โดยได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย  
ก็ต้องดํารงเงินกองทนุตามมาตรา 10 (1) 3 ซึง่ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท.
สนส.(31) ว. 1672/2545 เร่ืองการกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศดํารง
เงินกองทนุ ลงวนัท่ี 11 กรกฏาคม 2545 กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศดํารง
เงินกองทนุเม่ือสิน้วนัหนึง่ ๆ เป็นอตัราสว่นกบัสนิทรัพย์และภาระผกูพนัไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 8.5 โดยมี
เง่ือนไขวา่เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต้องเป็นอตัราสว่นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 4.25 ของสนิทรัพย์และภาระ
ผกูพนัดงักลา่ว  และยงัมีมาตรการท่ีออกมาคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้ประชาชนผู้ฝากเงินมีความ
มัน่ใจวา่เม่ือมา 
เบกิเงิน ธนาคารต้องมีเงินสดให้ทนัที ซึง่ก็คือ ธนาคารจะต้องมีสภาพคลอ่ง (Liquidity) ก็คือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ธนาคารพาณิชย์สํารองเงินสดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด ซึง่ทําให้ธนาคารพาณิชย์ไมส่ามารถท่ีจะนําเงินสดจํานวนนีใ้ช้ประโยชน์คือ ไมส่ามารถ
นํามาพจิารณาให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าธนาคารได้ ดงันัน้ หลกัประกนัจงึมีความจําเป็นสําหรับธนาคาร
ในการพิจารณาสนิเช่ือ เพราะแม้ธนาคารจะพิจารณาถึงธุรกิจการค้าเป็นหลกั และพิจารณา
หลกัประกนัมาเป็นรอง แตเ่พ่ือลดความเส่ียงของธนาคาร ประกอบกบัมาตราการของธนาคารแหง่
ประเทศไทยให้ดํารงเงินกองทนุ ในกรณีท่ีมีสนิทรัพย์ท่ีเรียกคืนไมไ่ด้ตามมาตรา 15 ทว ิ วรรคท้าย 

                                                           
 2 เพิ่มความโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 วรรคหนึง่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

กําหนด แก้ไขเพิ่มเต◌ิมพระราชบญัญติัฯ พ.ศ. 2528 และวรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 

3) พ.ศ. 2535 
 3 พระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2535 มาตรา 10 “ให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินกองทนุเป็นอตัราสว่นกบัสินทรัพย์หนีส้ิน หรือภาระผกูพนั

ตามหลกัเกณฑ◌์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดด้วยความเหน็ชอบของรัฐมนตรี…..” 
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ประกอบกบัมาตรา 10 (1) จงึทําให้ธนาคารต้องเรียกหลกัประกนัท่ีแสดงถึงความมัน่คงลกูค้าและ
ทําให้ธนาคารมัน่ใจขึน้ 
 
  1.2 เพื่อความม่ันคงของสถาบนัการเงนิ 
  การพิจารณาสนิเช่ือของธนาคารในปัจจบุนันี ้ มีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้  
เน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจได้เปล่ียนไป การพิจารณาความสามารถในการใช้เงินคืนไมไ่ด้ดท่ีู
หลกัประกนัแบบเดมิ ดงันัน้ ถงึแม้วา่จะไมมี่หลกัประกนัเลยก็อาจให้สนิเช่ือได้ การให้มี
หลกัประกนัเป็นเพียงวิธีการหนึง่ในการลดความเส่ียงของธนาคาร และเม่ือหนีมี้ปัญหา ธนาคารก็
สามารถนําหลกัประกนัมาแปรสภาพแล้วชําระหนีต้ามวิธีการของกฎหมายได้ เน่ืองจากหากไมมี่
หลกัประกนัยอ่มเป็นอนัตรายตอ่ธนาคารมาก คือ หากไมถ่งึกําหนดชําระลกูหนีไ้ด้จําหน่าย
ทรัพย์สนิของตนให้แก่บคุคลอ่ืน เม่ือหนีถ้ึงกําหนดชําระธนาคารอาจไมไ่ด้รับชําระหนีเ้ลย และแม้
จะใช้มาตรการอ่ืนตามกฎหมายในการตดิตามเอาทรัพย์สนิคืนมาชําระหนี ้ เชน่ บทบญัญตัแิหง่
กฎหมายวา่ด้วยการ 
เพิกถอนการฉ้อฉลท่ีได้ทําขึน้ หรือกฎหมายล้มละลาย อีกประการหนึง่หากธนาคารไมมี่
หลกัประกนัแตเ่จ้าหนีร้ายอ่ืนมีบริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิของลกูหนี ้ เชน่นีธ้นาคารอาจตกอยูใ่นฐานะ 
เสียเปรียบได้ ดงันัน้ ธนาคารจงึมีการเรียกหลกัประกนัจากลกูหนีเ้พ่ือลดความเส่ียงของธนาคาร 
 
  หลกัประกนัท่ีผู้ขอสนิเช่ือให้ไว้แก่ธนาคารนัน้ โดยปกตก็ิจะมีกฎหมายใช้บงัคบัอยู่
แล้ว เชน่ การคํา้ประกนัก็มีกฎหมายลกัษณะคํา้ประกนั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
มาตรา 680 – 701 ใช้บงัคบั การจํานองก็มีกฎหมายลกัษณะจํานอง ตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ มาตรา 702 – 746 ใช้บงัคบั การจํานองเคร่ืองจกัรก็มีพระราชบญัญตัจิดทะเบียน
เคร่ืองจกัร พ.ศ. 2514 และพระราชบญัญตัจิดทะเบียนเคร่ืองจกัร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2530 ประกอบ
กบักฎหมายลกัษณะจํานองในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ใช้บงัคบั การจํานําก็มีกฎหมาย
ลกัษณะจํานําตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 747 – 769 ใช้บงัคบั การทํา 
ทรัสต์รีซีทก็มีแนวคําวินิจฉยัของศาลฎีกาตดัสนิเป็นแนวบรรทดัฐานไว้แล้ว เง่ือนไขในสญัญาให้ 
สนิเช่ือท่ีมีลกัษณะเป็นหลกัประกนันัน้ก็บงัคบัตามหลกัสญัญาทัว่ไป แตก่ารใช้เงินฝากเพ่ือเป็น
หลกัประกนัแก่ธนาคาร ยงัเป็นปัญหาวา่จะใช้กฎหมายใดบงัคบั ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่ ควรจะมี
กฎหมายหรือมาตราการออกมาใช้บงัคบักบัหลกัประกนัท่ีเป็นเงินฝาก โดยพิจารณาจากข้อดีของ
การใช้เงินฝากเป็นหลกัประกนัท่ีจะกลา่วตอ่ไปในข้อ 3. 
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2. ประเภทเงนิฝากที่ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่รับเป็นหลักประกัน 
 
  ประเภทของเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์ รับฝากจากลกูค้า ได้แก่ 
 
  2.1 เงินฝากท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (Demand Deposit) คือเงินฝากท่ีธนาคาร
จะต้องจ่ายให้แก่ลกูค้าเม่ือทวงถาม หรือเม่ือเรียกร้องหรือตามสัง่ 4 ได้แก่ 
   2.1.1 เงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบางธนาคารเรียกวา่ บญัชีเดนิสะพดั 
ซึง่ภาษาองักฤษใช้คําวา่ Current Account และในสหรัฐอเมริกา เรียกวา่ Checking Account 
หมายถงึบญัชีเงินฝากท่ีใช้เช็คในการเบกิถอนเงิน  
 
    การฝากเงินประเภทนี ้ผู้ฝากจะนําเงินสดมาเปิดบญัชีกบัธนาคาร หรือจะ
ขอกู้ เงินจากธนาคารแล้วเปิดบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั โดยไมต้่องนําเงินสดไปก็ได้ การถอนเงิน
จากบญัชีจะใช้ “เช็ค” ซึง่ธนาคารให้ไว้เม่ือมีการเปิดบญัชี โดยผู้ฝากจะต้องลงช่ือ หรือลายมือช่ือ
ในเช็คทกุฉบบัท่ีสัง่จา่ยเงิน ดงันัน้ เช็คจงึเป็นเคร่ืองมือสําคญัของการฝากเงินประเภทนี ้5 
 
    เงินฝากประเภทนี ้ ธนาคารพาณิชย์ไมต้่องจ่ายดอกเบีย้แก่ผู้ฝาก  
เน่ืองจากธนาคารไมส่ามารถนําไปลงทนุหาผลประโยชน์ในระยะยาวได้ และธนาคารเองต้อง
รับภาระคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้ฝากในการใช้เช็ค ซึง่ธนาคารต้องเป็นผู้จดัพมิพ์ และยงัมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
เช่น คา่พมิพ์และจดัทํารายการบญัชี (Statement of Account) ให้กบัลกูค้าทกุ ๆ 6 เดือน เป็นต้น 
และผู้ฝากเงินประเภทนีก็้มิได้มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะฝากเงินเพ่ือรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ แต่
ต้องการท่ีจะได้รับประโยชน์จากบริการในด้านอ่ืน ๆ ของธนาคารมากกวา่ เชน่ การใช้เช็คในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ฝากเงิน การใช้เป็นบญัชีสําหรับหกัเงินเพ่ือชําระคา่สาธารณปูโภคตา่ง ๆ หรือกู้
เบกิเงินเกินบญัชีจากธนาคาร เป็นต้น 
 
                                                           
 4 อํานวย  ลียาทิพย์กลุ. การธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าเงนิฝาก และวธีิปฏบัิต,ิ กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2525, หน้า 1 
 5 วาสนา  สงิหโกวินท์. การจัดการธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank Management), 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จํากดั, พ.ศ. 2527, หน้า 46 
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   2.1.2 เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposits) เป็นเงินฝากท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
สง่เสริมการออมทรัพย์ของประชาชน โดยผู้ฝากสามารถฝากเงินสะสมได้ในจํานวนคราวละไมม่าก 
และถอนได้เม่ือต้องการ โดยการฝากใช้ใบนําฝาก (Pay-in Slip) และการถอนใช้ใบขอถอนเงิน 
(Pay-out Slip) ของธนาคารนัน้ พร้อมนําสมดุคูฝ่าก (Pass Book) ประกอบการนําฝากหรือ 
ถอนเงินด้วย ทัง้นี ้ ผู้ฝากจะต้องให้ตวัอยา่งลายมือช่ือไว้กบัธนาคาร เพ่ือให้ธนาคารใช้ในการ 
ตรวจสอบเม่ือมีการถอนเงิน ซึง่โดยปกตผิู้ฝากจะต้องไปถอนเงินด้วยตนเอง อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ี 
ผู้ฝากหรือเจ้าของบญัชีไมส่ามารถจะถอนเงินได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนกระทําแทน
ได้ โดยผู้ฝากจะต้องลงลายมือช่ือในฐานะผู้มอบฉนัทะและเจ้าของบญัชี พร้อมทัง้ระบช่ืุอผู้ รับมอบ
ฉนัทะให้รับเงินแทนเป็นคราว ๆ ไป นอกจากนีใ้นปัจจบุนั ผู้ฝากยงัสามารถอนเงินฝากประเภทนี ้
โดยใช้บตัรถอนผา่นเคร่ืองจา่ยเงินอตัโนมตั ิ (ATM : Automatic Teller Machine) แล้วนําสมดุ 
คูฝ่ากไปให้ธนาคารบนัทกึรายการในภายหลงัก็ได้ และผู้ฝากสามารถฝาก-ถอน ตา่งสาขาของ
ธนาคารได้ทัว่ประเทศ 
 
    เงินฝากประเภทนี ้ ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย้ให้เป็นรายวนั ตาม
ระยะเวลาการฝาก ซึง่โดยปกตธินาคารพาณิชย์จะจ่ายดอกเบีย้ให้ปีละ 2 ครัง้ โดยคํานวณ
ดอกเบีย้เป็นรายรับ และนํามารวมกบัเงินคงคลงัในบญัชี (ทบต้น) ในช่วงปลายเดือนมถินุายน 
และเดือนธนัวาคม 
 
  2.2 เงินฝากท่ีต้องจ่ายเม่ือสิน้ระยะเวลาอนักําหนดไว้ หรือเงินฝากประจํา (Time 
Deposits or Fixed Deposits) เป็นเงินฝากท่ีกําหนดระยะเวลาถอนเงินท่ีแนน่อนตามเง่ือนไขท่ีได้
ตกลงกนั และผู้ฝากจะถอนคืนได้เม่ือครบระยะเวลาฝากท่ีตกลงกนัไว้ เชน่ 3 เดือน 6 เดือน 12 
เดือน หรือ 24 เดือน เป็นต้น วตัถปุระสงค์ของการฝากเงินประเภทนี ้คือการลงทนุหาผลประโยชน์ 
มิใช่เพ่ือการออมเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากธนาคารสามารถนําเงินฝากประเภทนีไ้ปหา
ผลประโยชน์ได้ในระหวา่งท่ียงัไมค่รบระยะเวลาฝาก ธนาคารจงึจ่ายดอกเบีย้ให้ในอตัราสงูลดหลัน่
กนัตามลําดบัของระยะเวลาฝาก คือการฝากประเภทท่ีมีกําหนดระยะเวลายาวกวา่จะได้รับ
ดอกเบีย้ในอตัราท่ีสงูกวา่ การฝากเงินประเภทนี ้ ผู้ฝากท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้
ใน 
ดอกเบีย้ท่ีได้รับด้วย เว้นแตก่ารฝากเงินประจําท่ีเข้าเง่ือนไขได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้เงินฝาก 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ฝากก็อาจถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาได้ แตผู่้ฝากอาจไมไ่ด้รับ 
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ดอกเบีย้ หรือได้รับในอตัราท่ีน้อยกวา่การฝากท่ีครบกําหนดระยะเวลา เน่ืองจากธนาคารถือวา่  
ผู้ฝากได้ทําผิดข้อตกลงในการฝาก  
 
   ซึง่โดยปกตเิงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่จะรับเป็นหลกัประกนั ได้แก่  
เงินฝากประจํา เน่ืองจากลกัษณะของเงินฝากประจําเป็นเงินฝากท่ีมีกําหนดระยะเวลา และ
ธนาคารจะจ่ายเงินเม่ือถกูทวงถาม ลกัษณะการเบกิถอนก็จะต้องมีสมดุเงินฝากมาแสดงตอ่
ธนาคาร จงึจะถอนเงินได้ ดงันัน้ การนํามาเป็นหลกัประกนัจงึสะดวก เน่ืองจากเจ้าของบญัชีจะ
มอบสมดุเงินฝากให้ธนาคารเป็นผู้ เก็บรักษาสมดุเงินฝากนีไ้ว้จนกวา่จะมีการชําระหนีเ้สร็จสิน้ ซึง่
จะแตกตา่งจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ซึง่สามารถเบกิถอนได้คลอ่งตวั ไมมี่กําหนดระยะเวลา 
และอาจจะใช้สมดุเงินฝากในการเบกิถอน หรือใช้บตัร ATM เบกิถอนก็ได้ สว่นเงินฝากกระแส 
รายวนัก็เชน่กนั ธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ไมนิ่ยมให้ลกูค้านํามาเป็นหลกัประกนั เน่ืองจากเงินฝาก
กระแสรายวนั สว่นใหญ่ลกูค้าจะมีไว้เพ่ือความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจ และโดยปกตจิะใช้เช็ค
ในการเบกิถอนเงิน  
 
   อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ในทางปฏิบตัขิองธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ จะนิยมใช้ 
เงินฝากประจําเป็นหลกัประกนั แตก็่ไมห้่ามท่ีจะใช้เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวนั 
เป็นหลกัประกนัได้ หากลกูค้ามีความจําเป็น อยา่งเชน่ กรณีของเงินฝากกระแสรายวนั ท่ีปัจจบุนันี ้
ได้มีการตัง้ธนาคารอิสลามขึน้ ซึง่ตามกฎหมายอิสลามห้ามผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ฝากเงินแล้ว
ได้รับดอกเบีย้ ดงันัน้ ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจงึมีความจําเป็นจะต้องฝากเงินในรูปของบญัชี 
เงินฝากกระแสรายวนั ซึง่ธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให้ ซึง่กรณีดงักลา่วนี ้ หากผู้ ท่ีนบัถือศาสนา 
อิสลามจะนําบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัดงักลา่วนีม้าเป็นหลกัประกนั ก็ไมมี่ข้อห้ามแตอ่ยา่งใด 
แตจ่ะต้องทําข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษในเร่ืองการห้ามเบกิถอนเงินให้ไว้กบัธนาคารพาณิชย์ท่ีรับ
ฝากเงินนัน้ด้วย 
 
3. ข้อดขีองการใช้เงนิฝากเป็นหลักประกัน  
 
 ในการขอสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ผู้ขอสนิเช่ือจะต้องหาหลกัประกนัมาทําประกนัไว้
กบัสถาบนัการเงินผู้จะอนมุตัสินิเช่ือ ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการชําระหนีท่ี้เกิดจากการใช้ 
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สนิเช่ือท่ีได้รับอนมุตัจิากสถาบนัการเงินนัน้ ๆ ซึง่ผู้ขอสนิเช่ือได้รับอนมุตัจิากผู้ให้สนิเช่ือนัน้ ๆ ซึง่
เป็นสิง่สําคญัท่ีสดุในการประกอบการตดัสนิใจอนมุตัใิห้สนิเช่ือแก่ผู้ให้สนิเช่ือด้วย 
 
 หลกัประกนัท่ีผู้ขอสนิเช่ือนํามาวางไว้กบัสถาบนัการเงิน มีทัง้การคํา้ประกนัด้วยบคุคล 
(Personal Guarantee) และการใช้ทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนั ดงันี ้
 1. ท่ีดนิ สิง่ปลกูสร้าง 
 2. บญัชีเงินฝาก บตัรเงินฝาก  

3. เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ 
4. สนิค้า 
5. หุ้นสามญั หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หรือตราสารแสดงสทิธิอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
6. พนัธบตัรรัฐบาล และพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนัต้นเงิน  

  และดอกเบีย้ 
7. ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่ออกโดยสถาบนัการเงิน 
8. บญัชีลกูหนี ้
9. สทิธิการเช่า 
10. สทิธิเรียกร้องอ่ืน ๆ ท่ีมีคา่เป็นเงิน เช่น สทิธิในการรับเงินตามสญัญาจ้างทําของ  

  สญัญาสมัปทาน ฯลฯ เป็นต้น 
 
 ในบรรดาหลกัประกนัดงักลา่วมาข้างต้นเหลา่นี ้ หลกัประกนัท่ีมีความนา่เช่ือถือน้อย 
ท่ีสดุ และสถาบนัการเงินอาจพิจารณาไมอ่นมุตัใิห้สนิเช่ือ หากมีเพียงหลกัประกนันัน้โดยลําพงั คือ 
บคุคล ทัง้นี ้ เน่ืองจากหลกัประกนัดงักลา่วไมมี่ความแนน่อนในการชําระหนี ้ เม่ือเกิดภาวะหนีเ้สีย
และต้องมีการบงัคบัคดี แตต่รงกนัข้ามหลกัประกนัท่ีสถาบนัการเงินมีความเช่ือถือ และใช้
ประกอบการพิจารณาให้สนิเช่ือแก่ผู้ขอสนิเช่ือได้โดยงา่ย คือ ธนบตัรรัฐบาลท่ีนํามาฝากไว้กบั
สถาบนัการเงินนัน้ ๆ หรือท่ีเรียกวา่บญัชีเงินฝากท่ีนํามาเป็นหลกัประกนันัน่เอง เหตทุัง้นี ้ เพราะ
คณุประโยชน์ หรือลกัษณะอนัเป็นพิเศษของหลกัประกนัดงักลา่วนัน่เอง กลา่วคือ 
 
  3.1 เงนิฝากมีความคงที่แน่นอน 

  เงินฝากท่ีเป็นหลกัประกนัมีความคงท่ีแนน่อนตายตวั มีความผนัผวนไมม่าก หาก
มีการเปล่ียนแปลงคา่เงินก็เป็นเพียงเลก็น้อย เชน่ การเปล่ียนแปลงคา่เงินในแตล่ะวนั จะเห็นได้วา่ 
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หากสภาวะการเงินของประเทศไมมี่ความผนัผวนมาก หรือรุนแรง การเปล่ียนแปลงคา่เงินในแตล่ะ
วนั จะเป็นไปโดยไมม่าก มีความแตกตา่งของคา่เงินในแตล่ะวนัเพียงเลก็น้อย ซึง่เม่ือเทียบกบั
ความผนัผวนหรือเปล่ียนแปลงคา่ของทรัพย์สนิชนิดอ่ืน อาทิเชน่ ทองคํา หรือราคาท่ีดนิ จะมีความ
เปล่ียนแปลงผนัผวนมากกวา่ 
 
  3.2 เงนิฝากเป็นหลักประกันที่เก็บรักษาง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  การรับเงินฝากไว้เป็นประกนัทําได้โดยงา่ย ไมมี่คา่ใช้จ่าย การเก็บรักษา
หลกัประกนัดงักลา่วก็เป็นไปตามปกตปิระเพณีในการรับฝากเงินของสถาบนัการเงินนัน้ ๆ อยูแ่ล้ว 
การควบคมุดแูลไมใ่ห้ผู้ขอสนิเช่ือแอบนําหลกัประกนัดงักลา่ว ไปใช้เป็นหลกัประกนัหนีส้นิรายอ่ืน
ของ 
ผู้ขอสนิเช่ืออนัเป็นการเพิ่มภาระให้แก่หลกัประกนันัน้ ก็ไมอ่าจทําได้โดยง่าย เน่ืองจากสถาบนั
การเงินจะเป็นผู้ เก็บรักษาสมดุคูฝ่ากหรือใบรับฝากเงิน หรือมีคําสัง่ห้ามเบกิถอนเงินฝากจากบญัชี 
เงินฝากท่ีนํามาเป็นหลกัประกนันัน้ 
 
  3.3 เงนิฝากเป็นหลักประกันที่มีสภาพคล่องที่สุด 
  สืบเน่ืองจากคณุสมบตัขิองหลกัประกนัดงักลา่วมีคา่คงท่ีแนน่อนในตวัเอง ทําให้
สามารถนํามาเป็นหลกัประกนัได้โดยตลอด มีสภาพคลอ่งในการนํามาเป็นหลกัประกนัการขอใช้
สนิเช่ือได้ง่าย และได้บอ่ยครัง้ ไมจํ่ากดั กลา่วคือ เม่ือนํามาเป็นหลกัประกนัการใช้สนิเช่ือในแตล่ะ
ครัง้แล้ว เม่ือผู้ขอใช้สนิเช่ือสิน้ภาระความผกูพนัการชําระหนีอ้นัเกิดจากการใช้สนิเช่ือ การถอนคืน
ซึง่หลกัประกนัดงักลา่วก็ทําได้โดยง่าย โดยธนาคารคืนสมดุคูฝ่าก หรือใบรับฝาก หรือมีคําสัง่ 
ยกเลกิคําสัง่ห้ามเบกิถอนเงินจากบญัชีท่ีนําเงินฝากมาเป็นหลกัประกนัได้ทนัที ไมมี่ขัน้ตอนยุง่ยาก 
ไมมี่คา่ใช้จ่าย และผู้ขอใช้สนิเช่ือสามารถนําหลกัประกนัดงักลา่วนีม้าเป็นหลกัประกนัในการขอ
อนมุตัใิช้สนิเช่ืออ่ืนของผู้ขอใช้สนิเช่ือรายดงักลา่วนัน้ หรือของผู้ อ่ืนได้ตอ่ไป 
 
  3.4 การบังคับหลักประกันทาํได้ง่าย 
   เม่ือเกิดกรณีท่ีผู้ขอใช้สนิเช่ือมีหนีส้นิคงค้างชําระตอ่สถาบนัการเงิน และไม่
สามารถชําระได้จนถึงขัน้ต้องถกูบงัคบัคดี สถาบนัการเงินสามารถดําเนินการบงัคบัเอากบั
หลกัประกนัท่ีเป็นเงินฝากได้โดยง่าย ไมมี่ขัน้ตอนยุง่ยาก และไมมี่คา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้นี ้ เน่ืองจาก
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สถาบนัการเงินจะดําเนินการหกัเงินฝากซึง่เป็นหลกัประกนัของผู้ใช้สนิเช่ือดงักลา่ว เข้าชําระหนี ้
ของผู้ใช้สนิเช่ือท่ีผู้ใช้สนิเช่ือรายนัน้ ๆ คงค้างชําระอยูก่บัสถาบนัการเงินนัน้ ๆ ได้ทนัที 
 
  3.5 สามารถนําเงนิฝากที่เป็นหลักประกันไปหมุนเวียนได้ 
   หลกัประกนัดงักลา่วนี ้ ในระหวา่งท่ีสถาบนัการเงินรับหลกัประกนัดงักลา่วไว้เป็น
ประกนัหนีส้นิของผู้ขอใช้สนิเช่ือ และยงัมิได้เวนคืนให้กบัผู้ขอใช้สนิเช่ือ การรับหลกัประกนัดงักลา่ว
ไว้ก็เป็นเช่นเดียวกบัการรับฝากเงินตามวตัถปุระสงค์หลกัของสถาบนัการเงินนัน้ๆ นัน่เอง กลา่วคือ 
สถาบนัการเงินชอบท่ีจะนําเงินฝากดงักลา่ว นําไปรวมไว้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการให้สนิเช่ือ
ประเภทเงินกู้  กู้ เบกิเงินเกินบญัชี และอ่ืน ๆ ของสถาบนัการเงินนัน้ตอ่ไป ซึง่ในกรณีดงักลา่วนี ้จะ
เห็นความแตกตา่งได้ชดัเจน หากหลกัประกนัดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิอ่ืน อาทิเชน่ เคร่ืองเพชร ของ
ประดบัอนัมีคา่ บ้าน ท่ีดนิ รถยนต์ ธนบตัรรัฐบาลท่ีระลกึ สลากออมสนิ ธนาคารไมส่ามารถนํา
ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่เป็นของผู้ขอใช้สนิเช่ือ และนํามาเป็นหลกัประกนัในการขอสนิเช่ือให้ไว้กบั
สถาบนัการเงินออกแสวงหาประโยชน์อ่ืนได้เลย สถาบนัการเงินจะต้องเก็บรักษาหลกัประกนั 
ดงักลา่วไว้เป็นอยา่งดี เพ่ือรอสง่มอบคืนให้กบัผู้ขอใช้สนิเช่ือ เม่ือภาระหนีส้นิของผู้ขอใช้สนิเช่ือ
หมดสิน้แล้ว 
 
  3.6 หลักประกันที่เป็นเงนิฝากสามารถนํามาหกัเงนิสาํรอง 6 ได้ถงึร้อยละ 100 
  ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ือง สนิทรัพย์ท่ีไมมี่ราคาหรือเรียกคืน 
ไมไ่ด้ และสนิทรัพย์ท่ีสงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ของธนาคารพาณิชย์ ตามหนงัสือของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท.สนส.(21) ว.453/2545 ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2545 ในข้อ 12. 
กําหนดวา่ “ในการกนัเงินสํารองสําหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ทกุประเภท เว้นแตส่นิทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะ
สญู ตามข้อ 4 (3) (4) และ (6) ให้นํามลูคา่ของหลกัประกนัซึง่ได้ประเมินราคาตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินมลูคา่หลกัประกนัของสถาบนัการเงินตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด มาหกัออก
จากราคาตามบญัชีของลกูหนีก่้อนการกนัเงินสํารอง โดยธนาคารพาณิชย์สามารถเลือกท่ีจะนํา
หลกัประกนัมาหกัออกจากบญัชีใดของลกูหนีก่้อนก็ได้ ทัง้นี ้ มลูคา่ของหลกัประกนัท่ีนํามาหกัได้
                                                           
 6 เงินสํารอง หมายถงึ เงินสํารองท่ีกนัไว้เป็นคา่เผ่ือหนีส้ญูหรือหนีส้งสยัจะสญู คา่เผ่ือการลดราคา 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ คา่เผ่ือการปรับมลูคา่ สําหรับสนิทรัพย์ท่ีสงสยัวา่จะไมมี่ราคาหรือเรียกคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ธนาคาร
พาณิชย์จะต้องกนัเงินสํารองสําหรับสนิทรัพย์จดัชัน้แตล่ะประเภทตามอตัรา และหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่
ประเทศไทยกําหนด 
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จะต้องไมส่งูเกินกวา่วงเงินท่ีระบใุนสญัญาจํานํา สญัญาจํานอง หรือสญัญาประกนัแล้วแตก่รณี 
ดงันี ้
  (1) หลกัประกนัท่ีเป็นสทิธิในเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นัน้ นํามาหกัได้ร้อยละ 
100 
  (2) หลกัประกนัประเภทหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ ทัง้ใน
ประเทศ และตา่งประเทศ กรณีท่ีเป็น Standby Letter of Credit (SBLC) ให้นํามาหกัได้ร้อยละ 
100 ของวงเงินท่ีระบใุน SBLC และกรณีท่ีเป็น Letter of Guarantee (LG) ให้นํามาหกัได้ร้อยละ 
95 ของวงเงินท่ีระบใุน LG 
  (3) หลกัประกนัท่ีใกล้เคียงเงินสด เช่น หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด
นํามาหกัได้ไมเ่กินร้อยละ 95 ของราคาตลาด 
  (4) หลกัประกนัอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3) ท่ีได้มีการประเมินราคา หรือมีการตี
ราคาไว้ไมเ่กิน 12 เดือน ให้นํามาหกัได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่ท่ีได้จากการประเมินราคาหรือ
การตีราคา หากมีการประเมินราคา หรือมีการตีราคาไว้เกินกวา่ 12 เดือน ให้นํามาหกัได้ไมเ่กิน
ร้อยละ 50 ของมลูคา่ท่ีได้จากการประเมินราคาหรือการตีราคา 
  (5) หลกัประกนัอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3) สําหรับลกูหนีร้ายยอ่ยท่ีมียอด 
คงค้างต่ํากวา่ 5 ล้านบาท ท่ีได้มีการประเมินราคาหรือมีการตีราคาไว้ไมเ่กิน 36 เดือน ให้นํามาหกั
ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่ท่ีได้จากการประเมินราคาหรือการตีราคา หากมีการประเมินราคา
หรือมีการตีราคาไว้เกินกวา่ 36 เดือน ให้นํามาหกัได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ของมลูคา่ท่ีได้จากการ
ประเมินราคา หรือการตีราคา 
  (6) ลกูหนีจ้ดัชัน้รายใดท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนั หรือท่ีรัฐบาลจะจดัสรรเงิน
งบประมาณเพื่อชําระหนีใ้ห้ หรือท่ีมีหลกัฐานวา่จะได้รับชําระเงินจากหน่วยราชการใดอยา่ง 
แน่นอน ให้นําวงเงินท่ีได้รับการคํา้ประกนั หรือท่ีจะได้รับชําระนัน้มาหกัออกจากราคาตามบญัชี
ของลกูหนีก่้อนคํานวณเงินสํารอง 
 
  สําหรับสนิทรัพย์จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ หรือสนิทรัพย์จดัชัน้ควรระวงัเป็นพเิศษ

ตามข้อ 7. และสนิทรัพย์จดัชัน้ปกตติามข้อ 8. ธนาคารพาณิชย์จะนํามลูคา่ของหลกัประกนัมาหกั

ออกจากราคาตามบญัชีของลกูหนีก่้อนการกนัเงินสํารองหรือไมก็่ได้ ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์
เลือกท่ีจะนํามลูคา่หลกัประกนั มาหกัออกจากราคาตามบญัชีของลกูหนีก่้อนการกนัเงินสํารอง  
มลูคา่ของหลกัประกนัท่ีจะนํามาหกัได้ให้เป็นไปตามข้อ (1) (2) (3) และ (6) และสําหรับ
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หลกัประกนัอ่ืนนอกจาก (1) (2) (3) และ (6) ท่ีได้มีการประเมินราคาหรือมีการตีราคาไว้ไมเ่กิน 36 
เดือน ให้นํามาหกัได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่ท่ีได้จากการประเมนิราคา หรือการตีราคา หากมี
การประเมนิราคาหรือมีการตีราคาไว้เกินกวา่ 36 เดือน ให้นํามาหกัได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ของ 
มลูคา่ท่ีได้จากการประเมินราคาหรือการตีราคา เว้นแต ่ กรณีท่ีเป็นลกูหนีท่ี้มีบญัชีอ่ืนถกูจดัชัน้ 
ต่ํากวา่มาตรฐาน สงสยั หรือสงสยัจะสญู มลูคา่หลกัประกนัอ่ืน นอกจาก (1) (2) (3) และ (6) ท่ีจะ
นํามาหกัให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ 12 (4) และ (5)” 
 
4. ข้อเสียของการใช้เงนิฝากเป็นหลักประกัน 
 
 จากการศกึษากฎหมายภายในประเทศของไทย ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปัจจบุนัเก่ียวกบั
กฎหมายหลกัประกนัด้วยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ จะเห็นได้วา่กฎหมาย
หลกัประกนัจะมีบญัญตัไิว้เฉพาะในเร่ืองการจํานอง คือ ตัง้แตม่าตรา 702-746 ซึง่เป็นการเอา
ทรัพย์สนิตราไว้แก่เจ้าหนี ้ เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนี ้ โดยไมต้่องสง่มอบทรัพย์สนินัน้ แตต้่องทํา
เป็นหนงัสือและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี และสามารถใช้ได้กบัอสงัหาริมทรัพย์ และ
สงัหาริมทรัพย์บางประเภทท่ีอาจจํานองได้เท่านัน้ และเร่ืองการจํานํา คือ ตัง้แตม่าตรา 748-769 
ซึง่ผู้ จํานําต้องสง่มอบทรัพย์สนิท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย์ให้กบัผู้ รับจํานํา เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนี ้
ซึง่การสง่มอบนีเ้ป็นข้อจํากดัของการจํานําตามกฎหมาย ซึง่ใช้บงัคบัมาตัง้แต ่ พ.ศ. 2471 และไม่
อาจรองรับการนําสทิธิตามสญัญารับฝากเงินมาเป็นหลกัประกนัได้ ดงัท่ีได้ศกึษามาแล้วข้างต้น ซึง่
แตกตา่งจากกฎหมายในระบบของตา่งประเทศท่ีได้ศกึษามาแล้วในบทท่ี 3 ท่ีให้สทิธิท่ีโอนกนัได้ 
เป็นวตัถแุห่งการจํานําได้ เช่นเดียวกบัทรัพย์ท่ีมีรูปร่างอ่ืน ๆ แตก่ฎหมายไทยบญัญตัไิว้เฉพาะใน
เร่ืองของการจํานําสทิธิท่ีมีตราสาร ไมมี่บทบญัญตัท่ีิรองรับเร่ืองการจํานําสทิธิเป็นการทัว่ไป เชน่ 
มาตรา 362 ตามประมวลกฎหมายแพง่ญ่ีปุ่ น ซึง่ทําให้การจํานําสทิธิตามกฎหมายไทยมีข้อจํากดั 
กลา่วคือ เจ้าหนีผู้้ รับจํานําสทิธิตามสญัญารับฝากเงินเป็นหลกัประกนัไมไ่ด้รับความคุ้มครองใน
ฐานะเจ้าหนีท่ี้มีบริุมสทิธิ คงมีแตค่วามผกูพนัในข้อตกลงระหวา่งคูส่ญัญาในฐานะท่ีเป็นบคุคล
สทิธิเท่านัน้ ทําให้หลกัประกนัท่ีอยูใ่นรูปของเงินฝากนี ้ สามารถถกูรอนสทิธิโดยการถกูอายดัสทิธิ
ในเงินฝากนีจ้ากเจ้าหนีภ้ายนอก คือเจ้าหนีต้ามคําพิพากษา หรือเจ้าพนกังานกรมสรรพากรได้ 
โดยง่าย 
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5. การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันในรูปแบบต่าง ๆ  
 
  ปัจจบุนันี ้ ธนาคารพาณิชย์ทกุแหง่ยงัคงถือปฏิบตัเิก่ียวกบัหลกัประกนัท่ีเป็นเงินฝากวา่
สามารถนํามาเป็นหลกัประกนัได้ โดยทําสญัญาหรือข้อตกลงเพ่ือก่อให้เกิดความผกูพนัระหวา่ง
ธนาคาร (เจ้าหนี)้ กบับคุคลผู้ เป็นเจ้าของเงินฝาก เพ่ือให้ธนาคาร (เจ้าหนี)้ สามารถใช้สทิธิ 
เรียกร้องบงัคบักบัหลกัประกนัท่ีเป็นเงินฝากได้ เม่ือลกูหนีไ้มชํ่าระหนี ้ ซึง่สญัญาหรือข้อตกลงท่ี
ธนาคารพาณิชย์ให้ลกูค้าทําไว้เพ่ือเป็นประกนันัน้กระทําในหลายรูปแบบ เช่น การทําหนงัสือ
สญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือการทําข้อตกลงโอนสทิธิเรียกร้อง หรือการทํา
ข้อตกลงให้สทิธิแก่ธนาคารในการถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก (มอบอํานาจให้หกับญัชี) หรือ 
ข้อตกลงให้หกักลบลบหนี ้ ดงันัน้ ผู้ เขียนจงึขอกลา่วถึงลกัษณะของการนําเงินฝากมาเป็น
หลกัประกนัในรูปแบบตา่ง ๆ เหลา่นีว้า่มีผลบงัคบัตามกฎหมายได้เพียงใด 
 
  5.1 การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันด้วยวธีิการจาํนําสิทธิ 
   ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ได้บญัญตัเิร่ือง “จํานํา” ไว้ตัง้แตม่าตรา 747 
ถึงมาตรา 769 โดยแบง่ออกเป็นการจํานําทรัพย์สนิซึง่ต้องมีการสง่มอบ และการจํานําสทิธิท่ีมี 
ตราสาร เทา่นัน้  
 
   5.1.1 ลักษณะของสัญญาจาํนําซึ่งต้องมีการส่งมอบ 
    ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 747 บญัญตัวิา่ “อนัวา่
จํานํานัน้ คือสญัญาซึง่บคุคลคนหนึง่ เรียกวา่ผู้ จํานํา สง่มอบสงัหาริมทรัพย์สิง่หนึง่ให้แก่บคุคลอีก
คนหนึง่เรียกวา่ ผู้ รับจํานํา เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนี”้ การจํานําจงึประกอบด้วยสาระสําคญั 2 
ประการ คือ ประการแรก ผู้ จํานําต้องสง่มอบทรัพย์สนิท่ีจํานําให้แก่ผู้ รับจํานํา 7 เพ่ือเป็นประกนั
การชําระหนี ้ถ้าไมมี่การสง่มอบทรัพย์สนิก็ไมเ่ป็นการจํานํา การสง่มอบจงึเป็นสาระสําคญั และถือ
เป็นแบบแหง่สญัญาจํานํา เพราะสทิธิจํานํานัน้เป็นสทิธิท่ีก่อตัง้ขึน้โดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย จงึ
เป็นทรัพยสทิธิ มิได้ก่อตัง้ขึน้โดยสญัญาหรือข้อตกลง ดงัจะเห็นได้วา่ แม้คูส่ญัญาจะตกลงกนัทํา
หลกัฐานเป็นหนงัสือหรือทําสญัญาจํานําเป็นหนงัสือ แตถ้่ามิได้มีการสง่มอบทรัพย์สนิท่ีจํานําแล้ว 

                                                           
 7 ชมุพล  จนัทราทิพย์. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ คํา้ประกัน 
จาํนอง จาํนํา, กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537, หน้า 144 
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ก็ไมถื่อวา่เป็นการจํานําตามกฎหมาย เพราะกฎหมายมุง่ถึงผลแหง่การใช้ทรัพย์สนิเพ่ือเป็น
หลกัประกนั คือให้เจ้าหนีมี้อํานาจท่ีจะบงัคบัเหนือทรัพย์สนินัน้ได้ เม่ือลกูหนีไ้มชํ่าระหนี ้ โดยการ
นําทรัพย์สนิไปขายเพ่ือนําเงินมาชําระหนี ้ ซึง่การท่ีจะบงัคบัตามทรัพยสทิธิท่ีมีอยูเ่หนือทรัพย์สนิท่ี
เป็นสงัหาริมทรัพย์เชน่นัน้ได้ จะต้องมีตวัทรัพย์รองรับการใช้สทิธิดงักลา่ว ดงันัน้ หากไมมี่การสง่
มอบทรัพย์สนิให้อยูใ่นความครอบครองของเจ้าหนี ้ เจ้าหนีก็้ยอ่มไมส่ามารถใช้สทิธิบงัคบัเหนือ
ทรัพย์สนินัน้ได้ ทําให้ขาดสภาพของการเป็นหลกัประกนัตามกฎหมาย เพราะไมก่่อให้เกิด
ทรัพยสทิธิใด ๆ เหนือทรัพย์สนิท่ีจํานํา ดงัจะเห็นได้จากบทบญัญตัท่ีิวา่ด้วยการระงบัสิน้ไปแหง่
การจํานําท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 769 (2) ท่ีวา่ “อนัจํานํายอ่มระงบัสิน้ไป (2) เม่ือผู้ รับจํานํายอมให้
ทรัพย์สนิจํานํากลบัคืนไปสูค่รอบครองของผู้ จํานํา” แตใ่นสว่นของการครอบครองทรัพย์สนิท่ีจํานํา 
คูส่ญัญาอาจจะ 
ตกลงกนัให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิจํานําได้ ตามมาตรา 749 8 
 
     การสง่มอบสามารถกระทําได้โดยการโอนการครอบครอง จงึนําหลกัเร่ือง
การโอนการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1378 และ 1379 9 มาใช้
สําหรับเร่ืองการสง่มอบด้วย นอกจากนัน้ การสง่มอบทรัพย์สนิดงักลา่ว ยงัต้องประกอบด้วยเจตนา
เพ่ือเป็นประกนัในการชําระหนีด้้วย มิฉะนัน้มิใช่การจํานํา กลา่วคือ ต้องมีหนีป้ระธานก่อน แล้วจงึ
มีการตกลงสง่มอบทรัพย์สนิเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการชําระหนีน้ัน้ สญัญาจํานําจงึเป็นสญัญา
อปุกรณ์ ซึง่หากหนีป้ระธานเส่ือมเสียหรือระงบัไปไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม การจํานําซึง่เป็น
สญัญาอปุกรณ์ก็จะต้องระงบัไปด้วย แม้วา่ผู้ รับจํานําจะยงัมิได้สง่มอบทรัพย์สนิท่ีจํานําคืนให้แก่ 
ผู้ จํานําก็ตาม สทิธิท่ีผู้ รับจํานํามีอยูเ่หนือทรัพย์สนินัน้ก็สิน้สดุลง ดงัท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 769 (1) 
ท่ีวา่ “อนัจํานํายอ่มระงบัสิน้ไป (1) เม่ือหนีซ้ึง่จํานําเป็นประกนัอยูน่ัน้ระงบัสิน้ไปเพราะเหตปุระการ
อ่ืนมิใช่เพราะอายคุวาม หรือ…..” 
 
                                                           
 8 มาตรา 749 บญัญติัวา่ “คูส่ญัญาจํานําจะตกลงกนัให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน
จํานําไว้ก็ได้” 
 9 มาตรา 1378 บญัญติัวา่ “การโอนไปซึง่การครอบครองนัน้ ยอ่มทําได้โดยสง่มอบทรัพย์สินท่ี
ครอบครอง” 
      มาตรา 1379 บญัญติัวา่ “ถ้าผู้ รับโอนหรือผู้แทนยดึถือทรัพย์สนิอยูแ่ล้ว ทา่นวา่การโอนไปซึง่การ
ครอบครองจะทําเพียงแสดงเจตนาก็ได้” 
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     ลกัษณะสําคญัของสญัญาจํานําประการตอ่มา คือ ทรัพย์สนิท่ีจํานําต้อง
เป็นสงัหาริมทรัพย์ มาตรา 140 บญัญตัวิา่ “สงัหาริมทรัพย์ หมายความวา่ ทรัพย์สนิอ่ืนนอกจาก
อสงัหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสทิธิอนัเก่ียวกบัทรัพย์สนินัน้ด้วย”  ทัง้นี ้ ได้มีนกักฎหมาย
บางท่านมีความเห็นวา่ 10 เม่ือสงัหาริมทรัพย์นัน้ หมายถงึสทิธิทัง้หลายอนัเก่ียวด้วยสงัหาริมทรัพย์
ด้วย ฉะนัน้ สทิธิอนัเก่ียวด้วยสงัหาริมทรัพย์จงึยอ่มจํานํากนัได้ หากกฎหมายไมไ่ด้ยกเว้นหรือห้าม
ไว้ และทําได้โดยอาศยัมาตรา 747 นีเ้อง เพราะสทิธิดงักลา่วเป็นสงัหาริมทรัพย์ และนกักฎหมาย
อีกท่านหนึง่ 11 มีความเห็นวา่ เม่ือสทิธินีเ้ป็นสงัหาริมทรัพย์แล้ว การจํานําก็ยอ่มทําได้ตามมาตรา 
747 อนัเป็นหลกัทัว่ไปแหง่สญัญาจํานํา และเม่ือสทิธินัน้เป็นทรัพย์ท่ีไมมี่รูปร่างแล้ว การสง่มอบ
ยอ่มทําได้ด้วยการแสดงเจตนาตอ่กนัเทา่นัน้ก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 
    5.1.2 ความหมายของคาํว่าทรัพย์สินที่เป็นสิทธิ 
    ในตา่งประเทศ ได้มีผู้ให้ความหมายของคําวา่ทรัพย์สนิ (Property) 12  
ดงันี ้
    1. สทิธิตามกฎหมายทกุชนิด (All Legal Rights) ตามความหมาย 
อยา่งกว้างท่ีสดุ ทรัพย์สนิกินความถงึสทิธิตามกฎหมายทกุชนิด ไมว่า่จะรูปใด ๆ ทรัพย์สนิของ
บคุคลหนึง่ได้แก่ ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีเป็นของเขาตามกฎหมาย 
    2. สทิธิแห่งความเป็นเจ้าของ (Proprietary Rights) ในประการท่ีสอง 
และในความหมายท่ีแคบกวา่ ทรัพย์สนิหาได้หมายความรวมถึงสทิธิของบคุคลทกุอยา่งไม ่ แต่
หมายความถงึเฉพาะสทิธิแห่งความเป็นเจ้าของ ซึง่ตรงกนัข้ามกบัสทิธิเฉพาะตวับคุคล สทิธิแหง่
ความเป็นเจ้าของประกอบขึน้ด้วยทรัพย์สมบตัหิรือทรัพย์สนิของบคุคล สว่นสทิธิเฉพาะตวับคุคล
ประกอบขึน้ด้วยสถานะหรือสภาพของบคุคล ในความหมายดงักลา่วนี ้ ท่ีดนิ ข้าวของ หุ้นสว่นและ

                                                           
 10 ไพจิตร์  ปญุญพนัธ์. จาํนําสทิธิ บทบณัฑิตย์ ตอนท่ี 3 เลม่ท่ี 35 พ.ศ. 2521, หน้า 429 
                “               “แก้ความเข้าใจเร่ืองจาํนําสทิธิ” บทบณัฑิตย์ ตอนท่ี 2 เลม่ท่ี 36 พ.ศ. 
2522, หน้า 180 
     หมายเหตทุ้ายคําพิพากษาฎีกาท่ี 4102/2539 
 11 ธนวฒัน์  เนติโพธ์ิ. “เร่ืองท่ี 12.3.5 ลกัษณะของสญัญาจํานําท่ีใช้ในทางพาณิชย์” เอกสารการ
สอนชุดวชิา กฎหมายธุรกจิ (Business Law) หน่วยท่ี 7-15, หน้า 441 
 12 Salmond, Jurisprudence, London : Sweet & Maxwell Co., 1947.  p. 368 –385. 
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หนี ้ ซึง่บคุคลหนึง่ได้รับชําระเป็นทรัพย์สนิของเขา แตชี่วิต เสรีภาพ หรือช่ือเสียงของเขาหาใช่ 
ทรัพย์สนิไม ่ 
   3. สทิธิแห่งความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ (Proprietary Rights in Rem)  
คําวา่ ทรัพย์สนิมิได้หมายความถงึ สทิธิแห่งความเป็นเจ้าของ (Proprietary Rights) ทัง้หมด 
ทกุอยา่งไป แตห่มายความถึงสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของ (Proprietary) และสทิธิในทรัพย์ (Real) 
ทัง้สองอยา่งรวมกนัเทา่นัน้ กฎหมายลกัษณะทรัพย์สนิ เป็นกฎหมายท่ีวา่ด้วยสทิธิแหง่ความเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ สว่นกฎหมายท่ีวา่ด้วยสทิธิเหนือบคุคลก็คือ กฎหมายลกัษณะหนี ้โดยเหตนีุ ้สทิธิ
ในท่ีดนิประเภท Freehold (สทิธิในท่ีดนิประเภทหนึง่คล้ายกบักรรมสทิธ์ิ) หรือสทิธิในท่ีดนิ 
เน่ืองจากการเช่า หรือสทิธิบตัรในประดษิฐกรรม (Patent) หรือลขิสทิธิ (Copyright) เหลา่นีเ้ป็น 
ทรัพย์สนิ แตห่นี ้(สทิธิในหนี)้ หรือผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสียท่ีเกิดจากสญัญา หาใช่ทรัพย์สนิไม ่
   4. ทรัพย์สนิมีรูปร่าง (Corporeal Property) ในประการสดุท้าย 
ความหมายท่ีแคบท่ีสดุของคําวา่ ทรัพย์สนิ ก็คือ ทรัพย์ท่ีมีรูปร่าง กลา่วคือ สทิธิแหง่ความเป็น 
เจ้าของวตัถท่ีุมีตวัตนจบัต้องได้ หรือตวัวตัถนุัน่เอง  
 
   5.1.3 ทรัพย์สินที่เป็นสิทธิมีความหมายรวมได้ทัง้ทรัพยสิทธิ และบุคคล
สิทธิ 
   ทรัพย์สนิท่ีเป็นสทิธิ ได้แก่ ประโยชน์หรืออํานาจท่ีกฎหมายรับรองให้
บคุคลมีอยูเ่หนือวตัถมีุรูปร่างและไมมี่รูปร่าง ท่ีอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ สทิธิเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
อาจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 
    1. ทรัพยสทิธิ เป็นสทิธิท่ีกฎหมายมีบทบญัญตักํิาหนดไว้โดยเฉพาะใน
การรับรองให้บคุคลมีอํานาจเหนือทรัพย์สนิของตน ซึง่ทําให้บคุคลอ่ืนต้องมีหน้าท่ีงดเว้นไมก่ระทํา
การใด ๆ อนัเป็นการละเมิด หรือรบกวนการใช้สทิธิของเขา ตลอดจนให้อํานาจท่ีอาจบงัคบัให้
เป็นไปตามสทิธิได้ด้วยตนเอง โดยไมจํ่าต้องร้องขอตอ่ศาลก็ได้ 13 ทรัพยสทิธิจงึมีทรัพย์สนิเป็นวตัถุ
แห่งสทิธิ และมีลกัษณะเป็นการถาวร ไมเ่ส่ือมเสียไปด้วยการไมใ่ช้ เว้นแตจ่ะเสียไปหรือสิน้สดุลง
โดยอายคุวามแตเ่ฉพาะเท่าท่ีกฎหมายบญัญตัไิว้เป็นพเิศษเทา่นัน้ 

                                                           
 13 พิชญ์  รพิพนัธ์. คาํสอนชัน้ปริญญาตรี ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป กรุงเทพ-
มหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2516, หน้า 89 
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   อํานาจของทรัพยสทิธิเป็นอํานาจเดด็ขาด สามารถใช้ยนักบับคุคลได้ 
ทัว่ไป ดงันัน้ ทรัพยสทิธิจะก่อตัง้ได้ก็โดยเฉพาะท่ีกฎหมายรับรองไว้เท่านัน้ ดงัท่ีประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ มาตรา 1298 บญัญตัไิว้วา่ “ทรัพยสทิธิทัง้หลายนัน้ ท่านวา่จะก่อตัง้ขึน้ได้แตด้่วย
อาศยัอํานาจในประมวลกฎหมายนีห้รือกฎหมายอ่ืน” การท่ีกฎหมายบญัญตักิฎเกณฑ์ไว้เชน่นี ้ ก็
เพ่ือห้ามมิให้มีการทําสญัญาก่อตัง้ทรัพยสทิธิกนัขึน้เอง ต้องแล้วแตว่า่กฎหมายจะบญัญตัก่ิอตัง้
ขึน้ให้อํานาจโดยตรง 
 
   ลกัษณะของทรัพยสทิธิ มีดงันี ้
   1. ทรัพยสทิธิมีวตัถแุห่งสทิธิเป็นทรัพย์สนิโดยตรง 
   2. ทรัพยสทิธิจะเกิดขึน้ได้ก็แตโ่ดยอํานาจของกฎหมายเทา่นัน้ ผู้ใดจะ
คดิแบบทรัพยสทิธิขึน้ใหมโ่ดยไมมี่กฎหมายรับรองไมไ่ด้ 
   3. ทรัพยสทิธิก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บคุคลทัว่ไปท่ีจะต้องงดเว้นไมข่ดัขวาง
ตอ่การใช้ทรัพยสทิธิของเจ้าของทรัพย์นัน้ 
   4. ทรัพยสทิธิจะตดิตวัทรัพย์ไปเสมอ ไมว่า่ทรัพย์นัน้จะถกูโอนไปอยู่ 
กบัใคร 
   5. ทรัพยสทิธิมีลกัษณะคงทนถาวร และไมห่มดสิน้ไปโดยการไมใ่ช้ 
   6. การได้มา เปล่ียนแปลง ระงบั และกลบัคืนมาซึง่ทรัพยสทิธิ ต้องทํา
ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ต้องทําเป็นหนงัสือและจด
ทะเบียนตอ่เจ้าพนกังานผู้ มีอํานาจ 
 
   2. บคุคลสทิธิ คือ 14 อํานาจระหวา่งบคุคลโดยเฉพาะบางคน หรือ 
บางกลุม่ ซึง่มีวตัถแุหง่สทิธิเป็นการกระทํา หรือการงดเว้นกระทํา สทิธิดงักลา่วจงึเป็นสทิธิท่ีมีอยู่
เหนือบคุคล ในการท่ีจะบงัคบัให้กระทํา หรือห้ามมิให้กระทําการอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือให้สง่มอบ
ทรัพย์สนิ ซึง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 194 ได้บญัญตัรัิบรองถึงสทิธิท่ีเจ้าหนีจ้ะ
ได้รับชําระหนีจ้ากลกูหนีด้งักลา่วนีไ้ว้วา่ “ด้วยอํานาจแหง่มลูหนี ้ เจ้าหนีย้อ่มมีสทิธิจะเรียกให้ 

                                                           
 14 G.W. Paton, A Text Book of Jurisprudence, (Oxford : The English Language Book 
Society and Oxford University Press, 1964) p. 252 –253. 
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ลกูหนีชํ้าระหนีไ้ด้ อนึง่การชําระหนีด้้วยงดเว้นการอนัใดอนัหนึง่ก็ยอ่มมีได้” ด้วยเหตนีุ ้ บคุคลสทิธิ
จงึมีความเก่ียวพนัระหวา่งบคุคลด้วยกนั ไมใ่ช่อํานาจท่ีใช้ตอ่ทรัพย์สนิโดยตรงอยา่งทรัพยสทิธิ แต่
ก็เป็นสทิธิเรียกร้องในเร่ืองหนีใ้ห้ผู้ อ่ืนทําประโยชน์ในทางทรัพย์สนิให้แก่ตน จงึนบัวา่สทิธิเรียกร้อง
ในเร่ืองหนี ้เป็นสทิธิเก่ียวกบัทรัพย์สนิด้วยอยา่งหนึง่ 
 
   ดงัท่ีได้กลา่วแล้ววา่ บคุคลสทิธิหรือสทิธิเรียกร้องนีเ้ป็นความเก่ียวพนั
ระหวา่งบคุคลด้วยกนั ดงันัน้ การเกิดสทิธิเรียกร้อง จงึเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายบญัญตัลิกัษณะความ
เก่ียวพนัระหวา่งบคุคล โดยการแสดงเจตนาระหวา่งกนัท่ีเรียกวา่ “คําเสนอ” และ “คําสนอง” ทําให้
เกิดเป็น “สญัญา” ขึน้ 15 สว่นการบงัคบัตามสทิธิเรียกร้องนัน้ ต้องบงัคบัตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ บรรพ 2 เร่ืองหนี ้นอกจากสญัญาจะเป็นบอ่เกิดของบคุคลสทิธิ และสทิธิเรียกร้อง
แล้ว บคุคลสทิธิ หรือสทิธิเรียกร้อง อาจเกิดจากกฎหมายกําหนดโดยไมจํ่าต้องอาศยัเจตนาของ
บคุคล แตก่ฎหมายเป็นผู้ กําหนดการกระทํานัน้ ๆ ก่อให้เกิด “สทิธิ” ซึง่ได้แก่ จดัการงานนอกสัง่ 
ลาภมิควรได้ และละเมิด 
 
   ในการบงัคบัตามสทิธิหรือหน้าท่ีของบคุคล ผู้ เป็นเจ้าของสทิธิ ตาม
บคุคลสทิธิ หรือสทิธิเรียกร้องนัน้ ไมอ่าจบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิได้ด้วยตนเอง หากเกิดมีบคุคล
อ่ืนมาละเมิด หรือโต้แย้งสทิธิ จะต้องขอความคุ้มครองโดยใช้สทิธิทางศาลเสมอ โดยจะต้องใช้สทิธิ 
ดงักลา่วภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเรียกวา่อายคุวาม 
 
   จงึอาจสรุปลกัษณะของบคุคลสทิธิ ได้ดงันี ้
   1. บคุคลสทิธิเป็นอํานาจท่ีเกิดระหวา่งบคุคล โดยอํานาจแห่งกฎหมาย 
จากนิตเิหต ุหรือนิตกิรรมก็ได้ 
   2. บคุคลสทิธิมีวตัถแุห่งสทิธิเป็นการกระทํา หรืองดเว้นกระทําการ 
   3. บคุคลสทิธิก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ หา
อาจจะใช้ยนับคุคลอ่ืน ๆ ท่ีมใิช่คูก่รณีได้ไม่ กลา่วคือ คูส่ญัญา ทายาท หรือผู้ สืบสทิธิจากคูส่ญัญา
เท่านัน้ท่ีมีหน้าท่ีต้องกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการตามสญัญา หรือในเร่ืองละเมิดก็ก่อให้เกิด

                                                           
 15 จิตติ  ติงศภทัิย์. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ว่าด้วยมูลแห่งหนี ้
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2523, หน้า 83 
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หน้าท่ีต้องชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเฉพาะตวัคนทําละเมดิเท่านัน้ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายบญัญตัไิว้
เป็นอยา่งอ่ืน 
   4. บคุคลสทิธิมีลกัษณะไมถ่าวร และยอ่มสิน้ไปถ้ามิได้ใช้ภายใน
กําหนดอายคุวาม 
 
   บคุคลสทิธิ ได้แก่ สทิธิตามสญัญาทัง้หมด สทิธิเรียกคา่สนิไหมทดแทน
เน่ืองจากการละเมิด เป็นต้น 
 
   5.1.4 สิทธิจาํนําถือเป็นทรัพยสิทธิ 
   สทิธิจํานําเป็นสทิธิท่ีก่อตัง้ขึน้โดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย เชน่เดียวกบั
สทิธิจํานอง จงึเป็นทรัพยสทิธิ เพราะการจํานําต้องมีการสง่มอบสงัหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหนีเ้พ่ือ
เป็นประกนัการชําระหนี ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมใ่ช่เพียงแคก่ารตกลงกนัทําหลกัฐานเป็นหนงัสือ

หร◌ือทําสญัญาจํานําเป็นหนงัสือ เม่ือเป็นทรัพยสทิธิแล้วสามารถใช้ยนักบับคุคลได้ทกุคน โดยท่ี

บคุคลทัว่ไปจะต้องเคารพตอ่ผู้ เป็นเจ้าของทรัพยสทิธินัน้ 
 
    ผู้ เขียนเห็นวา่ เม่ือพิจารณาลกัษณะสําคญัของการจํานําทัง้ 2 ประการ 
คือต้องเป็นสงัหาริมทรัพย์ และต้องมีการสง่มอบ จงึจะก่อให้เกิดสทิธิจํานําขึน้ตามกฎหมาย ดงันัน้ 
สงัหาริมทรัพย์ท่ีจะนํามาจํานําตามมาตรา 747 จะต้องสามารถสง่มอบให้อยูใ่นความครอบครอง
ของเจ้าหนีไ้ด้ด้วย คือ เจ้าหนีส้ามารถแสดงกิริยายดึถือไว้ได้ การสง่มอบจงึไมส่ามารถกระทําได้
เพียงการแสดงเจตนาตอ่กนั ดงันัน้ วตัถไุมมี่รูปร่าง จงึเป็นทรัพย์สนิท่ีโดยสภาพไมอ่าจสง่มอบ
ให้แก่กนัได้ แม้จะรวมอยูใ่นความหมายของสงัหาริมทรัพย์ ผู้ เขียนก็มีความเห็นวา่ ไมส่ามารถ
นํามาจํานําได้ตามมาตรา 747 เพราะการจํานําตามมาตรา 747 จะต้องมีการสง่มอบทรัพย์สนิท่ี
จํานําให้แก่ผู้ รับจํานําด้วย การจํานําจงึจะสมบรูณ์ 
 
    อยา่งไรก็ตาม สทิธิอนัเก่ียวกบัทรัพย์สนิอาจนํามาจํานําได้หากเข้า
ลกัษณะของสทิธิท่ีมีตราสาร ซึง่กฎหมายในเร่ืองจํานําได้กําหนดวิธีการไว้ เพราะมีตราสารท่ีจะ
นํามาสง่มอบให้เจ้าหนีย้ดึถือไว้แทนตวัทรัพย์หรือสทิธินัน้ สว่นสทิธิอนัเก่ียวกบัทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ท่ี
มิใช่สทิธิซึง่มีตราสารยอ่มไมส่ามารถนํามาจํานําได้ เพราะไมมี่ตราสารท่ีจะนํามาสง่มอบแทนตวั
ทรัพย์หรือสทิธิให้แก่ผู้ รับจํานํา 
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   5.1.5 การจาํนําสิทธิที่มีตราสาร 
    ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ของไทย มิได้กลา่วถงึหลกัเกณฑ์ใน
เร่ืองของการจํานําสทิธิไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแตใ่นกรณีทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นสทิธิซึง่มีตราสาร ตาม
มาตรา 750 16 การจํานําตราสารชนิดออกให้แก่บคุคลเพ่ือเขาสัง่ ตามมาตรา 751 17 การจํานําตรา
สารชนิดออกให้แก่บคุคลโดยนาม ตามมาตรา 752 18 และการจํานําใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้  ตามมาตรา  
753 19 จงึเห็นได้วา่ กฎหมายมิได้ประสงค์ท่ีจะให้มีการนําสทิธิโดยทัว่ไปมาจํานําตามบทบญัญตัิ
ในลกัษณะนี ้ เพราะสทิธิท่ีไมมี่ตราสาร อาจเป็นสทิธิท่ีบงัคบัได้แตใ่นฐานะท่ีเป็นบคุคลสทิธิ เช่น 
สทิธิตามสญัญาตา่ง ๆ ถึงแม้จะมีกฎหมายกําหนดวา่ ต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ หรือต้องทําเป็น
หนงัสือ จงึจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได้ แตก่ารทําหลกัฐานเป็นหนงัสือหรือการทําเป็นหนงัสือดงักลา่ว  
ก็มิใช่เร่ืองความสมบรูณ์ของสญัญานัน้ ๆ เพราะแม้คูส่ญัญาจะมิได้มีหลกัฐานเป็นหนงัสือหรือทํา
สญัญาเป็นหนงัสือ สญัญานัน้ก็ยงัคงใช้บงัคบัได้ในระหวา่งคูส่ญัญา เพราะเป็นบคุคลสทิธิท่ีมีอยู่
ระหวา่งกนั มิได้ทําให้ความสมบรูณ์ของสญัญานัน้เสียไปแตอ่ยา่งใด แตอ่ยา่งไรก็ตาม กฎหมายใน
เร่ืองจํานําก็มิได้ให้ความหมายของคําวา่ “สทิธิท่ีมีตราสาร” ไว้ จงึเกิดปัญหาวา่ สทิธิท่ีมีตราสาร 
ตามความหมายของมาตรา 750 มีความหมายเพียงใด 
 

                                                           
 16 มาตรา 750 บญัญติัวา่ “ถ้าทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นสทิธิซึง่มีตราสาร และมิได้สง่มอบตราสารนัน้
ให้แก่ผู้ รับจํานํา ทัง้มิได้บอกกลา่วเป็นหนงัสือแจ้งการจํานําแก่ลกูหนีแ้หง่สทิธินัน้ด้วยไซร้ ทา่นวา่การจํานําย่อม
เป็นโมฆะ” 
 17 มาตรา 751 บญัญติัวา่ “ถ้าจํานําตราสารชนิดออกให้แก่บคุคลเพ่ือเขาสัง่ ท่านห้ามมิให้ยกขึน้
เป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอก เว้นแตจ่ะได้สลกัหลงัไว้ท่ีตราสารให้ปรากฏการจํานําเช่นนัน้ 
      อนึง่ ในการนี ้ไมจํ่าต้องบอกกลา่วแก่ลกูหนีแ้หง่ตราสาร” 
 18 มาตรา 752 บญัญติัวา่ “ถ้าจํานําตราสารชนิดออกให้แก่บคุคลโดยนาม และจะโอนกนัด้วยสลกั
หลงัไมไ่ด้ ทา่นวา่ต้องจดข้อความแสดงการจํานําไว้ให้ปรากฏในตราสารนัน้เอง และทา่นห้ามมิให้ยกขึน้เป็นข้อ
ตอ่สู้ลกูหนีแ้หง่ตราสารหรือบคุคลภายนอก เว้นแตจ่ะได้บอกกลา่วการจํานํานัน้ให้ทราบถงึลกูหนีแ้หง่ตราสาร” 
 19 มาตรา 753 บญัญติัวา่ “ถ้าจํานําใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอ ทา่นห้ามมิให้ยกขึน้เป็นข้อต่อสู้
บริษัท หรือบคุคลภายนอก เว้นแตจ่ะได้จดลงทะเบียนการจํานํานัน้ไว้ในสมดุของบริษัท ตามบทบญัญติัทัง้หลาย
ในลกัษณะ 22 วา่ด้วยการโอนหุ้นหรือหุ้นกู้” 
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    ในเร่ืองนี ้ทา่นศาสตราจารย์ไพจิตร  ปญุญพนัธ์ ให้คําอธิบายวา่ 20 การ
จํานําสทิธิท่ีมีตราสารตามมาตรา 750 ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ คําแปลภาษาองักฤษ
ใช้คําวา่ “a right represented by a written instrument” ซึง่แปลได้วา่ คือ “ตราสารใช้แทนสทิธิ
หรือทรัพย์” มิใช่ตราสารท่ีเป็นเพียงหลกัฐานแห่งสทิธิ หรือหลกัฐานแห่งหนีใ้นความหมายทัว่ไป 
เท่านัน้ และได้ให้ความเห็นเก่ียวกบั “สทิธิท่ีมีตราสาร” วา่ 21 “…..สทิธิซึง่มีลกัษณะเป็นวตัถไุมมี่ 
รูปร่างตามความหมายในมาตรา 94 (ปัจจบุนัคือ มาตรา 138) นัน้ โดยธรรมชาตขิองมนัไมมี่ตวัตน
ท่ีจะหยิบย่ืนสง่มอบให้แก่กนัได้ แตก่ระนัน้ก็ดี สําหรับสทิธิบางอยา่ง เชน่ สทิธิในตัว๋เงิน ประทวน
สนิค้า ในวงการค้าขายได้ทําตราสารขึน้เพ่ือใช้เป็นตวัสทิธินัน้เอง การโอนขายจําหนา่ยสทิธิเชน่นี ้
ใช้วิธีการสง่มอบตราสารกนัประหนึง่วา่ เป็นทรัพย์มีตวัตนเหมือนอยา่งธนบตัร สทิธิมีตราสารเป็น
สําคญัหมายความรวมถงึ ตราสารเปล่ียนมือ ซึง่โดยปฏิบตัขิองพอ่ค้าใช้สง่มอบโอนกนัได้เชน่นี ้
เท่านัน้ เข้าใจวา่ไมห่มายความถงึสทิธิอยา่งอ่ืน…..” 
 
    นกักฎหมายอีกท่านหนึง่ 22 ได้ให้คําอธิบายถึงลกัษณะทางกฎหมายของ  
“ตราสาร” (Instrument) วา่หมายถึง เอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีใช้เพ่ือให้ความมุง่หมาย
ตามกฎหมายเฉพาะอยา่งมีผลบงัคบั ตราสารนีม้ิใช่เป็นหลกัฐานแห่งสทิธิหรือหน้าท่ีเทา่นัน้ แต ่
ตวัตราสารนัน้เองเป็นเอกสารท่ีก่อตัง้สทิธิและหน้าท่ี และห้ามพิสจูน์แก้ไขเพิ่มเตมิข้อความใน 
ตราสารโดยพยานบคุคล และในตํารากฎหมายตา่งประเทศ ได้อธิบายความหมายของคําวา่ 
“Instrument” ไว้ดงันี ้
 
    “Instrument” In general usage the word “Instrument” means any 
tool used to do a particular job. In English law the word is used in narrower, more 
specialised to mean a written document used to effect some particular legal purpose. It 
has been defined as “any written document under which any right or liability….exists” 23 
                                                           
 20 ไพจิตร  ปญุญพนัธ์. การจาํนําสทิธิที่จะได้รับเงนิฝากคืน, ดลุพาห เลม่ 6 ปีท่ี 39 พฤศจิกายน-
ธนัวาคม พ.ศ.2535, หน้า 9. และคําพิพากษาฎีกาท่ี 2051/2537 
 21 ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช, หมายเหตทุ้ายคําพิพากษาฎีกาท่ี 633/2478 
 22 พนิดา  วธันเวคิน. “ผลของการโอนบลิออฟเลดงิในระบบกฎหมายไทย” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2529, หน้า 75 
 23 Mason v.Schuppisser (1899) 81 L.T.147 per Sterling, J. at p.148. 
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    “A document of this kind is not merely evidence of a right or 
liability, the document itself is the instrument by which the rights or liabilities are 
created.” 24 
 
    ดงันัน้ ผู้ เขียนจงึมีความเห็นวา่ แม้บทบญัญตัใินเร่ืองจํานํา จะมิได้ให้คํา
จํากดัความหรือความหมายของคําวา่ “สทิธิท่ีมีตราสาร” ตามมาตรา 750 ไว้ แตจ่ากความเห็นของ
นกักฎหมาย และโดยการเทียบเคียงจากตําราตา่งประเทศ ก็อาจกลา่วได้วา่ สทิธิท่ีมีตราสาร นา่จะ
หมายถงึ ตราสารท่ีใช้แทนสทิธิในทรัพย์สนิ ท่ีเป็นวตัถแุห่งสทิธิตามตราสารนัน้ ซึง่หากไมมี่ตราสาร
แล้ว ยอ่มจะบงัคบัตามสทิธิท่ีมีอยูไ่มไ่ด้เลย เพราะตราสารนัน้เองเป็นสิง่ท่ีก่อให้เกิดสทิธิขึน้ ดงันัน้ 
การโอนตราสารจงึมีผลเป็นทัง้การโอนสทิธิเรียกร้องในหนี ้ และการโอนความเป็นเจ้าของใน 
ทรัพย์สนิท่ีเป็นวตัถแุห่งสทิธิตามตราสารนัน้ด้วย การโอนสทิธิตามตราสารจงึต้องกระทําตามแบบ
วิธีการของตราสารนัน้ ๆ ซึง่มิใช่แบบของการโอนสทิธิเรียกร้องในหนีต้ามธรรมดา ความหมายของ
คําวา่ตราสารในเร่ืองนี ้ จงึมีความซบัซ้อนกวา่การทําหลกัฐานเป็นหนงัสือ หรือการทําเป็นหนงัสือ
เพียงเพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งหนีใ้นการฟ้องร้องบงัคบัคดีเท่านัน้ และไมห่มายความรวมถึงสทิธิตาม
สญัญาตา่ง ๆ โดยทัว่ไป ซึง่สามารถโอนกนัได้โดยวธีิการโอนสทิธิเรียกร้องอยูแ่ล้ว ตวัอยา่งของ
สทิธิท่ีมีตราสาร ได้แก่ ตัว๋เงิน ใบหุ้น ใบตราสง่ ใบประทวนสนิค้า เป็นต้น 
 
   5.1.6 วิธีบังคับจาํนําตามที่กฎหมายกาํหนด 
    เม่ือหนีถ้ึงกําหนดชําระ ถ้าลกูหนีไ้มชํ่าระหนี ้ ผู้ รับจํานํายอ่มมีสทิธิท่ีจะ
บงัคบัชําระหนีเ้อากบัทรัพย์ท่ีจํานําไว้ได้ โดยไมต้่องฟ้องคดีตอ่ศาล โดยใช้หลกัเกณฑ์การบงัคบั
จํานําตามท่ีบญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ในสว่นท่ีวา่ด้วยการบงัคบัจํานํา 
อยา่งไรก็ดี แม้การจํานําจะก่อให้เกิดสทิธิแก่เจ้าหนี ้ ในอนัท่ีจะบงัคบัจํานําเอาจากทรัพย์สนิท่ี
ลกูหนีนํ้ามาประกนัหนีไ้ว้ก็ตาม แตเ่จ้าหนีจํ้านําอาจสละสทิธิบงัคบัชําระหนีแ้บบเจ้าหนีมี้ประกนั 
แล้วใช้สทิธิบงัคบัลกูหนีอ้ยา่งเจ้าหนีส้ามญัก็ได้ ทัง้นี ้ เพราะไมไ่ด้มีกฎหมายบงัคบัวา่ผู้ รับจํานํา
จะต้องบงัคบัจํานําอยา่งเดียว ดงัจะพิจารณาได้จากตวัอยา่งคําพพิากษาฎีกาท่ี 485/2513 

                                                           
 24 James Mcloughlin, Introduction to Negotiable Instrument. (London : Butterworths, 
1983), p.23. 
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    คําพิพากษาฎีกาท่ี 485/2513 ระหวา่ง นางเพียร  จต่ีูรัตน์ (หม้าย) โจทก์  
นางไศลทิพย์  ตาปนานนท์ ท่ี 1, พนัตํารวจเอก พิชิต  มีปรีชา ท่ี 2 จําเลย 
 
    โจทก์ฟ้องวา่ จําเลยทัง้สองได้ทําสญัญากู้ เงินโจทก์ จํานวน 35,000 บาท 
มีการสง่มอบต้นเงินกู้ครบถ้วน จําเลยทัง้สองชําระดอกเบีย้ให้โจทก์เพียง 3 เดือน หลงัจากนัน้ก็
ไมไ่ด้ชําระทัง้ต้นเงินและดอกเบีย้อีก โจทก์ทวงถาม จําเลยทัง้สองก็ผดัผอ่นเร่ือยมา โจทก์จงึฟ้อง
ขอให้ศาลบงัคบัให้จําเลยชําระหนีต้้นเงินพร้อมดอกเบีย้ 
 
    จําเลยทัง้สองให้การสรุปได้วา่ สญัญากู้ ท่ีโจทก์อ้างได้มีการทําไว้จริง แต่
มิได้ปิดอากรแสตมป์ให้บริบรูณ์ และสญัญากู้ดงักลา่วได้ถกูยกเลกิเพิกถอนไปแล้ว โดยได้มีการทํา
สญัญาขึน้ใหมแ่ทน โดยให้จําเลยท่ี 1 เป็นผู้กู้  จําเลยท่ี 2 เป็นผู้ คํา้ประกนั จําเลยท่ี 1 ได้มอบ
ทะเบียนรถใบโอนพร้อมรถยนต์แก่โจทก์ไว้เป็นประกนั แตโ่จทก์เองไมย่อมขายรถคนัดงักลา่วเพ่ือ
บงัคบัชําระหนี ้ ทัง้ปลอ่ยทิง้ไว้จนรถอยูใ่นสภาพเส่ือมราคา โจทก์จงึไมมี่อํานาจฟ้อง และจําเลยก็
ไมต้่องรับผิดแม้ในเร่ืองดอกเบีย้ จําเลยท่ี 2 ตอ่สู้ ด้วยวา่ โจทก์ผอ่นเวลาการชําระหนีใ้ห้จําเลยท่ี 1 
โดยจําเลยท่ี 2 ในฐานะผู้ คํา้ประกนัไมย่นิยอม ดงันัน้ ผู้ คํา้ประกนัจงึหลดุพ้นความรับผิด 
 
    ศาลชัน้ต้น พจิารณาแล้วเห็นวา่ จําเลยทัง้สองได้ร่วมกนัทําสญัญากู้ตาม
ฟ้องจริง และสญัญากู้ดงักลา่วสมบรูณ์รับฟังเป็นพยานได้ตามกฎหมาย มีการมอบใบทะเบียนรถ 
ใบโอน และตวัรถยนต์ไว้เป็นประกนัการชําระหนีแ้ก่โจทก์จริง แตโ่จทก์ไมใ่ช้สทิธิบอกกลา่วบงัคบั
จํานําเอง จนเม่ือเวลาลว่งเลยมาทําให้รถยนต์ใช้การไมไ่ด้โจทก์จงึไมมี่สทิธิฟ้อง พิพากษายกฟ้อง 
 
    โจทก์อทุธรณ์  
 
    ศาลอทุธรณ์ พิจารณาแล้วเห็นวา่ จําเลยทัง้สองร่วมกนักู้ ยืมเงินโจทก์ 
เม่ือยงัมิได้ชําระหนีภ้ายในกําหนดเวลา จําเลยจงึมีหน้าท่ีต้องชําระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ พิพากษา
กลบั ให้จําเลยทัง้ 2 ชําระต้นเงินและดอกเบีย้คืนแก่โจทก์ 
 
    จําเลยทัง้สองฎีกาให้พิพากษายกฟ้อง 
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   ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นวา่ จําเลยทัง้สองได้ร่วมกนัทําสญัญากู้ เงินไว้จริงดงั
ฟ้องโจทก์ และแม้จะฟังได้วา่ มีการจํานํารถยนต์เป็นประกนัหลกัฐานการกู้ ยืมก็ตาม แตศ่าลฎีกา
เห็นวา่ ลกัษณะของการจํานําเป็นการเอาทรัพย์เป็นประกนัการชําระหนี ้อาจแบง่แยกการจํานํากบั
หนีท่ี้เอาทรัพย์เป็นประกนันัน้เป็นคนละสว่นได้ หรืออีกนยัหนึง่ หนีท่ี้มีจํานําเป็นประกนันัน้ เจ้าหนี ้
จะใช้สทิธิเรียกร้องอยา่งหนีส้ามญัโดยบงัคบัชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิทัว่ไปของลกูหนี ้ ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 214 หรือจะบงัคบัชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิท่ีจํานําอยา่งหนึง่ 
อยา่งใดก็ได้ การจํานํามิได้ผกูพนัผู้ รับจํานําให้ต้องบงัคบัจํานําเฉพาะแตท่างเดียว ฉะนัน้ โจทก์จะ
ใช้สทิธิบงัคบัจําเลยอยา่งหนีส้ามญั โดยสละบริุมสทิธิท่ีโจทก์มีเหนือทรัพย์ท่ีจํานําก็ยอ่มทําได้  
นอกจากนีก้ารท่ีจําเลยอ้างวา่ โจทก์ปลอ่ยให้รถยนต์ชํารุดทรุดโทรมทําให้เส่ือมราคานัน้ จําเลยมี
สทิธิท่ีจะวา่กลา่วเอากบัโจทก์ได้ตามกฎหมายอยูแ่ล้ว เม่ือจําเลยไมใ่ช้สทิธิดงักลา่ว ถือวา่จําเลย 
ละเลย จงึเป็นความผิดของจําเลยเอง พิพากษายืนตามคําพพิากษาศาลอทุธรณ์ 
 
    จากคําพิพากษาฎีกาดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้วา่ ผู้ รับจํานําจะบงัคบั
จํานํา หรือจะสละสทิธิในการขอบงัคบัจํานําเสีย แล้วใช้สทิธิเรียกร้องอยา่งเจ้าหนีส้ามญัก็ได้ แตถ้่า
เจ้าหนีเ้ลือกเอาวิธีใช้สทิธิเรียกร้องอยา่งเจ้าหนีส้ามญั เจ้าหนีก็้มีสทิธิท่ีจะบงัคบัชําระหนีจ้าก 
ทรัพย์สนิท่ีจํานํา รวมทัง้ทรัพย์อ่ืนของลกูหนีไ้ด้ด้วย แตถ้่ามีเจ้าหนีต้ามคําพพิากษาคนอ่ืนอีก  
เจ้าหนีด้งักลา่วมีสทิธิเข้าขอเฉล่ียเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จํานําด้วย 25 ผู้ รับจํานําจะ
อ้างวา่ตนเป็นเจ้าหนีท่ี้มีบริุมสทิธิเหนือทรัพย์ไมไ่ด้ นอกจากนี ้หากเจ้าหนีส้ละสทิธิการบงัคบัจํานํา
แล้ว จะมาบงัคบัจํานําในภายหลงัไมไ่ด้อีก 26 
 
    ถ้าผู้ รับจํานําเลือกใช้วิธีบงัคบัจํานํา การบงัคบัจํานําต้องปฏิบตัติามท่ี
บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 และมาตรา 765 กลา่วคือ 

                                                           
 25 ถาวร  โพธ์ิทอง. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคล

และทรัพย์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2523, หน้า 138. 
 26 เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาท่ี 69/2511  จํานองท่ีดินไว้ ตอ่มาได้ยกท่ีดินตีใช้หนีใ้ห้แก่ผู้ รับจํานอง 
แม้จะมิได้ทําเป็นหนงัสือและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ผู้ รับจํานองและทายาทซึง่ได้ครอบครองโดย
ความสงบ และเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมากกวา่ 10 ปี ยอ่มได้กรรมสทิธ์ิ สทิธิไถ่จํานองจงึระงบัไป ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 321 ประกอบกบัมาตรา 744 (1) 
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    1. ผู้ รับจํานําต้องบอกกลา่วเป็นหนงัสือไปยงัลกูหนีใ้ห้ชําระหนี ้ โดย
หนงัสือบอกกลา่วต้องมีข้อความวา่ ให้ชําระหนีแ้ละอปุกรณ์ภายในกําหนดเวลาท่ีเจ้าหนีผู้้ รับจํานํา
จะกําหนดไป ทัง้นี ้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 วรรค 1 สว่น
ระยะเวลานานเทา่ใดท่ีจะถือวา่ เป็นระยะเวลาอนัควรท่ีเจ้าหนีกํ้าหนดนัน้ ต้องพิจารณาเป็นเร่ือง ๆ 
ไป ทัง้นี ้โดยพจิารณาถึงจํานวนเงินท่ีจะต้องชําระหนี ้ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ จํานํากบัผู้ รับจํานําวา่
เคยตดิตอ่ค้าขายผอ่นผนักนัมามากน้อยเพียงใด เชน่ เจ้าหนีเ้คยบอกกลา่วให้ลกูหนีชํ้าระหนี ้
หลายครัง้แล้ว แตล่กูหนีไ้มชํ่าระ การท่ีเจ้าหนีบ้อกกลา่วครัง้สดุท้ายก่อนบงัคบัจํานองโดยให้เวลา
ชําระหนีเ้พียง 10 วนั หาเป็นเวลาท่ีน้อยเกินสมควรไม ่27 
 
    ในกรณีท่ีผู้ จํานําไมใ่ช่ลกูหนี ้ แตเ่ป็นบคุคลอ่ืนท่ีจํานําทรัพย์สนิของเขา
เพ่ือประกนัหนีข้องลกูหนี ้ในกรณีเช่นนี ้เจ้าหนีต้้องบอกกลา่วผู้ จํานําด้วย เพราะคําวา่ “ลกูหนี”้ ใน
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 วรรค 1 ไมไ่ด้หมายความถงึผู้ ท่ีเป็นหนีใ้นหนี ้
ประธานเทา่นัน้ ผู้ จํานําซึง่เอาทรัพย์สนิมาประกนัหนีแ้ก่ลกูหนีก็้ถือวา่เป็นลกูหนีเ้หมือนกนั ทัง้นี ้
โดยพิจารณาเทียบเคียงจากคําพิพากษาฎีกาในเร่ืองคํา้ประกนั ท่ีวา่ในกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้ฟ้อง 
เรียกหนีไ้ปยงัศาลแล้ว ตอ่มาเจ้าหนีทํ้าคําร้องย่ืนตอ่ศาลขอถอนช่ือลกูหนีผู้้นัน้ออกจากฟ้องโดยไม่
ต้องให้รับผิดชอบตอ่ไป ถือวา่เป็นการแสดงเจตนาปลดหนีใ้ห้แก่กนัตามกฎหมาย ซึง่ในคํา
พิพากษาฎีกาดงักลา่ว ศาลฎีกาเห็นวา่นายประกนัเป็นลกูหนีเ้หมือนกนั 28  
    2. หากลกูหนีล้ะเลยไมป่ฏิบตัติามคําบอกกลา่ว กลา่วคือ เม่ือพ้น
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในคําบอกกลา่วแล้ว ลกูหนีย้งัไมนํ่าเงินมาชําระหนี ้ ผู้ รับจํานําสามารถ
เอาทรัพย์สนิท่ีจํานําออกขายทอดตลาดได้ ทัง้นี ้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 
764 วรรค 2 โดยไมต้่องฟ้องศาลขอให้พพิากษาบงัคบัจํานํา เพราะผู้ รับจํานําครอบครองทรัพย์นัน้
อยูแ่ล้ว แตก่่อนท่ีผู้ รับจํานําจะทําการขายทอดตลาด ผู้ รับจํานําจะต้องมีจดหมายบอกกลา่วไปยงั 
ผู้ จํานํา แจ้งเวลาและสถานท่ี ซึง่จะทําการขายทอดตลาดด้วย ตามท่ีบญัญตัไิว้ในประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 วรรค 3 เหตท่ีุผู้ รับจํานําต้องบอกกลา่วเร่ืองการขาย
ทอดตลาดไปยงัผู้ จํานํา ก็เพ่ือให้ผู้ จํานําได้มีโอกาสเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดกบับคุคลอ่ืน ๆ 

                                                           
 27 เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาท่ี 468/2488 ในเร่ืองจํานอง 
 28 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1012/2474 
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ด้วย หากผู้ รับจํานําไมบ่อกกลา่วหรือบอกกลา่วไมถ่กูต้อง แล้วเอาทรัพย์จํานําขายทอดตลาดไป 
ผู้ รับจํานําต้องรับผิดชอบถ้าขายทอดตลาดได้ราคาต่ํากวา่ราคาขายธรรมดาในท้องตลาด หรือถ้า
ทรัพย์จํานําเป็นของพเิศษ เชน่ เป็นของหายาก ต้องคํานวณตามราคาพิเศษ 29 
    3. ในกรณีท่ีผู้ รับจํานําไมส่ามารถบอกกลา่วบงัคบัจํานําแก่ลกูหนีไ้ด้ อาจ
เป็นเพราะเจ้าหนีไ้มท่ราบวา่ลกูหนี ้ หรือผู้ จํานําย้ายไปอยูท่ี่ใด หาตวัไมพ่บ ก็ไมจํ่าต้องบอกกลา่ว 
กฎหมายบญัญตัใิห้ผู้ รับจํานําเอาทรัพย์ท่ีจํานําออกขายทอดตลาดได้เหมือนกนั แตท่ัง้นี ้ หนีค้้าง
ชําระท่ีจะบงัคบัจํานําจะต้องค้างชําระมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 765 
 
    จะเห็นได้วา่ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 มีหลกั
วา่ ก่อนจะบงัคบัจํานําเพ่ือเอาทรัพย์จํานําออกขายทอดตลาด ผู้ รับจํานําจะต้องบอกกลา่วแก่ 
ลกูหนี ้ หรือผู้ จํานําก่อน โดยบอกกลา่ววา่จะบงัคบัจํานําครัง้หนึง่ และบอกกลา่วก่อนขาย
ทอดตลาดอีกครัง้หนึง่ แตก่ฎหมายมาตรา 765 เป็นข้อยกเว้นวา่ผู้ รับจํานําไมต้่องบอกกลา่วก็ได้ 
ถ้าไมส่ามารถบอกกลา่วได้ ผู้ รับจํานําก็สามารถขายทอดตลาดทรัพย์จํานําได้เหมือนกนั ดงันัน้ จงึ
เป็นปัญหาวา่ การท่ียกเว้นไมต้่องบอกกลา่วนี ้ ยกเว้นทัง้สองอยา่งคือ ไมต้่องบอกกลา่วบงัคบั
จํานํา และไมต้่องบอกกลา่วขายทอดตลาด หรือยกเว้นไมต้่องบอกกลา่วอนัใดอนัหนึง่เพียงอยา่ง
เดียว เห็นได้วา่ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 765 ไมร่ะบขุ้อความโดยเฉพาะไว้
วา่ไมส่ามารถบอกกลา่วกรณีใดบ้าง ดงันัน้ ยอ่มเห็นได้วา่ การไมส่ามารถบอกกลา่วตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 ยอ่มหมายถงึการไมส่ามารถบอกกลา่วบงัคบัจํานํา รวมทัง้
การไมส่ามารถบอกกลา่วก่อนขายทอดตลาดด้วย ซึง่ก็เป็นไปไมไ่ด้ในทางปฏิบตัด้ิวย เพราะการท่ี
เจ้าหนีไ้มส่ามารถบอกกลา่วบงัคบัจํานําแก่ลกูหนีไ้ด้ เพราะหาตวัลกูหนีไ้มพ่บ ก็เท่ากบัไมส่ามารถ
บอกกลา่วก่อนขายทอดตลาดไปในตวัด้วย เว้นแตใ่นกรณีท่ีลกูหนีเ้ป็นคนละคนกบัผู้ จํานํา การ
บอกกลา่วควรจะบอกกลา่วเท่าท่ีจะทําได้ 
 
    ในการบงัคบัจํานํา ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์บญัญตัวิา่ต้อง
ขายทอดตลาด คูส่ญัญาจะตกลงกนัวา่การบงัคบัจํานําไมต้่องขายทอดตลาด แตจ่ะขายกนัโดยวธีิ

                                                           
 29 พจน์  บษุปาคม. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย คํา้ประกัน จาํนอง 

จาํนํา สทิธิยดึหน่วง และบุริมสทิธิ พิมพ์ครัง้ท่ี 4 สํานกัพิมพ์นิติบรรณการ, 1 มีนาคม 2540, หน้า 246 
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ธรรมดา หรือโดยประการอ่ืนใดนอกจากขายทอดตลาดจะทําได้หรือไม ่ สําหรับปัญหานีมี้
บทบญัญตัมิาตรา 756 กําหนดไว้วา่ การท่ีจะตกลงกนัไว้เสียแตก่่อนเวลาหนีถ้ึงกําหนดชําระเป็น 
ข้อความอยา่งใดอยา่งหนึง่วา่ ถ้าไมชํ่าระหนีใ้ห้ผู้ รับจํานําเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิจํานํา หรือให้ 
จดัการแก่ทรัพย์สนินัน้เป็นประการอ่ืนนอกจากตามบทบญัญตัทิัง้หลายวา่ด้วยการบงัคบัจํานํานัน้ 
ข้อตกลงดงักลา่วไมส่มบรูณ์ คือ ใช้บงัคบัไมไ่ด้ จากบทบญัญตัดิงักลา่ว เห็นได้วา่การบงัคบัจํานํา
จงึต้องใช้วธีิขายทอดตลาดเสมอ แตอ่ยา่งไรก็ดี บทบญัญตันีิห้้ามการตกลงกนัก่อนหนีถ้งึกําหนด
ชําระเทา่นัน้ แตถ้่าหากหนีถ้ึงกําหนดชําระแล้ว ผู้ รับจํานําจะตกลงกบัผู้ จํานําอยา่งไรก็ได้ ไมเ่ป็น
การฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองกฎหมายมาตรานี ้ ดงันัน้ กรณีตามปัญหาดงักลา่วคูส่ญัญายอ่มตกลง
บงัคบัจํานําเป็นประการอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดได้ เพราะเป็นการตกลงกนัภายหลงัจากหนี ้
ถึงกําหนดชําระแล้ว จงึไมต้่องห้ามตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 756  
แตอ่ยา่งใด 
 
    อยา่งไรก็ตาม แม้การตกลงบงัคบัจํานําเป็นอยา่งอ่ืนนอกจากขาย
ทอดตลาด จะตกลงกนัได้โดยไมต้่องห้ามตามกฎหมาย แตถ้่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมย่ินยอมตามวธีิ
ของอีกฝ่ายหนึง่ ก็ต้องใช้วิธีการขายทอดตลาดเท่านัน้ 
 
   5.1.7 การจาํนําสิทธิที่จะได้รับเงนิฝากคืนจากธนาคาร 
    มีปัญหาวา่สทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืนจากธนาคารนัน้ จะจํานํากนัได้
หรือไมน่ัน้ ถ้าดตูาม ป.พ.พ. มาตรา 140 ท่ีบญัญตัวิา่ “สงัหาริมทรัพย์ หมายความวา่ ทรัพย์สนิอ่ืน 
นอกจากอสงัหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสทิธิอนัเก่ียวกบัทรัพย์สนินัน้ด้วย” จาก
บทบญัญตัขิอง มาตรา 140 อนัเป็นบทบญัญตัเิก่ียวกบัสงัหาริมทรัพย์ จะเห็นได้วา่ทรัพย์สนิอ่ืน 
นอกจากอสงัหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นสงัหาริมทรัพย์ สงัหาริมทรัพย์ยอ่มหมายรวมถงึสทิธิอนัเก่ียวกบั
สงัหาริมทรัพย์ด้วย สทิธิของลกูค้าท่ีจะได้รับเงินฝากคืนจากธนาคารผู้ รับฝากเป็นทรัพย์สนิอ่ืน 
นอกจากอสงัหาริมทรัพย์ จงึเป็นสงัหาริมทรัพย์ด้วย จงึยอ่มจํานําสทิธิกนัได้ การจํานําสทิธิอนั 
เก่ียวด้วยสงัหาริมทรัพย์ก็โดยอาศยั ป.พ.พ. มาตรา 747 (ไมเ่ก่ียวกบัมาตรา 750) เพราะสทิธิ 
ดงักลา่วเป็นสงัหาริมทรัพย์ สทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืนจากธนาคารซึง่เป็นสงัหาริมทรัพย์ ยอ่มจํานํา
กนัได้ด้วย แตก่ารจํานํามีสาระสําคญัอีกประการหนึง่ คือ ต้องมีการสง่มอบด้วย ดงันัน้ แม้วา่สทิธิ
อนัเก่ียวกบัสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นทรัพย์สนิซึง่อาจนํามาจํานําได้ แตก่ารจะนําทรัพย์สนิซึง่ไมมี่
รูปร่างมาจํานํา ยอ่มไมอ่าจสง่มอบสทิธิแก่ผู้ รับจํานําได้ เม่ือจะบงัคบัจํานําก็ไมอ่าจบงัคบัเอากบั
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ตวัสทิธิได้ การจํานําสทิธิจงึไมอ่าจมีขึน้ได้ แตก่ารจํานํามีความมุง่หมายท่ีจะให้ทรัพย์ทัง้หลาย  
รวมทัง้สทิธิเรียกร้องใช้เป็นหลกัประกนัหนีไ้ด้ ในการจํานําสทิธิ กฎหมายจงึกําหนดให้ต้องมี 
ตราสารซึง่แสดงสทิธิท่ีจะได้รับทรัพย์หรือตวัเงินตามตราสารนัน้ มาใช้เป็นหลกัฐานในการสง่มอบ
แก่ผู้ รับจํานํา ดงันัน้ สทิธิท่ีจะนํามาจํานําได้จงึต้องเป็นสทิธิท่ีมีตราสารเท่านัน้ หากตราสารไปอยู่
กบัผู้ใด ทรัพย์สนิอนัเป็นวตัถแุหง่สทิธิตามตราสารนัน้ จะตามไปกบัตราสารด้วย เจ้าหนีผู้้  
ครอบครองตราสารก็เท่ากบัครอบครองสทิธิ และสามารถขายทอดตลาดเปล่ียนสทิธิเป็นเงินเป็น
ทองได้เหมือนดงัสงัหาริมทรัพย์ท่ีจบัต้องได้ทัง้หลาย โดยประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ได้
กําหนดวธีิการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารไว้เป็นพิเศษในมาตรา 750 นอกจากนีแ้ล้ว สทิธิซึง่มีตราสาร
เหลา่นีจ้ะต้องโอนกนัได้ด้วย เพราะหากเป็นสทิธิท่ีโอนกนัไมไ่ด้ ยอ่มจํานําไมไ่ด้ เพราะไมอ่าจ
บงัคบัขายทอดตลาดเม่ือต้องบงัคบัจํานํา 
 
    สทิธิซึง่มีตราสารตามความหมายในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
มาตรา 750 ได้แก่ สทิธิในสนิค้าท่ีฝากมีตราสาร คือ ใบประทวนสนิค้า สทิธิในสนิค้าท่ีขนสง่มี 
ตราสาร คือ ใบตราสง่ สทิธิในเงินปันผลของบริษัทจํากดัมีตราสาร คือ ใบหุ้น และสทิธิในจํานวน
เงินตามตัว๋เงินมีตราสาร คือ ตัว๋เงินเท่านัน้ ดงันัน้ ใบรับฝากเงินจงึไมใ่ช่ตราสารตามความหมาย
ของมาตรา 750 
 
    แตอ่ยา่งไรก็ดี ทา่นศาสตราจารย์ไพจิตร  ปญุญพนัธ์ 30 ซึง่เป็น 
นกักฎหมายทา่นหนึง่ เห็นวา่ บทบญัญตั ิ มาตรา 750 เป็นบทบญัญตัท่ีิแสดงให้เห็นวา่ ถ้าหาก
ทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นสทิธิท่ีมีตราสารแล้ว ก็ต้องสง่มอบตราสารให้แก่ผู้ รับจํานําด้วย แตม่ิได้ 
หมายความวา่ ถ้าเป็นสทิธิท่ีไมมี่ตราสารแล้วจะจํานําไมไ่ด้ และมีความเห็นตอ่ไปวา่ มาตรา 750 
ซึง่บญัญตัเิก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นสทิธิท่ีมีตราสารเป็นเพียงบทเพิ่มเตมิ มาตรา 747 เฉพาะ
สทิธิท่ีมีตราสาร มิได้หมายความวา่การจํานําสทิธิแล้วจะต้องถือตามมาตรา 750 เป็นหลกั แต่
มาตรา 750 นี ้หมายเฉพาะการจํานําสทิธิท่ีมีตราสารเท่านัน้ คือ ตราสารท่ีใช้แทนสทิธิ หรือทรัพย์ 
เช่น ใบประทวนสนิค้า เป็นต้น การจํานําสทิธิท่ีไมมี่ตราสารไมเ่ก่ียวกบัมาตรา 750 แตป่ระการใด 

                                                           
 30 ไพจิตร  ปญุญพนัธ์. “จาํนําสทิธิ” บทบณัฑิตย์ ตอน 3 เลม่ท่ี 35 พ.ศ. 2521, หน้า 429 
      “               “แก้ความเข้าใจเร่ืองจาํนําสทิธิ” บทบณัฑิตย์ ตอน 2 เลม่ท่ี 36 พ.ศ. 2522 
หน้า 180 
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ความเห็นนีเ้ห็นวา่แม้สทิธิท่ีไมมี่ตราสารก็สามารถนํามาจํานําได้ เพราะไมมี่กฎหมายบญัญตัวิา่
สทิธิท่ีจะจํานํากนัได้ต้องเป็นสทิธิท่ีมีตราสาร หากสทิธินัน้เป็นสทิธิท่ีเก่ียวกบัสงัหาริมทรัพย์โดย
เป็นไปตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ วา่ด้วยการจํานํา 
 
    นกักฎหมายอีกท่านหนึง่ คือท่านศาสตราจารย์จิตต ิ  ตงิศภทิัย์ มี
ความเห็นวา่ 31  การจํานําสทิธิหมายถงึการจํานําสทิธิเรียกร้อง   ซึง่ตามหลกักฎหมายทัว่ไปถือเป็น 
ทรัพย์สนิอยา่งหนึง่ แตก่ารจํานํานัน้ต้องเอาสงัหาริมทรัพย์ไปมอบให้เจ้าหนีย้ดึถือไว้เป็นประกนั
การชําระหนี ้ ถ้าเป็นสทิธิเรียกร้อง การจํานําจะทําได้ต้องเอาตราสารแสดงสทิธินัน้ไปมอบให้
เจ้าหนีไ้ว้ แล้วแจ้งการจํานําให้ลกูหนีท้ราบ ท่ีสําคญัคือหนีห้รือสทิธิเรียกร้องท่ีเอามาจํานํานัน้ 
จะต้องโอนได้ ถ้าโอนไมไ่ด้ก็จํานํากนัไมไ่ด้ อยา่งไรก็ดี การจํานําสทิธิ สทิธิในท่ีนีต้้องหมายความวา่
สทิธิท่ีมีตราสาร สทิธิเฉย ๆ คงจะจํานํากนัไมไ่ด้ 
 
    ปัญหาอีกประการหนึง่เก่ียวกบัการจํานําสทิธิ ก็คือการบงัคบัจํานํา  
เน่ืองจาก การบงัคบัจํานําต้องปฏิบตัติามท่ีบญัญตัไิว้ใน ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
มาตรา 764 และ มาตรา 765 กลา่วคือ ผู้ รับจํานําต้องบอกกลา่วเป็นหนงัสือไปยงัลกูหนีใ้ห้ชําระ
หนี ้โดยในหนงัสือบอกกลา่วต้องมีข้อความวา่ ให้ชําระหนีแ้ละอปุกรณ์ภายในกําหนดเวลา สําหรับ
ระยะเวลาท่ีเจ้าหนีจํ้านํากําหนดแก่ลกูหนีน้ัน้ ไมมี่กําหนดตายตวัวา่ต้องเป็นระยะเวลาเท่าใด จงึใช้
ระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร แล้วแตก่รณี ๆ ไป ในกรณีท่ีผู้ นําทรัพย์มาจํานําแก่เจ้าหนีไ้มใ่ช่ลกูหนี ้
แตเ่ป็นบคุคลอ่ืนท่ีนําทรัพย์มาจํานําเป็นประกนัหนีข้องลกูหนีแ้ล้ว เจ้าหนีจํ้านําต้องบอกกลา่วไป
ยงัผู้ จํานําในกรณีนีด้้วย เพราะผู้ จํานําอาจเข้าชําระหนีแ้ทนลกูหนี ้ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีการบงัคบั
จํานําก็ได้ ถ้าได้มีการบอกกลา่วแล้ว แตล่กูหนีล้ะเลยไมป่ฏิบตัติามคําบอกกลา่วของเจ้าหนีจํ้านํา 
จนพ้นระยะเวลาท่ีกําหนดไว้แล้ว ผู้ รับจํานํามีสทิธิเอาทรัพย์สนิท่ีจํานําไว้นัน้ออกขายทอดตลาดได้ 
โดยไมต้่องฟ้องศาลขอให้พพิากษาให้บงัคบัจํานํา แตก่่อนท่ีผู้ รับจํานําจะทําการขายทอดตลาด  
ผู้ รับจํานําจะต้องบอกกลา่วไปยงัผู้ จํานํา แจ้งเวลา และสถานท่ีซึง่จะทําการขายทอดตลาดด้วย  
ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ จํานําได้มีโอกาสเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดกบับคุคลอ่ืน ๆ ด้วย 
 

                                                           
 31 จิตติ  ติงศภทัิย์. “สมัมนากฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงินและดอกเบีย้ สรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และตอบข้อซกัถาม” วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 3 หน้า 89-91 

DPU



33 
 

    ในกรณีท่ีผู้ รับจํานําไมส่ามารถบอกกลา่วบงัคบัจํานําแก่ลกูหนีไ้ด้ ผู้ รับ
จํานําสามารถนําทรัพย์ท่ีจํานําไว้ขายทอดตลาดได้ แตท่ัง้นี ้หนีซ้ึง่ค้างชําระ ซึง่หมายถึงหนีป้ระธาน 
และหนีอ้ปุกรณ์ (หนีอ้ปุกรณ์ ได้แก่ ดอกเบีย้ คา่สนิไหมทดแทนในการไมชํ่าระหนี ้ คา่ฤชา 
ธรรมเนียมในการบงัคบัจํานํา คา่ใช้จ่ายเพ่ือรักษาทรัพย์สนิท่ีจํานํา รวมทัง้คา่สนิไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสยีหายอนัเกิดแก่ความชํารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สนิจํานําซึง่เห็นไมป่ระจกัษ์ด้วย) ทัง้นี ้
เป็นไปตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 748 หนีท่ี้จะต้องบงัคบั
จํานําต้องค้างชําระมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว จะเห็นได้วา่ กฎหมายบญัญตัวิา่การบงัคบัจํานําต้อง
ใช้วิธีการขายทอดตลาด แตใ่นกรณีท่ีผู้ จํานํา และผู้ รับจํานําจะตกลงกนัวา่ต้องการบงัคบัจํานําโดย
วิธีการอยา่งอ่ืน นอกจากการขายทอดตลาดนัน้ หากเป็นการตกลงกนัก่อนหนีถ้งึกําหนดชําระ  
ข้อตกลงดงักลา่วยอ่มไมส่มบรูณ์ใช้บงัคบัไมไ่ด้ เพราะเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ มาตรา 756 แตอ่ยา่งไรก็ดี หากเป็นการตกลงกนัเม่ือหนีถ้ึงกําหนดชําระแล้ว ผู้ จํานํา
และผู้ รับจํานํายอ่มตกลงบงัคบัจํานําเป็นประการอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดได้  
 
    อยา่งไรก็ดี ในการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนี ้ มกัมีความ
สบัสนเก่ียวกบัการจํานําดงักลา่ววา่จะเป็นการจํานําตวัเงิน หรือเป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร 
เพราะหากข้อเท็จจริงปรากฏวา่เป็นการจํานําตวัเงินท่ีฝากไว้กบัธนาคารแล้ว ไมถื่อวา่เป็นการจํานํา
เงินฝาก เน่ืองจากตามสญัญาฝากทรัพย์ ตวัเงินท่ีฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคารไปแล้ว ดงัจะ
พิจารณาได้จากคําพิพากษาฎีกาท่ี 2611/2522 (คดีระหวา่ง นายเจริญ  ศรีสมบรูณานนท์ โจทก์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั ผู้ ร้อง บริษัท ธเนศพร จํากดั กบัพวก จําเลย) 
 
    คดีปรากฏข้อเท็จจริงวา่ จําเลยได้ทําสญัญาก่อสร้างทางกบักรมทาง
หลวง และได้รับคา่จ้างลว่งหน้าไปจากกรมทางหลวง โดยธนาคารผู้ ร้องได้ออกหนงัสือคํา้ประกนัไว้
ตอ่กรมทางหลวงวา่ ถ้าจําเลยผิดสญัญา ธนาคารผู้ ร้องจะรับผิดชดใช้เงินคืนตามจํานวนท่ีจําเลย
ต้องรับผิดตอ่กรมทางหลวง จําเลยได้ฝากเงินประเภทฝากประจํา ไว้กบัธนาคารผู้ ร้องสองจํานวน 
ปรากฏตามใบรับฝากประจํา เลขท่ี 906/2517 และ 1093/2518 ตามลําดบั จําเลยได้ตกลงมอบ
เงินฝากพร้อมใบรับฝากเงินประจําเลขท่ี 906/2517 และ 1093/2518 ให้ธนาคารผู้ ร้อง เพ่ือเป็น
ประกนัความเสียหายของผู้ ร้องท่ีจะต้องรับผิดใช้เงินแก่กรมทางหลวง เน่ืองจากการออกหนงัสือคํา้
ประกนัจําเลยไว้ และยอมให้ผู้ ร้องหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของจําเลย ชําระคา่เสียหายท่ีธนาคาร 
ผู้ ร้องจะต้องชดใช้แทนได้ทนัที โดยไมต้่องบอกกลา่วแก่จําเลยก่อน ทัง้จําเลยจะไมถ่อนเงินฝาก
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ประจํารายนี ้ จนกวา่ธนาคารผู้ ร้องจะพ้นภาระความรับผิดชอบตามหนงัสือคํา้ประกนั ตอ่มาศาล
ชัน้ต้นได้มีคําสัง่พทิกัษ์ทรัพย์จําเลยเดด็ขาด และทางกรมทางหลวงได้แจ้งแก่ธนาคารผู้ ร้องวา่
จําเลยผิดสญัญา ขอให้ธนาคารผู้ ร้องในฐานะผู้ คํา้ประกนัชําระหนีแ้ทนจําเลย แตธ่นาคารผู้ ร้องยงั
มิได้ชําระ ปรากฏวา่เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ได้แจ้งอายดัเงินท่ีจําเลยฝากไว้กบัธนาคารผู้ ร้อง โดย
ให้ธนาคารผู้ ร้องสง่เงินให้เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ ธนาคารผู้ ร้องได้โต้แย้งการอายดัดงักลา่ว 
พร้อมทัง้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลเพิกถอนคําสัง่ของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ 
 
    ศาลชัน้ต้น และศาลอทุธรณ์พิพากษายกคําร้อง 
 
    ธนาคารผู้ ร้องฎีกา 
 
    ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว มีปัญหาตามฎีกาของผู้ ร้องวา่ การท่ีจําเลยตกลง
มอบเงินฝาก พร้อมใบรับฝากเงินประจําแก่ธนาคารผู้ ร้องตามข้อเท็จจริงดงักลา่ว เป็นการจํานําเงิน
ฝาก หรือไม ่ ศาลฎีกาเห็นวา่เงินท่ีจําเลยฝากไว้กบัธนาคารผู้ ร้อง ยอ่มตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ ร้อง  
ผู้ ร้องคงมีหน้าท่ีต้องคืนให้ครบจํานวน การท่ีจําเลยตกลงมอบเงินฝากพร้อมใบรับฝากแก่ผู้ ร้อง เพ่ือ
เป็นประกนัความเสียหายอนัจะเกิดเน่ืองจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัจําเลยนัน้ เป็น
เร่ืองความตกลงในการฝากเงินนัน้เอง ไมทํ่าให้ตวัเงินตามจํานวนในบญัชีเงินฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิ
ของจําเลย โดยมีผู้ ร้องยดึไว้เป็นประกนัการชําระหนี ้ความตกลงดงักลา่วไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก 
 
    จากคําพิพากษาฎีกาดงักลา่ว การท่ีศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่ การมอบเงินฝาก
พร้อมใบรับฝากเงินประจําแก่ธนาคารเพ่ือเป็นประกนัหนี ้ ไมถื่อเป็นการจํานําเงินฝาก เพราะศาล
ฎีกาเห็นวา่การฝากเงินกบัธนาคาร ธนาคารในฐานะผู้ รับฝากไมจํ่าต้องสง่เงินทองตราเดียวกบัท่ี
ฝากคืนแก่ผู้ฝาก เพียงแตต้่องคืนให้ครบจํานวนเทา่นัน้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
มาตรา 672 ดงันัน้ จงึถือวา่กรรมสทิธ์ิในเงินท่ีฝากตกเป็นของธนาคารแล้ว ธนาคารมีสทิธินําเงิน
จํานวนดงักลา่ว ออกใช้ได้แตต้่องคืนผู้ฝากให้ครบจํานวน แม้วา่เงินนัน้จะสญูหาย เพราะเหตุ
สดุวิสยั ธนาคารก็ต้องรับผิดเอง ดงันัน้ การท่ีผู้ฝากแสดงเจตนาตกลงนําเงินฝากมาจํานําเป็น
ประกนัหนีข้องตนตอ่ธนาคารผู้ รับฝาก เม่ือตวัเงินฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ รับฝากคือธนาคารไป
แล้ว  
ผู้ฝาก (ผู้ จํานํา) จงึไมมี่ตวัเงินท่ีนํามาใช้จํานํา จงึไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก ซึง่ท่านศาสตราจารย์ 
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จิตต ิ  ตงิศภทิัย์ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีวา่ จํานําเงินฝากได้หรือไม ่ วา่ “ตวัเงินฝากเป็น 
สงักมะทรัพย์ และไมมี่ตวัเงินท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปวา่เป็นของจําเลย จงึไมมี่ทรัพย์สนิท่ีจะมอบไว้
เป็นจํานําประกนัการชําระหนีไ้ด้” นอกจากนี ้ ยงัมีความเห็นเก่ียวกบัข้อวินิจฉยัของศาลฎีกาท่ีวา่ 
เงินฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ ร้อง สรุปได้วา่ การยืมเงินและการฝากเงินมีลกัษณะใกล้เคียงกนั 
แตก่ารยืมเงินนัน้ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 650 บญัญตัวิา่ “อนัวา่ยืมใช้ 
สิน้เปลืองนัน้ คือสญัญาซึง่ผู้ให้ยืมโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิชนิดใช้ไปสิน้ไปนัน้เป็นปริมาณมี
กําหนดให้ไปแก่ผู้ ยืม และผู้ ยืมตกลงวา่จะคืนทรัพย์สนิเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกนั
ให้แทนทรัพย์สนิซึง่ให้ยืมนัน้…..” สว่นการฝากเงินไมมี่บทบญัญตัวิา่ กรรมสทิธ์ิในทรัพย์ของผู้ฝาก
โอนไปยงัผู้ รับฝาก เพียงแตบ่ญัญตัวิา่ผู้ รับฝากไมต้่องสง่คืนเงินตราอนัเดียวกนัและใช้เงินนัน้ได้ 
และต้องรับผิดแม้เงินสญูหาย เพราะเหตสุดุวิสยั ตามมาตรา 672 ดงันัน้ อาจเป็นไปได้ท่ีการฝาก
เงิน กรรมสทิธ์ิยงัอยูท่ี่ผู้ฝาก สว่นผู้ รับฝากมีเพียงสทิธิครอบครอง ซึง่หากผู้ รับฝากมีเจตนาทจุริต
เบียดบงัเงินนัน้เป็นของตน ก็ยอ่มมีความผิดฐานยกัยอกทรัพย์ได้ การท่ีศาลฎีกาวางหลกัวา่ เงิน
ฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ รับฝาก จงึทําให้หาความแตกตา่งระหวา่งการยืมเงินและการฝากเงินได้
ยากยิง่ขึน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้การจะยืมเงินหรือฝากเงินกนัคงต้องแล้วแตจ่ะตกลงกนัวา่เป็นการยืมหรือ
ฝาก เชน่ ระหวา่งธนาคารโดยเฉพาะกบัผู้ เคยค้า ถ้าธนาคารต้องการเงินของผู้ เคยค้าไปใช้ น่าจะ
เป็นยืม แตเ่ม่ือตกลงกนัวา่เป็นฝาก ก็ต้องรับเป็นฝาก 
 
    ผู้ เขียนเห็นด้วยกบัการท่ีศาลฎีกาวนิิจฉยัท่ีวา่ เงินฝากประจําตกเป็น
กรรมสทิธ์ิของธนาคารแล้ว ผู้ฝากจงึไมส่ามารถจะมอบเงินฝากให้เป็นจํานําแก่ธนาคารได้ ด้วย 
เหตผุลท่ีวา่ เม่ือพิจารณาจากบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ลกัษณะฝากทรัพย์ 
วา่ด้วยวิธีเฉพาะการฝากเงิน มาตรา 672 แล้ว จะเห็นได้วา่บทบญัญตัมิาตราดงักลา่ว เป็นข้อ
สนันิษฐานของกฎหมายท่ีวา่ในการฝากเงิน ผู้ รับฝากเงินไมต้่องคืนเงินอนัเดียวกนักบัท่ีรับฝาก  
ผู้ รับฝากใช้เงินท่ีฝากได้ และแม้เงินซึง่ฝากนัน้จะได้สญูหายไปด้วยเหตสุดุวิสยั ผู้ รับฝากก็ต้อง 
คืนเงิน ซึง่จากลกัษณะดงักลา่วมีนกักฎหมายทา่นหนึง่เห็นวา่ 32 สญัญาฝากเงินอาจถือเป็นสญัญา

                                                           
 32 มาโนช  สทุธิวาทนฤพฒุิ. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝาก

ทรัพย์ เกบ็ของในคลังสนิค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามคําแหง, หน้า 161 
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ฝากทรัพย์นอกแบบได้อยา่งหนึง่ โดยข้อสนันิษฐานของกฎหมายดงักลา่ว โดยสญัญาฝากทรัพย์
นอกแบบ มีลกัษณะเป็นสญัญาชนิดท่ีมิได้มีข้อตกลงให้ผู้ รับฝากคืนทรัพย์สนิอนัเดียวกบัท่ีตนได้ 
รับฝาก หากแตมี่ข้อตกลงให้ผู้ รับฝากคืนทรัพย์สนิท่ีเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกนัเทา่นัน้ 
ทําให้สญัญาฝากทรัพย์นอกแบบมีผลทางกฎหมายแตกตา่งกบัสญัญาฝากทรัพย์ธรรมดา ตรงท่ี
สญัญาฝากทรัพย์นอกแบบนัน้ กรรมสทิธ์ิแห่งทรัพย์สนิท่ีฝากหาได้ตกอยูแ่ก่ผู้ฝากไม ่ แตจ่ะตกอยู่
แก่ผู้ รับฝาก อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากสญัญาฝากทรัพย์นอกแบบไมมี่บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์โดยตรง ดงันัน้ เพียงพิจารณาจากบทบญัญตัมิาตรา 672 และข้อสนันิษฐานของ
กฎหมายดงักลา่ว ยงัผลให้ถือวา่ เม่ือทําสญัญาฝากเงินกรรมสทิธ์ิในเงินตราได้โอนมายงัผู้ รับฝาก
แล้ว ด้วยเหตนีุ ้ ผู้ฝากเงินมีเพียงสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนจากธนาคารผู้ รับฝากเทา่นัน้ โดยธนาคาร 
ผู้ รับฝาก ซึง่มีหนีท่ี้จะต้องคืนเงินท่ีฝากแก่ผู้ฝากไมจํ่าต้องคืนเงินอนัเดียวกนันัน้แก่ผู้าก แตต้่องคืน
ให้ครบจํานวน นอกจากนี ้ การนําทรัพย์สนิมาจํานํา อาจทําได้โดยผู้ เป็นลกูหนีใ้นหนีป้ระธานนํา
ทรัพย์สนิมาจํานําเป็นประกนัหนีข้องตนเอง หรือบคุคลภายนอกนําทรัพย์สนิมาจํานําประกนัหนี ้
ของลกูหนีก็้ได้ การท่ีผู้ฝากนําเงินฝากซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคารมาใช้ประกนัหนีข้องตนตอ่
ธนาคารนัน่เอง จงึถือได้วา่ไมมี่ทรัพย์สนิมาสง่มอบเพื่อจํานํา จงึไมถื่อเป็นการจํานําเงินฝาก สรุป
ได้วา่ การฝากทรัพย์ท่ีเป็นตวัเงินถือวา่กรรมสทิธ์ิในเงินจํานวนนัน้ตกเป็นของธนาคารแล้ว ผู้ จํานํา
จะถือเอาเงินฝากนัน้มาเป็นทรัพย์ในการจํานําไมไ่ด้ 
 
    จะเห็นได้วา่ นอกจากคําพพิากษาฎีกาท่ี 2611/2522 ท่ีวา่ การนําตวัเงิน
ฝากมาใช้ประกนัหนี ้ ไมเ่ป็นจํานําเงินฝากแล้ว ยงัมีคําพพิากษาฎีกาท่ี 1474/2528 5438/2534 
2051/2537 4102/2539 9722-9731/2539 1063/2540 694/2544 และ 3293/2545 (รายละเอียด
ในภาคผนวก ข.) วินิจฉยัออกมาในแนวเดียวกนั ดงันัน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้จงึมีผลทําให้ธนาคารตกอยู่
ในฐานะเสียเปรียบ เพราะทําให้หนีท่ี้มีอยูก่บัธนาคาร โดยมีเงินฝากเป็นหลกัประกนันี ้ ขาด
หลกัประกนั โดยศาลฎีกาถือวา่ตวัเงินฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคารแล้ว ผู้ฝากไมอ่าจนําเงิน
ฝากนัน้มาเป็นวตัถใุนการจํานําได้ จากข้อวินิจฉยันีเ้องทําให้เห็นวา่ ตามสญัญาฝากเงิน ผู้ฝากมี
เพียงสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนจากธนาคารผู้ รับฝาก โดยธนาคารมีหนีท่ี้จะต้องคืนเงินตามจํานวนท่ี
ฝากไว้แตไ่มจํ่าต้องคืนเงินตราอนัเดียวกบัท่ีฝาก จงึเห็นวา่ สทิธิท่ีผู้ฝากจะได้รับเงินคืนจากธนาคาร 
ตา่งหาก คือ สทิธิเรียกร้องอนัเก่ียวกบัสงัหาริมทรัพย์อนัอาจนํามาจํานํากนัได้ อยา่งไรก็ตาม ใน
ปัจจบุนันี ้ ยงัมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยงัคงให้ลกูค้าทําสญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินไว้เป็น
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หลกัประกนัแก่ธนาคาร ดงัตวัอยา่งแบบฟอร์มสญัญาเก่ียวกบัการใช้เงินฝากเป็นหลกัประกนัของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ ในระบไุว้ในภาคผนวก ก. 
  5.2 การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันด้วยวธีิการโอนสิทธิเรียกร้อง  
   การโอนสทิธิเรียกร้อง (Assignment) เป็นเร่ืองของการท่ีเจ้าหนีเ้ดมิโอนสทิธิท่ีจะ
ได้รับชําระหนีต้ามสญัญา ซึง่เป็นบคุคลสทิธิ ไปให้เจ้าหนีใ้หมเ่ป็นผู้ใช้สทิธิเรียกร้องนัน้ในนามของ
ตนเอง โดยลกูหนีย้งัคงมีหน้าท่ีในการชําระหนีเ้หมือนเดมิ การโอนสทิธิเรียกร้องจงึมิได้ทําให้หนี ้
เดมิระงบั ซึง่เป็นข้อแตกตา่งท่ีสําคญั ระหวา่งการโอนสทิธิเรียกร้องกบัการแปลงหนีใ้หมโ่ดยการ
เปล่ียนตวัลกูหนี ้ซึง่ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ของไทย ได้บญัญตัเิร่ืองของการโอนสทิธิ
เรียกร้องไว้ในมาตรา 303 ถึงมาตรา 313 โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัดงันี ้
 
   5.2.1 หลักทั่วไปและข้อยกเว้นของการโอนสิทธิเรียกร้อง 
    การโอนสทิธิเรียกร้อง เป็นการโอนโดยข้อตกลงหรือสญัญา จงึเป็นการ
ทํานิตกิรรมอยา่งหนึง่ ซึง่โดยหลกัแล้ว สทิธิเรียกร้องทกุประเภทยอ่มโอนกนัได้ แม้แตส่ทิธิเรียกร้อง
ซึง่มีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลา 33 หรือสทิธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการละเมิดท่ีได้มีการทําสญัญารับสภาพ
หนีไ้ว้ หรือเหตอ่ืุนใด ยกเว้นสทิธิเรียกร้องท่ีมีลกัษณะตามมาตรา 303 และมาตรา 304 34 ดงั 
ตอ่ไปนี ้
    1. สทิธิเรียกร้องท่ีโอนกนัไมไ่ด้ โดยสภาพของสทิธิไมเ่ปิดช่องให้โอน 
เพราะเป็นสทิธิท่ีมีลกัษณะเป็นการเฉพาะตวั หรือเป็นสทิธิตามสญัญาซึง่คณุสมบตัขิองเจ้าหนีเ้ป็น
สาระสําคญั หรือเป็นหนีท่ี้เจาะจงเพ่ือชําระแก่เจ้าหนีค้นใดโดยเฉพาะ เช่น สทิธิตามสญัญาเช่า ผู้
เช่าจะโอนสทิธิตามสญัญาเช่าหาได้ไม ่เว้นแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน (มาตรา 544) เป็นต้น 
    2. สทิธิเรียกร้องท่ีคูส่ญัญาแสดงเจตนาห้ามโอนไว้ ในบางกรณีคูส่ญัญา
อาจมีข้อตกลงกนัห้ามมิให้โอนสทิธิเรียกร้องตามสญัญาท่ีได้ทําขึน้ก็ได้ ซึง่หากมีข้อสญัญาเช่นนัน้ 

                                                           
33 คําพิพากษาฎีกาท่ี 395/2502, 652/2508, 1893/2512 
34 มาตรา 303 บญัญติัวา่ “สทิธิเรียกร้องนัน้ทา่นวา่จะพงึโอนกนัได้ เว้นไว้แตส่ภาพแหง่สทิธินัน้เอง 

จะไมเ่ปิดช่องให้โอนกนัได้  
    ความท่ีกลา่วมานีย้อ่มไมใ่ช้บงัคบั หากคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอยา่งอ่ืน การแสดงเจตนา 

เช่นวา่นี ้ทา่นห้ามมิให้ยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้กระทําการโดยสจุริต” 
    มาตรา 304 บญัญติัวา่ “สทิธิเรียกร้องเช่นใด ตามกฎหมายศาลจะสัง่ยดึไมไ่ด้ สทิธิเรียกร้อง 

เช่นนัน้ ทา่นวา่จะโอนกนัหาได้ไม”่ 
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และฝ่ายใดฝ่ายหนึง่โอนสทิธิเรียกร้องของตนไปให้บคุคลภายนอก ก็ถือเป็นการผิดสญัญา ซึง่

จะต้องรับผิดต◌่ออีกฝ่ายหนึง่ และการโอนนัน้จะไมมี่ผลผกูพนัผู้ รับโอน หากผู้ รับโอนได้รู้ถึงข้อ

สญัญาท่ีห้ามโอนเชน่นัน้ แตถ้่าผู้ รับโอนสจุริต คือไมท่ราบถึงข้อสญัญาท่ีห้ามโอน ลกูหนีก็้จะต้อง
ชําระหนีใ้ห้แก่ผู้ รับโอน ตามมาตรา 303 วรรคสอง 
    3. สทิธิเรียกร้องท่ีโอนกนัไมไ่ด้ เพราะศาลสัง่ยดึไมไ่ด้ ซึง่ได้แก่ สทิธิท่ี
กฎหมายห้ามมิให้ศาลยดึ เช่น สทิธิของลกูหนีท่ี้จะถอนทรัพย์ท่ีวางไว้ ณ สํานกังานวางทรัพย์ ตาม
มาตรา 335 35 วรรคแรก และสทิธิเรียกร้องท่ีไมอ่ยูใ่นความรับผิดแหง่การบงัคบัคดี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ มาตรา 286 เช่น เบีย้เลีย้งชีพ และรายได้เพ่ือเลีย้งชีพเป็นคราว ๆ 
เงินเดือน บาํนาญ บาํเหน็จ และเบีย้หวดัของข้าราชการ หรือลกูจ้างของรัฐบาล เงินสงเคราะห์  
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น ซึง่สทิธิเรียกร้องเหลา่นี ้แม้ผู้ มีสทิธิจะยินยอมให้โอน ก็ไมมี่ผลเป็น
การโอนสทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 
   5.2.2 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง 
    วิธีการโอนสทิธิเรียกร้อง อาจแบง่ได้ตามประเภทของหนี ้ดงัตอ่ไปนี ้
    1. การโอนสทิธิเรียกร้องในหนีอ้นัพงึจะต้องชําระแก่เจ้าหนีค้นหนึง่ 
โดยเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 306 36 วรรคแรก เป็นสทิธิเรียกร้องในหนีท่ี้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิรู้อยู่
แน่นอนแล้ววา่จะต้องชําระหนีใ้ห้แก่ผู้ใด ซึง่วตัถแุห่งหนีอ้าจเป็นการกระทําการ การงดเว้นกระทํา
การ หรือการโอนทรัพย์สนิก็ได้ การโอนสทิธิเรียกร้องในหนีป้ระเภทนี ้ จะต้องทําเป็นหนงัสือ ถ้าไม่
ทําเป็นหนงัสือจะไมส่มบรูณ์ และจะสามารถใช้ยนัลกูหนี ้ หรือบคุคลภายนอกได้เม่ือได้บอกกลา่ว
การโอนไปยงัลกูหนีห้รือลกูหนีไ้ด้ยนิยอมด้วยในการโอน ซึง่การบอกกลา่วการโอน หรือความ
ยินยอมนัน้ก็ต้องทําเป็นหนงัสือด้วย 
 

                                                           
 35 มาตรา 335 บญัญติัวา่ “สทิธิถอนทรัพย์นัน้ ตามกฎหมาย ศาลจะสัง่ยดึหาได้ไม ่
  เม่ือได้ฟ้องคดีล้มละลายเก่ียวกบัทรัพย์สนิของลกูหนีแ้ล้ว   ทา่นห้ามมิให้ใช้สทิธิถอนทรัพย์ใน
ระหวา่งพิจารณาคดีล้มละลาย” 
 36 มาตรา 306 บญัญติัวา่ “การโอนหนีอ้นัจะพงึต้องชําระแก่เจ้าหนีค้นหนึง่โดยเฉพาะเจาะจงนัน้ 
ถ้าไมทํ่าเป็นหนงัสือ ทา่นว่าไมส่มบรูณ์ อนึง่การโอนหนีน้ัน้ทา่นวา่จะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้ลกูหนี ้ หรือ
บคุคลภายนอกได้แตเ่ม่ือได้บอกกลา่วการโอนไปยงัลกูหนี ้ หรือลกูหนีจ้ะได้ยินยอมด้วยในการโอนนัน้ คําบอก
กลา่วหรือความยินยอมเช่นวา่นีท้า่นวา่ต้องทําเป็นหนงัสือ…..” 

DPU



39 
 

    2. การโอนสทิธิเรียกร้องในหนีอ้นัพงึต้องชําระตามเขาสัง่ (obligation 
performable to order) ตามมาตรา 309 37 การโอนหนีป้ระเภทนีเ้ป็นการโอนหนีซ้ึง่ลกูหนีส้ญัญา
วา่จะชําระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้ หรือตามคําสัง่ของเจ้าหนี ้ โดยมีตราสารแสดงสทิธิของเจ้าหนีไ้ว้ด้วย 
เป็นหนีซ้ึง่ไมอ่าจโอนแยกตา่งหากจากตราสารได้ และตราสารนัน้แสดงความเป็นหนีอ้ยูใ่นตวัเอง
โดยสมบรูณ์ และเป็นอิสระจากมลูเหตท่ีุก่อให้เกิดหนี ้ การโอนหนีช้นิดนีจ้งึต้องโอนพร้อมกบั 
ตราสาร และต้องมีการบนัทกึโดยวิธีการสลกัหลงัให้ปรากฏการโอนไว้ท่ีตราสารนัน้ด้วย 38 ตราสาร
เหลา่นีไ้ด้แก่ ตราสารเปล่ียนมือตา่ง ๆ (negotiable instrument) เช่น ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
หรือเช็ค ท่ีระบช่ืุอผู้ รับเงิน พร้อมกบัคําวา่ “หรือตามคําสัง่” ใบรับของคลงัสนิค้า ใบประทวนสนิค้า 
และบตัรเงินฝาก เป็นต้น การโอนสทิธิเรียกร้องในหนีป้ระเภทนี ้ จงึตา่งกบัการโอนสทิธิเรียกร้องใน
หนีโ้ดยทัว่ไป เพราะทําได้งา่ยและสะดวกกวา่ เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจการค้า กลา่วคือ เพียงแต่
สลกัหลงัในตราสาร และสง่มอบให้แก่ผู้ รับโอนก็สมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว โดยไมต้่องมีการ 
บอกกลา่วไปยงัลกูหนีแ้ห่งตราสาร เพราะลกูหนีแ้ห่งสทิธิยงัไมรู้่แน่นอนวา่จะต้องชําระหนีใ้ห้แก่ 
ผู้ใด เพราะตราสารนัน้อาจเปล่ียนมือตอ่ไปอีกหลายทอด จนกวา่หนีต้ามตราสารนัน้จะถงึกําหนด 
ผู้ใดเป็นผู้ทรงตราสารจงึจะมีสทิธิได้รับชําระหนีต้ามตราสารนัน้ 
    3. การโอนสทิธิเรียกร้องในหนีอ้นัพงึต้องชําระแก่ผู้ ถือ (obligation 
performable to bearer) ตามมาตรา 313 39 ซึง่ให้นําบทบญัญตัใินมาตรา 312 40 ซึง่ใช้กบัการ
โอนหนีอ้นัพงึต้องชําระตามเขาสัง่มาใช้บงัคบัด้วย ซึง่จะได้กลา่วตอ่ไปในเร่ืองผลของการโอนสทิธิ
เรียกร้อง การโอนหนีป้ระเภทนี ้ คือการโอนหนีต้ามตราสารซึง่ไมไ่ด้ระบช่ืุอเจ้าหนีไ้ว้ และเป็นหนีซ้ึง่
ต้องชําระให้แก่ผู้ ถือตราสารนัน้ เชน่ พนัธบตัรชนิดผู้ ถือ ตัว๋แลกเงิน หรือเช็คท่ีสัง่จ่ายให้แก่ผู้ ถือ 

                                                           
 37 มาตรา 309 บญัญติัวา่ “การโอนหนีอ้นัพงึต้องชําระตามเขาสัง่นัน้ ทา่นวา่จะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้
ลกูหนี ้ หรือบคุคลภายนอกคนอ่ืนได้แตเ่ฉพาะเม่ือการโอนนัน้ได้สลกัหลงัไว้ในตราสาร และตวัตราสารนัน้ได้ 
สง่มอบให้แก่ผู้ รับโอนไปด้วย” 
 38 โสภณ  รัตนากร.  คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี ้บทเบด็เสร็จ 

ทั่วไป, กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์นิติบรรณการ, 2542, หน้า 415 
 39 มาตรา 313 บญัญติัวา่ “บทบญัญติัแหง่มาตราก่อนนี ้ ทา่นให้ใช้บงัคบัตลอดถงึหนีอ้นัพงึต้อง
ชําระแก่ผู้ ถือนัน้ด้วย แล้วแต่กรณี” 
 40 มาตรา 312 บญัญติัวา่ “ในมลูหนีอ้นัพงึต้องชําระตามเขาสัง่นัน้ ลกูหนีจ้ะยกข้อตอ่สู้ซึง่มีต่อ 
เจ้าหนีเ้ดิม ขึน้เป็นข้อตอ่สู้ผู้ รับโอนโดยสจุริตนัน้หาได้ไม ่ เว้นแตท่ี่ปรากฏในตวัตราสารนัน้เอง หรือท่ีมีขึน้เป็น
ธรรมดาสืบจากลกัษณะของตราสารนัน้” 
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เป็นต้น การโอนหนีป้ระเภทนีส้ามารถกระทําได้โดยการสง่มอบตราสารให้แก่ผู้ รับโอน และไมต้่อง
บอกกลา่วไปยงัลกูหนีแ้ห่งตราสาร เชน่เดียวกบัการโอนหนีอ้นัพงึต้องชําระตามเขาสัง่ 
 
   5.2.3 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง 
 
    (1) ผลระหว่างเจ้าหนีผู้้โอนและผู้รับโอน 
    ในกรณีท่ีการโอนสทิธิเรียกร้องได้ทําโดยถกูต้องตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว การโอนสทิธิเรียกร้องยอ่มทําให้ผู้ รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนีต้ามสทิธิท่ี
ได้รับโอนแทนผู้ โอน โดยเจ้าหนีเ้ดมิซึง่เป็นผู้ โอนไมมี่สทิธิเรียกให้ลกูหนีชํ้าระหนีไ้ด้อีก และสิง่ท่ีเป็น
อปุกรณ์แห่งหนีก็้โอนตามไปยงัผู้ รับโอนด้วย ซึง่เป็นการโอนไปโดยผลของกฎหมาย เชน่ สทิธิ
จํานอง สทิธิจํานํา หรือสทิธิอนัเกิดจากการคํา้ประกนั ตามท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 305 41 ไมว่า่ผู้โอน
กบัผู้ รับโอนจะได้ตกลงกนัให้อปุกรณ์แห่งหนีโ้อนไปด้วยหรือไมก็่ตาม 
 
    (2) ผลต่อลูกหนีแ้ห่งสิทธิ 
    การโอนสทิธิเรียกร้องนัน้ ไมจํ่าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลกูหนี ้ 
แม้ลกูหนีจ้ะไมย่ินยอมก็สามารถโอนสทิธิเรียกร้องได้ เพราะลกูหนีม้ิใช่คูส่ญัญาในการโอนสทิธิ
เรียกร้อง แตอ่ยา่งไรก็ตาม การโอนสทิธิเรียกร้องก็มีผลตอ่ลกูหนีโ้ดยตรง เพราะลกูหนีจ้ะต้องเป็น 
ผู้ปฏิบตักิารชําระหนีต้ามสทิธิเรียกร้องท่ีได้มีการโอนกนันัน้ กฎหมายจงึกําหนดวา่ จะต้องมีการ
บอกกลา่วหรือแจ้งการโอนเป็นหนงัสือให้ลกูหนีท้ราบด้วย เพ่ือท่ีลกูหนีจ้ะได้ชําระหนีใ้ห้ถกูต้อง 
และหลดุพ้นจากหนี ้ แตเ่พ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของลกูหนี ้ หากลกูหนีไ้ด้ชําระหนีใ้ห้แก่ 
เจ้าหนีเ้ดมิไปก่อนท่ีจะรู้ หรือควรจะรู้ถึงการโอนสทิธิเรียกร้องนัน้ กฎหมายก็ถือวา่ ลกูหนีห้ลดุพ้น
จากหนีเ้ชน่กนั ทัง้นี ้ตามท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 306 วรรคสอง 42 ซึง่ผู้ รับโอนจะเรียกให้ลกูหนีชํ้าระ
หนีอี้กไมไ่ด้ แตถ้่าลกูหนีไ้ด้รู้ หรือควรจะได้รู้ถึงการโอนนัน้แล้ว ยงัชําระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีเ้ดมิ ลกูหนี ้
ก็ยอ่มไมห่ลดุพ้นจากหนี ้
 

                                                           
 41 มาตรา 305 บญัญติัวา่ “เม่ือโอนสทิธิเรียกร้องไป สทิธิจํานองหรือจํานําท่ีมีอยูเ่ก่ียวพนักบัสิทธิ
เรียกร้องนัน้ก็ดี สทิธิอนัเกิดขึน้แตก่ารคํา้ประกนัท่ีให้ไว้เพ่ือสทิธิเรียกร้องนัน้ก็ดี ย่อมตกไปได้แก่ผู้ รับโอนด้วย” 
 42 มาตรา 306 (วรรคสอง) บญัญติัวา่ “…..ถ้าลกูหนีทํ้าให้พอใจแก่ผู้ โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วย
ประการอ่ืนเสียแตก่่อนได้รับบอกกลา่ว หรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซร้ ลกูหนีน้ัน้ก็เป็นอนัหลดุพ้นจากหนี”้ 

DPU



41 
 

    ผลของการโอนสทิธิเรียกร้องท่ีมีตอ่ลกูหนี ้สามารถแยกพิจารณาได้ดงันี ้
 
    ก. การโอนสทิธิเรียกร้องในหนีอ้นัพงึต้องชําระแก่เจ้าหนี ้ โดยเฉพาะ
เจาะจง เป็นไปตามหลกัผู้ รับโอนไมมี่สทิธิดีกวา่ผู้ โอน คือ หากลกูหนีเ้พียงแตไ่ด้รับคําบอกกลา่ว 
โดยลกูหนีม้ิได้ให้ความยินยอมในการโอน ลกูหนีส้ามารถยกข้อตอ่สู้ ท่ีมีอยูก่่อนการโอนขึน้ตอ่สู้ 
ผู้ รับโอนได้ เว้นแตล่กูหนีจ้ะได้ให้ความยนิยอมในการโอน โดยมิได้อิดเอือ้น หรือสงวนสทิธิไว้  
ลกูหนีจ้ะยกข้อตอ่สู้ ท่ีมีอยูต่อ่เจ้าหนีเ้ดมิขึน้ตอ่สู้ผู้ รับโอนไมไ่ด้ ตามมาตรา 308 43 เพราะกฎหมาย
ถือวา่ ลกูหนีไ้ด้ยอมสละข้อตอ่สู้ ท่ีมีอยูต่อ่ผู้ โอนแล้ว จงึไมส่ามารถใช้ยนัผู้ รับโอนได้อีก ซึง่ข้อตอ่สู้
ดงักลา่วนีอ้าจเป็นข้อตอ่สู้ ท่ีเก่ียวกบัตวัผู้ โอนโดยเฉพาะ หรือเก่ียวกบัหนีท่ี้โอนก็ได้ 
 
    ข. การโอนสทิธิเรียกร้องในหนีอ้นัพงึต้องชําระตามเขาสัง่ เป็นข้อยกเว้น
ของหลกัผู้ รับโอนไมมี่สทิธิดีกวา่ผู้ โอน คือ ผู้ รับโอนอาจมีสทิธิดีกวา่ผู้ โอนได้ ถ้ารับโอนไปโดยสจุริต 

คือ ลกูหนีต้ามตราสารจะยกข้อตอ่สู้ซึง่มีอยูต่อ่เจ้าหนีเ้ดมิขึน้ตอ่สู้ผู้ รับโอนไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะเป็นข้อ

ตอ่สู้ ท่ีปรากฎอยูใ่นตวัตราสารนัน้เอง 
 
   5.2.4 การโอนสิทธิเรียกร้องในเงนิฝากที่ใช้เป็นหลักประกัน 
    การฝากเงินเป็นสญัญาฝากทรัพย์ท่ีเป็นบคุคลสทิธิ จงึสามารถโอนให้แก่
กนัได้ ตามบทบญัญตัใินเร่ืองของการโอนสทิธิเรียกร้อง แตใ่นกรณีท่ีเป็นการโอนสทิธิเรียกร้องใน
เงินฝากเพ่ือเป็นหลกัประกนั มีประเดน็ท่ีจะต้องพิจารณาดงันี ้
 

                                                           
 43 มาตรา 308 บญัญติัวา่ “ถ้าลกูหนีไ้ด้ให้ความยินยอมดงักลา่วมาในมาตรา 306 โดยมิได้อิดเอือ้น 
ทา่นวา่จะยกข้อตอ่สู้ ท่ีมีตอ่ผู้ โอนขึน้ตอ่สู้ผู้ รับโอนนัน้หาได้ไม ่ แตถ้่าเพ่ือจะระงบัหนีน้ัน้ลกูหนีไ้ด้ใช้เงินให้แก่ผู้ โอน
ไปไซร้ ลกูหนีจ้ะเรียกคืนเงินนัน้ก็ได้ หรือถ้าเพ่ือการเช่นกลา่วมานัน้ลกูหนีรั้บภาระเป็นหนีอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ขึน้
ใหมต่อ่ผู้ โอน จะถือเสมือนหนึง่ว่าหนีน้ัน้มิได้ก่อขึน้เลยก็ได้ 
  ถ้าลกูหนีเ้ป็นแตไ่ด้รับคําบอกกลา่วการโอน  ทา่นวา่ลกูหนีมี้ข้อตอ่สู้ผู้ โอนก่อนเวลาท่ีได้รับคํา 
บอกกลา่วนัน้ฉนัใด ก็จะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้แก่ผู้ รับโอนได้ฉนันัน้ ถ้าลกูหนีมี้สทิธิเรียกร้องจากผู้ โอน แตส่ทิธินัน้ยงั
ไมถ่งึกําหนดในเวลาบอกกลา่วไซร้ ทา่นวา่จะเอาสทิธิเรียกร้องนัน้มาหกักลบลบกนัก็ได้ หากวา่สทิธินัน้จะได้ถงึ
กําหนดไมช้่ากว่าเวลาถงึกําหนดแหง่สทิธิเรียกร้องอนัได้โอนไปนัน้” 
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    1. การโอนสทิธิเรียกร้องเพ่ือเป็นหลกัประกนันัน้ จะโอนโดยมีเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาได้หรือไมน่ัน้  โดยท่ีวตัถปุระสงค์ของการเรียกหลกัประกนันัน้ ก็เพ่ือลดความเส่ียงของ
เจ้าหนี ้ ในกรณีท่ีลกูหนีไ้มส่ามารถชําระหนีไ้ด้ ดงันัน้ เจ้าหนีจ้งึมิได้ต้องการท่ีจะได้รับชําระหนีโ้ดย
การบงัคบัหลกัประกนัยิ่งไปกวา่การได้รับชําระหนีต้ามมลูหนี ้ ซึง่หากลกูหนีส้ามารถชําระหนีไ้ด้
ตามปกต ิ หลกัประกนัก็ไมมี่ประโยชน์สําหรับเจ้าหนีอี้กตอ่ไป เพราะสญัญาหลกัประกนันัน้เป็น
เพียงสญัญาอปุกรณ์เท่านัน้ เม่ือหนีท่ี้เป็นประธานระงบั สญัญาหลกัประกนัก็ยอ่มสิน้ผลไปด้วย ใน
การทําสญัญาหรือข้อตกลงเพ่ือโอนสทิธิตามสญัญารับฝากเงินเป็นหลกัประกนั จงึอาจมีการ
กําหนดข้อสญัญาท่ีวา่ รับโอนเพ่ือเป็นประกนัการชําระหนี ้และหากลกูหนีชํ้าระหนีถ้กูต้องครบถ้วน
ตามสญัญาแล้ว เจ้าหนีจ้ะโอนสทิธิท่ีเป็นหลกัประกนัดงักลา่วคืนให้แก่ลกูหนี ้หรือบคุคลผู้ โอนสทิธิ
ตามสญัญานัน้เป็นหลกัประกนั ซึง่ผู้ เขียนมีความเห็นวา่ การกําหนดข้อสญัญาเช่นนี ้ มิใช่เง่ือนไข
หรือเง่ือนเวลาในการโอนสทิธิเรียกร้อง เพราะสทิธิเรียกร้องนัน้ได้โอนไปยงัผู้ รับโอนแล้ว เม่ือมีการ
ทําสญัญาโอนสทิธิ สว่นการท่ีจะตกลงกนัวา่จะมีการโอนสทิธิคืนให้ในภายหลงั ก็เป็นเร่ืองของข้อ
สญัญาในการโอนสทิธินัน้เอง หากผู้ รับโอนซึง่เป็นเจ้าหนีไ้ด้รับชําระหนีค้รบถ้วนแล้ว ไมโ่อนสทิธิ
คืนให้แก่ผู้ โอนตามสญัญา ก็เป็นเร่ืองท่ีผู้ โอนจะต้องดําเนินการฟ้องบงัคบัตามสญัญาโอนสทิธินัน้
ตอ่ไป และข้อสญัญาในลกัษณะดงักลา่วก็มิใช่เง่ือนไขบงัคบัหลงัท่ีจะทําให้นิตกิรรมสิน้ผล ตาม
มาตรา 183 วรรคสอง 44 เพราะมิได้กําหนดวา่ให้การโอนสทิธิเรียกร้องนัน้สิน้ผล เม่ือลกูหนีชํ้าระ
หนีเ้สร็จสิน้ อนัจะเข้าลกัษณะของเง่ือนไขบงัคบัหลงัท่ีทําให้นิตกิรรมสิน้ผลแตป่ระการใด แตก่าร
โอนสทิธิเรียกร้องคืนให้แก่ผู้ โอนนัน้ ก็จะต้องปฏิบตัเิช่นเดียวกบัการโอนสทิธิในตอนแรก คือ ต้อง
ทําเป็นหนงัสือ และแจ้งให้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิทราบด้วย เพราะหากลกูหนีไ้มท่ราบและชําระหนีใ้ห้แก่ 
ผู้ รับโอนไปก่อน ต้องถือวา่ลกูหนีไ้ด้กระทําโดยสจุริต และลกูหนีห้ลดุพ้นจากหนีน้ัน้ ตามท่ีบญัญตัิ
ไว้ในมาตรา 306 วรรคสอง 
 
    ในกรณีท่ีการโอนสทิธิเรียกร้องตามสญัญารับฝากเงินนัน้ เป็นหนีอ้นัพงึ
ต้องชําระตามเขาสัง่ หรือหนีอ้นัพงึต้องชําระแก่ผู้ ถือ อนัได้แก่ กรณีท่ีเป็นการโอนบตัรเงินฝาก ซึง่มี
กฎหมายรองรับสถานะของบตัรเงินฝากให้เป็นตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ เช่นเดียวกบัตัว๋เงินตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และให้นําบทบญัญตัใินเร่ืองตัว๋เงินนัน้ มาใช้บงัคบักบับตัร 

                                                           
 44 มาตรา 183 วรรคสอง บญัญติัวา่ “…..นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบงัคบัหลงั นิติกรรมนัน้ยอ่มสิน้ผลใน
เม่ือเง่ือนไขนัน้สําเร็จแล้ว…..” 
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เงินฝากด้วย ทําให้การโอนบตัรเงินฝากนัน้ต้องกระทําโดยการสลกัหลงัและสง่มอบ เช่นเดียวกบั 
ตัว๋เงิน ซึง่ผู้ เขียนมีความเห็นวา่ ในกรณีของการใช้เป็นหลกัประกนันัน้ สามารถกระทําได้โดยการ
จํานําบตัรเงินฝากอยูแ่ล้ว ไมจํ่าเป็นจะต้องกระทําในรูปแบบของการโอนสทิธิเรียกร้องแตป่ระการ
ใด สว่นในกรณีท่ีเป็นหลกัฐานในการรับฝากเงินอ่ืน ๆ คือ สมดุคูฝ่าก และใบรับฝากเงินประจํา 
สามารถกระทําในรูปแบบของการโอนสทิธิเรียกร้องเพ่ือเป็นหลกัประกนัหรือข้อตกลงยินยอมให้หกั
เงินฝากได้ 
 
    2. การโอนสทิธิเรียกร้องนัน้ จะโอนบางสว่นได้หรือไม ่ เช่น ในกรณีของ
การโอนสทิธิตามสญัญารับฝากเงิน จะโอนสทิธิในเงินฝากบางสว่น หรือโอนเฉพาะเงินท่ีฝาก แตไ่ม่
โอนสทิธิในการรับดอกเบีย้ด้วยได้หรือไม ่
 
    ตามหลกักฎหมายในเร่ืองการโอนสทิธิเรียกร้องท่ีกลา่วมาแล้ว มไิด้
กําหนดวา่การโอนสทิธิเรียกร้องจะต้องโอนไปทัง้หมด หรือห้ามมิให้มีการโอนสทิธิเรียกร้อง 
บางสว่น แตก่ารโอนสทิธิเรียกร้องบางสว่นก็จะต้องพิจารณาตามวตัถแุห่งสทิธินัน้วา่ โดยสภาพ
แล้วสามารถแบง่แยกได้หรือไม ่ เพราะหากโดยสภาพของสทิธิไมส่ามารถแบง่แยกได้ การโอนสทิธิ
บางสว่นก็ยอ่มกระทําไมไ่ด้อยูใ่นตวัเอง สว่นกรณีท่ีเป็นสทิธิตามสญัญารับฝากเงิน ซึง่เงินเป็นวตัถุ
ท่ีสามารถแบง่แยกได้ จงึยอ่มโอนแตเ่พียงบางสว่นได้ ทัง้ในสว่นของสทิธิในจํานวนเงินท่ีรับฝาก 
และดอกเบีย้ แม้วา่ในกรณีของดอกเบีย้นัน้ จะยงัไมอ่าจทราบจํานวนท่ีแน่นอนได้ในขณะท่ีมีการ
โอนสทิธิเรียกร้องก็ตาม เพราะการโอนสทิธิเรียกร้องต้องแยกพจิารณาจากเร่ืองของการบงัคบัตาม
สทิธิเรียกร้อง เพราะสทิธิเรียกร้องจะบงัคบัได้เม่ือสทิธินัน้ถึงกําหนดชําระ แตก่ารโอนสทิธิเรียกร้อง
สามารถกระทําได้นบัตัง้แตเ่วลาท่ีสทิธินัน้เกิดมีขึน้ ดงันัน้ เม่ือสทิธิในการได้รับดอกเบีย้ยอ่มเกิดขึน้
แล้วนบัตัง้แตว่นัท่ีธนาคารได้รับฝากเงิน จงึยอ่มโอนกนัได้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นการโอนสทิธิ
เรียกร้องในหนีอ้นัพงึต้องชําระตามเขาสัง่ ซึง่เป็นสทิธิท่ีมีตราสาร การสลกัหลงัโอนบางสว่นนัน้ไม่
สามารถกระทําได้ และตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 922 45 ซึง่ในกรณีของสทิธิตามสญัญารับฝากเงิน 

                                                           
 45 มาตรา 922 บญัญติัวา่ “การสลกัหลงันัน้ต้องให้เป็นข้อความอนัปราศจากเง่ือนไข ถ้าและวาง
เง่ือนไขบงัคบัลงไว้อยา่งใด ทา่นให้ถือเสมือนวา่ข้อเง่ือนไขนัน้มิได้เขียนลงไว้เลย 
      อนึง่ การสลกัหลงัโอนแตบ่างสว่น ทา่นวา่เป็นโมฆะ” 
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คือ การโอนบตัรเงินฝากนัน่เอง ดงันัน้ การโอนบตัรเงินฝากจงึไมส่ามารถแยกโอนบางสว่นได้ ไมว่า่
จะเป็นจํานวนเงินท่ีรับฝาก หรือดอกเบีย้ก็ตาม 
 
  5.3 การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันด้วยวธีิการหกักลบลบหนี ้
   การหกักลบลบหนี ้ (Set off) เป็นเร่ืองท่ีตา่งฝ่ายตา่งเป็นเจ้าหนีล้กูหนีซ้ึง่กนัและ
กนั ในมลูหนีท่ี้มีวตัถแุห่งหนีเ้ป็นอยา่งเดียวกนั และทําให้หนีข้องแตล่ะฝ่ายระงบัลงในสว่นท่ีเทา่กนั 
โดยการหกักลบลบกบัสทิธิเรียกร้องของตน แตห่ากฝ่ายใดยงัมีหนีเ้หลืออยู ่ก็ยงัคงต้องชําระเฉพาะ
สว่นท่ีเหลือนัน้ 
 
   5.3.1 หลักเกณฑ์ในการหกักลบลบหนี ้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
    ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ของไทย ได้บญัญตัเิร่ืองการหกักลบ
ลบหนีไ้ว้ในมาตรา 341 ถึงมาตรา 348 ซึง่หนีท่ี้จะหกักลบลบกนัได้นัน้ จะต้องเข้าหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
    1. หนีท่ี้จะนํามาหกักลบลบหนี ้ ต้องมีลกัษณะตามท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 
341 46 ดงันี ้ 
       ก. ต้องมีหนีซ้ึง่กนัและกนั คือมีหนีส้องรายท่ีบคุคลสองฝ่ายตา่งก็เป็น 
เจ้าหนีล้กูหนีซ้ึง่กนัและกนั และหนีน้ัน้ต้องเป็นของลกูหนีเ้อง หากเป็นหนีข้องบคุคลอ่ืนแม้จะมี
ความเก่ียวพนักนักบัหนีข้องลกูหนี ้ ก็ไมส่ามารถนํามาหกักลบได้ เชน่ หนีข้องห้างหุ้นสว่นท่ีเป็นนิติ
บคุคล กบัหนีข้องผู้ เป็นหุ้นสว่น เป็นต้น ยกเว้นกรณีท่ีผู้ คํา้ประกนัขอหกักลบลบหนีก้บัเจ้าหนี ้ ซึง่

                                                           
 46 มาตรา 341 บญัญติัวา่ “ถ้าบคุคลสองคนต่างมีความผกูพนัซึง่กนัและกนั โดยมลูหนีอ้นัมีวตัถุ
เป็นอยา่งเดียวกนั และหนีท้ัง้สองรายนัน้ถงึกําหนดจะชําระไซร้ ทา่นวา่ลกูหนีฝ่้ายใดฝ่ายหนึง่ยอ่มจะหลดุพ้นจาก
หนีข้องตนด้วยหกักลบลบกนัได้เพียงเทา่จํานวนท่ีตรงกนัในมลูหนีท้ัง้สองฝ่ายนัน้ เว้นแตส่ภาพแหง่หนีฝ่้ายหนึง่
จะไมเ่ปิดช่องให้หกักลบลบกนัได้ 
   บทบญัญติัดงักลา่วในวรรคก่อนนีท้า่นมิให้ใช้บงัคบั หากเป็นการขดักบัเจตนาอนัคูก่รณีได้แสดง
ไว้ แตเ่จตนาเช่นนี ้ทา่นห้ามมิให้ยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้กระทําการโดยสจุริต” 
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สามารถกระทําได้ เพราะผู้ คํา้ประกนันัน้ไมต้่องรับผิดเกินกวา่ลกูหนี ้ และอาจยกข้อตอ่สู้ของลกูหนี ้
ขึน้ใช้กบัเจ้าหนีไ้ด้ แตล่กูหนีจ้ะเอาหนีข้องผู้ คํา้ประกนัไปหกักลบลบหนีก้บัเจ้าหนีไ้มไ่ด้ 47  
    ข.  มีวตัถแุห่งหนีเ้ป็นอยา่งเดียวกนั คําวา่ วตัถแุหง่หนีใ้นท่ีนี ้หมายความ
ถึงหนีท่ี้เป็นการสง่มอบทรัพย์สนิ และทรัพย์สนิท่ีจะสง่มอบนัน้เป็นทรัพย์ชนิดประเภทเดียวกนั และ
ใช้แทนกนัได้ด้วย เช่น เงินตรา ข้าวเปลือก ข้าวสาร นํา้ตาล เป็นต้น 
    ค. หนีท้ัง้สองฝ่ายถึงกําหนดชําระด้วยกนั เน่ืองจากการหกักลบลบหนี ้
มีผลเสมือนการชําระหนี ้ ดงันัน้ การท่ีจะเรียกให้ชําระหนีไ้ด้นัน้จะต้องถึงกําหนดแล้ว แตม่ิได้ 
หมายความวา่ จะต้องถงึกําหนดชําระพร้อมกนั เพียงแตใ่นขณะท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แสดงเจตนาขอ
หกักลบลบหนีน้ัน้ หนีท่ี้จะหกักลบตา่งก็ถงึกําหนดชําระด้วยกนัแล้วเทา่นัน้ 
 
    2. หนีน้ัน้จะต้องไมเ่ป็นหนีท่ี้ต้องห้ามมิให้หกักลบ ได้แก่ 

ก. หนีท่ี้สภาพแหง่หนีไ้มเ่ปิดช่องให้หกักลบกนัได้ 
ข. การหกักลบลบหนีข้ดักบัเจตนาของคูก่รณี 
ค. หนีน้ัน้เป็นสทิธิเรียกร้องท่ียงัมีข้อตอ่สู้อยู ่
ง. เป็นหนีท่ี้เกิดแตก่ารอนัมิชอบด้วยกฎหมาย 
จ. เป็นสทิธิท่ีศาลสัง่ยดึไมไ่ด้ 
ฉ. เป็นหนีท่ี้ศาลห้ามลกูหนีชํ้าระ 
ช. เป็นหนีท่ี้กฎหมายห้ามหกั 
ซ. เป็นหนีซ้ึง่ไมอ่าจบงัคบัได้ 

 
    3. วิธีการในการหกักลบลบหนี ้ เป็นไปตามท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 342 48 
คือ ต้องมีการแสดงเจตนา โดยฝ่ายหนึง่แจ้งไปยงัอีกฝ่ายหนึง่วา่ประสงค์จะให้มีการหกักลบลบหนี ้
กนั โดยจะแจ้งเป็นหนงัสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ซึง่การแสดงเจตนานัน้จะต้องไมมี่การกําหนดเง่ือนไข
                                                           
 47 โสภณ  รัตนากร. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี ้ บทเบด็เสร็จ 

ทั่วไป, กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์นิติบรรณการ, 2542 หน้า 478 
 48 มาตรา 342 บญัญติัวา่ “หกักลบลบหนีน้ัน้ ทําได้ด้วยคูก่รณีฝ่ายหนึง่แสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึง่ 
การแสดงเจตนาเช่นนีท้า่นวา่จะมีเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาเร่ิมต้นหรือเวลาสิน้สดุอีกด้วยหาได้ไม่ 
   การแสดงเจตนาดงักลา่วมาในวรรคก่อนนี ้   ทา่นวา่มีผลย้อนหลงัขึน้ไปจนถงึเวลาซึง่หนีท้ัง้สอง
ฝ่ายนัน้จะอาจหกักลบลบกนัได้เป็นครัง้แรก” 
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หรือเง่ือนเวลา เพราะการแสดงเจตนาโดยมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลายอ่มทําให้เกิดความไมแ่น่นอนวา่ 
หนีส้ว่นท่ีหกักลบกนัจะระงบัลงแล้วหรือไม ่ เม่ือใด ในทํานองเดียวกบัหนีท่ี้ยงัมีข้อโต้แย้ง หรือข้อ
ตอ่สู้ ซึง่กฎหมายก็ไมใ่ห้มีการหกักลบเชน่กนั 
 
   5.3.2 หลักเกณฑ์ในการหกักลบลบหนีต้าม พ.ร.บ. ล้มละลาย 
    นอกจากการหกักลบลบหนี ้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์แล้ว 
ใน พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2503 มาตรา 102 และ 103 49 ก็ได้บญัญตัิหลกัเกณฑ์ในเร่ืองของการ
หกักลบลบหนีข้องเจ้าหนีท่ี้มีสทิธิขอรับชําระหนี ้ ซึง่เป็นหนีล้กูหนีอ้ยูใ่นเวลาท่ีมีคําสัง่พทิกัษ์ทรัพย์
ด้วย ซึง่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแตกตา่งจากการหกักลบลบหนีต้ามท่ีบญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ กลา่วคือ การหกักลบลบหนีใ้นคดีล้มละลาย สามารถกระทําได้แม้มลูแห่งหนีท้ัง้สอง
ฝ่ายจะมิได้มีวตัถเุป็นอยา่งเดียวกนั หรืออยูใ่นเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาก็ตาม แตห่นีท่ี้จะขอหกักลบ
ในคดีล้มละลายนัน้ ต้องมิใช่หนีซ้ึง่ไมอ่าจขอรับชําระได้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 94 
ของ พ.ร.บ.ล้มละลาย 50 คือ จะต้องเป็นหนีท่ี้เกิดขึน้ก่อนวนัท่ีศาลมีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ซึง่เป็นหนี ้
ของเจ้าหนีท่ี้ไมมี่ประกนั หรือเป็นหนีข้องเจ้าหนีมี้ประกนัท่ียอมสละหลกัประกนัแล้ว ตาม 
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 96 
 
    สว่นหนีท่ี้ไมส่ามารถหกักลบลบหนีใ้นคดีล้มละลาย หรือหนีท่ี้ไมอ่าจ
ขอรับชําระหนีไ้ด้นัน้ ได้แก่ 
    1. หนีท่ี้เกิดขึน้ภายหลงัศาลมีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ชัว่คราว หรือเดด็ขาด 

                                                           
 49 มาตรา 102 บญัญติัวา่ “ถ้าเจ้าหนีซ้ึง่มีสทิธิของรับชําระหนี ้ เป็นหนีล้กูหนีอ้ยู่ในเวลาท่ีมีคําสัง่
พิทกัษ์ทรัพย์ ถงึแม้วา่มลูหนีท้ัง้สองฝ่ายจะไมมี่วตัถเุป็นอยา่งเดียวกนั หรืออยูใ่นเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาก็ดี ก็อาจ
หกักลบกนัได้ เว้นแตเ่จ้าหนีไ้ด้สิทธิเรียกร้องตอ่ลกูหนีภ้ายหลงัท่ีมีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์แล้ว” 
    มาตรา 103 บญัญติัวา่ “เม่ือบคุคลซึง่มีสทิธิขอรับชําระหนีสํ้าหรับหนีท่ี้อยูใ่นเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ขอหกักลบลบหนี ้บคุคลนัน้จะต้องให้ประกนัสําหรับจํานวนหนีท่ี้ขอหกักลบลบหนีน้ัน้” 
 50 มาตรา 94 บญัญติัวา่ “เจ้าหนีไ้มมี่ประกนัอาจขอรับชําระหนีไ้ด้ ถ้ามลูแหง่หนีไ้ด้เกิดขึน้ก่อนวนัท่ี
ศาลมีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ แม้หนีน้ัน้ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ หรือมีเง่ือนไขก็ตาม เว้นแต ่
   (1) หนีท่ี้เกิดขึน้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดี หรือหนีท่ี้จะฟ้องร้องให้บงัคบั
คดีไมไ่ด้ 
     (2) หนีซ้ึง่เจ้าหนีย้อมให้ลกูหนีก้ระทําขึน้ เม่ือเจ้าหนีไ้ด้รู้ถงึการท่ีลกูหนีมี้หนีส้ินล้นพ้นตวั” 
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    2.  หนีท่ี้เกิดขึน้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดี หรือ
หนีท่ี้ฟ้องร้องบงัคบัไมไ่ด้ในทางแพง่ 
    3. หนีท่ี้เจ้าหนีย้อมให้ลกูหนีก้ระทําขึน้ โดยเจ้าหนีรู้้ถึงการท่ีลกูหนีมี้ 
หนีส้นิล้นพ้นตวั 
 
   5.3.3 การใช้สิทธิหกักลบลบหนี ้ ในกรณีของการใช้เงนิฝากเป็น
หลักประกัน 
    ในการใช้สทิธิหกักลบลบหนี ้ สําหรับกรณีของการใช้เงินฝากเป็น
หลกัประกนั มีประเดน็ท่ีพิจารณา ดงันี ้
 
    1. สทิธิของธนาคารในการหกักลบลบหนี ้ กรณีท่ีมีเจ้าหนีอ่ื้น หรือเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือกรมสรรพากรยดึ หรืออายดัสทิธิเรียกร้องของลกูหนีต้ามสญัญารับฝาก
เงิน มีมากน้อยเพียงใด 
 
    โดยทัว่ไปกรณีท่ีจะเกิดปัญหาตามข้อนี ้ จะเป็นเร่ืองท่ีธนาคารได้รับแจ้ง
ให้นําสง่เงินหรืออายดัสทิธิเรียกร้องของลกูหนีต้ามสญัญารับฝากเงิน ในขณะท่ีหนีซ้ึง่มีเงินฝากเป็น
ประกนันัน้ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ เช่น หนีต้ามภาระการออกหนงัสือคํา้ประกนั เพราะหากหนีน้ัน้ถึง
กําหนดชําระแล้ว ยอ่มไมเ่กิดข้อปัญหาในเร่ืองของการหกักลบลบหนี ้ เพราะเข้าตามเง่ือนไขของ
กฎหมายท่ีธนาคารจะหกักลบลบหนีไ้ด้ก่อนท่ีจะสง่เงินตามสทิธิเรียกร้องนัน้ให้แก่ศาล หรือเจ้า
พนกังานท่ีมีสทิธิตามกฎหมายอ่ืน เช่น เจ้าพนกังานประเมิน ตามประมวลรัษฎากร แตใ่นกรณีท่ี
หนีซ้ึง่เป็นประกนันัน้ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ ธนาคารยอ่มไมส่ามารถหกักลบลบหนีไ้ด้ เว้นแตล่กูหนี ้
ตามสญัญารับฝากเงินนัน้ถกูฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์เป็นผู้ยดึหรือ
อายดัทรัพย์สนิของลกูหนี ้ ธนาคารจงึจะสามารถใช้สทิธิหกักลบลบหนีต้ามกฎหมายล้มละลาย
มาตรา 94 ได้ แม้วา่หนีท่ี้เป็นประกนันัน้จะยงัไมถ่งึกําหนดชําระก็ตาม แตธ่นาคารต้องอ้างสทิธิใน
การหกักลบลบหนีต้ามกฎหมายล้มละลายเทา่นัน้ หากธนาคารอ้างสทิธิในการหกัเงินจากบญัชี 
เงินฝากของลกูหนี ้หรือผู้มอบสทิธิตามสญัญารับฝากเงินเป็นประกนั ตามข้อตกลงหรือสญัญาท่ีได้
ทําไว้ก่อนหน้านัน้ อาจมีความเส่ียงในการท่ีจะถกูเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ใช้สทิธิตามมาตรา 115 
ขอให้ศาลเพิกถอนข้อตกลงดงักลา่ว โดยถือวา่เป็นการกระทําของลกูหนีท่ี้มุง่หมายให้ธนาคาร
ได้เปรียบเจ้าหนีอ่ื้นได้ และเคยมีคําพพิากษาฎีกาท่ี 311/2527 ตดัสนิให้เพกิถอนได้ แม้ปัจจบุนัคํา
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พิพากษาฎีกาดงักลา่วจะถกูกลบัหลกัไปแล้วก็ตาม กลา่วคือ ในปีเดียวกนั ได้มีคําพพิากษาฎีกาท่ี 
2453/2527 (ประชมุใหญ่) วินิจฉยัวา่ การท่ีธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของลกูหนีใ้นคดี
ล้มละลาย ตามหนงัสือยินยอมท่ีได้ทําไว้ให้กบัธนาคารมิใช่การกระทําของลกูหนี ้ อนัมุง่หมายให้
ธนาคารได้เปรียบเจ้าหนีอ่ื้น ตามมาตรา 115 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จงึขอให้เพกิถอนไมไ่ด้ 
เพราะแม้ไมมี่ข้อตกลงดงักลา่วธนาคารก็สามารถใช้สทิธิหกักลบลบหนีไ้ด้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 
มาตรา 102 อยูแ่ล้ว 
 
    2. ข้อตกลงในการยนิยอมให้หกักลบลบหนีท่ี้กระทําไว้ลว่งหน้า หรือ
ข้อตกลงท่ียนิยอมให้หกักลบลบหนีไ้ด้ แม้หนีจ้ะยงัไมถ่ึงกําหนดชําระนัน้มีผลบงัคบัเพียงใด 
 
    ในทางปฏิบตั ิ ธนาคารผู้ รับฝากเงินท่ีเป็นเจ้าหนี ้ มกัจะให้ลกูหนี ้ หรือผู้ ท่ี
มอบสทิธิตามสญัญารับฝากเงินเป็นประกนั จดัทําข้อตกลงยินยอมให้ธนาคารหกักลบลบหนีไ้ว้
ลว่งหน้า หรือยินยอมให้ธนาคารหกักลบลบหนีไ้ด้แม้หนีน้ัน้จะยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ ซึง่การทํา
ข้อตกลงในลกัษณะนี ้ผู้ เขียนเห็นวา่ อาจไมเ่กิดผลใด ๆ ในทางกฎหมาย เน่ืองจาก การหกักลบลบ
หนีน้ัน้ไมจํ่าเป็นต้องทําไว้ลว่งหน้า แตแ่สดงเจตนาเม่ือใดก็เป็นการหกักลบลบหนีเ้ม่ือนัน้ โดยมีผล
ย้อนหลงัไปจนถึงเวลาท่ีอาจหกักลบได้ ตามมาตรา 342 วรรคสอง ซึง่เม่ือหนีน้ัน้ถึงกําหนดชําระ 
แม้วา่ลกูหนีย้งัไมผิ่ดนดัก็หกักลบลบหนีไ้ด้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายให้อํานาจในการแสดงเจตนา
ฝ่ายเดียวได้ สว่นในกรณีท่ีมีการแสดงเจตนาไว้ลว่งหน้าวา่ให้หกักลบลบหนีก้นัได้ แม้หนีจ้ะยงัไม่
ถึงกําหนดชําระ ก็ไมน่า่จะมีผลเช่นเดียวกนั เพราะผิดเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ แตห่ากเป็น
เพียงการแสดงเจตนาให้ความยนิยอมในการให้ธนาคารถอนเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือชําระหนีไ้ด้ 
เม่ือลกูหนีผิ้ดนดัไมชํ่าระหนี ้ เช่นนี ้ ผู้ เขียนเห็นวา่มิใช่เร่ืองของการแสดงเจตนาหกักลบลบหนีไ้ว้ 
ลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการใช้สทิธิถอนเงินโดยอาศยัข้อสญัญา ซึง่สามารถกระทํา หรือให้
ความยนิยอมไว้ลว่งหน้าได้  
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บทที่ 3 
 

การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันในกฎหมายต่างประเทศ 
 
  ในบทนีจ้ะศกึษาถึงลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีจะนํามาเป็นหลกัประกนัได้ ตามหลกั
กฎหมายของตา่งประเทศ โดยศกึษาถึงหลกัเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศองักฤษ และประเทศญ่ีปุ่ น โดยศกึษากฎหมายของตา่งประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาปรับปรุงกฎหมายหลกัประกนัโดยเฉพาะการใช้เงินฝากเป็นหลกัประกนัของไทย วา่ควรจะมี
การพฒันารูปแบบมาเป็นหลกัประกนัหนีต้ามกฎหมายไทยได้อยา่งไร 
 
1. การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยมลรัฐตา่ง ๆ จํานวน 52 มลรัฐ รวมกนั โดยมี
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ยกเว้นเพียงมลรัฐ Louisiana ใช้ระบบกฎหมาย
ลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) โดยมีรัฐสภา (The Congress of the United States) มีอํานาจใน
การบญัญตักิฎหมายได้เท่าท่ีไมข่ดัตอ่รัฐธรรมนญูแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States 
Constitution) อนัเป็นกฎหมายพืน้ฐานของสหรัฐอเมริกาในการจดัตัง้ และกําหนดโครงสร้าง 
หนว่ยงานภายในมลรัฐ ตลอดจนกําหนดความสมัพนัธ์ทางการเมือง ซึง่ข้อกฎหมายข้อหนึง่ท่ี
สําคญัคือ การแบง่แยกอํานาจ โดยจํากดัขอบเขตอํานาจของรัฐบาล และกําหนดสทิธิ เสรีภาพของ
ประชาชน และอํานาจหน้าท่ีของแตล่ะมลรัฐและหน่วยงานของมลรัฐไว้ ซึง่รัฐสภาได้บญัญตัิ
กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) หรือ United States Code (U.S.Code) ขึน้ โดยอาศยั
อํานาจตามบทรัฐธรรมนญูแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในการออกกฎหมายไว้ในกรณีตา่ง ๆ อาทิ
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยระหวา่งมลรัฐ หรือสงัคม เศรษฐกิจโดยรวม หรือขจดั
ความขดัแย้งในกฎหมายระหวา่งมลรัฐ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัมลรัฐ 1 ซึง่ตามบทรัฐธรรมนญูแห่ง

                                                           
 1 “US federal law promulgated by the United States federal government which are 
applicable throughout the United States and will general override any conflicting state law” (Robert 
M. Plehn, Bank security and other credit enhancement methods, (Netherland : Kluwer Law 
International, 1995), P.433) 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้อํานาจมลรัฐแตล่ะรัฐมีอํานาจในการออกกฎหมายเพ่ือบงัคบัใช้ภายใน
มลรัฐของตน และมลรัฐตา่ง ๆ ได้ออกกฎหมายบงัคบัใช้ภายใน (States Law) แตใ่นการดําเนิน 
กิจกรรมทางธุรกิจ การพาณิชย์ มลรัฐตา่ง ๆ ได้ร่วมมือกนัรวบรวมและปรับปรุงดดัแปลงกฎหมายท่ี
บงัคบัใช้ในแตล่ะมลรัฐนัน้เพ่ือให้มีรูปแบบและวิธีการท่ีสอดคล้องกนั เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น Uniform Commercial Code (U.C.C) โดยใช้บงัคบัในทางการค้า
พาณิชย์ และในปัจจบุนั U.C.C มีผลใช้บงัคบัภายในมลรัฐ 52 มลรัฐทัง้หมด (มลรัฐ Louisiana 
ยอมรับเฉพาะ Article 1, 3, 4, 5, 7, and 8) ตลอดจนโคลมัเบียและหมูเ่กาะเวอร์จิน้ (The District 
of Columbia, and The Virgin Islands) ท่ีได้นํา U.C.C มาปรับใช้เป็นกฎหมายภายใน 2 ซึง่ใน 
U.C.C จะประกอบด้วยกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองตา่ง ๆ ในทางการค้าพาณิชย์ อาทิ Article 2 Sales, 
Article 3 Negotiable Instruments หรือ Article 5 Letter of Credit อนัเป็นแนวทางในการตดิตอ่
ธุรกิจการค้าระหวา่งกนั เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแย้งทางกฎหมายระหวา่งมลรัฐ ซึง่ใน U.C.C 
Article 9 Secured Transactions ได้กําหนดเก่ียวกบัเร่ืองหลกัประกนัแห่งหนี ้การนําเอาทรัพย์สนิ
มาเป็นประกนัการชําระหนี ้หรือ security interests 3 
 
 ระบบกฎหมายอเมริกนัในเร่ืองการสร้างหลกัประกนัด้วยทรัพย์สนิ มีบทบญัญตัิ
กฎหมายเร่ืองนีไ้ว้เฉพาะเจาะจง โดยในทางพาณิชย์เกิดจากการร่วมกนัสร้างกฎหมายเพ่ือให้เป็น
แบบแผนเดียวกนัในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ (Commercial law) และลดความขดัแย้งในการ
ดําเนินธุรกิจระหวา่งมลรัฐ โดยมี The National Conference of Commissioners on Uniform 
State Laws และ The American Law Institute ร่วมกนัจดัทําขึน้ เรียกวา่ Uniform Commercial 
Code (U.C.C) โดย U.C.C ประกาศใช้โดยทัว่ไปครัง้แรกในปี ค.ศ. 1962 ได้รับการยอมรับจาก 
มลรัฐตา่ง ๆ ในการนําไปปรับใช้ในรัฐของตนพอสมควร และได้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ วธีิการใน 
U.C.C เป็นระยะ ๆ และได้ถกูปรับปรุงครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1972 ซึง่จากการปรับปรุงและพฒันาใน
ครัง้นี ้ U.C.C เป็นท่ียอมรับให้ประกาศใช้ในมลรัฐตา่ง ๆ ถึง 52 มลรัฐ และ the District of 
Columbia ท่ีนํา U.C.C มาปรับใช้เพ่ือเป็นแบบแผนเดียวกนั โดยคงหลกัการของ U.C.C แต ่

                                                           
 2 William H. Lawrence, Understanding Secured transactions Second edition, (San 
Francisco : Matthew Bender & Co., Inc, 1999), p.V. 
 3 สชุาดา  กรรณสตู.  “การใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี”้ วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542, หน้า 71 

DPU



51 
 

รายละเอียดปลีกยอ่ย อาจปรับตามความเหมาะสมโดยขึน้กบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจของมลรัฐนัน้ 
ซึง่นบัแตปี่ ค.ศ. 1972 เป็นต้นมา ได้มีการแก้ไขปรับปรุงในบาง Article จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1998 
ได้มีความคดิท่ีจะปรับปรุงและพฒันา U.C.C อีกครัง้ โดยยงัคงหลกัการ โครงสร้างไว้เชน่เดมิ แต ่
เพิ่มเตมิรายละเอียด และระบคุวามหมาย หรือคํานิยามตา่ง ๆ ให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็ว 4 ซึง่ใน U.C.C ใน Article 9 วา่ด้วย Secured Transactions จะกลา่วถึงเร่ือง
การสร้างหลกัประกนัด้วยทรัพย์สนิไว้โดยเฉพาะ โดยใน Article 9 Secured Transactions นี ้ 
นบัแตปี่ ค.ศ.1962 ซึง่เป็นปีเร่ิมต้นของ U.C.C ได้ถกูแก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. 1966 และปี ค.ศ. 
1972 พร้อมกบัการแก้ไขปรับปรุงครัง้ใหญ่ของ U.C.C ในปี ค.ศ. 1977 และปี ค.ศ. 1998 และใน
การแก้ไขเพิ่มเตมิ U.C.C ในปี ค.ศ. 1998 นี ้ Article 9 Secured Transactions ได้ถกูแก้ไข 
ปรับปรุงด้วยเช่นกนั โดยเพิ่มความชดัเจนในประเภททรัพย์สนิท่ีจะนํามาเป็นหลกัประกนัได้ตาม
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 1.1 การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันตาม Uniform Commercial Code:Article 9 
  วตัถปุระสงค์ของ U.C.C Article 9 คือ การให้เจ้าหนีมี้สทิธิเรียกร้อง และสทิธิ
เหนือทรัพย์สนิของลกูหนีใ้นหลกัประกนัการชําระ เพ่ือความมัน่ใจวา่จะได้รับชําระหนีคื้น โดย
ทรัพย์สนิท่ีจะนํามาเป็นหลกัประกนัตาม Article 9 ได้ จะต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีเป็น Personal 
property เท่านัน้ โดย Article 9 ได้กําหนดวิธีการ โครงสร้าง และรูปแบบการสร้างหลกัประกนัท่ี
เป็นรูปแบบเดียวกนัในการนําทรัพย์สนิมาเป็นหลกัประกนั ซึง่สามารถรองรับการสร้างหลกัประกนั
หนีไ้ด้กว้างขวาง มีความยืดหยุน่ และมีรูปแบบท่ีไมซ่บัซ้อน โดยใน Section 9-102 ได้กําหนด
ขอบเขตในการใช้ Article 9 วา่ใช้กบัการดําเนินการใด ๆ ท่ีประสงค์ท่ีจะสร้างหลกัประกนัเหนือ
ทรัพย์สนิสว่นบคุคล หรือสิง่ท่ีตดิอยูก่บัพืน้ดนิ ตลอดจนสนิค้า เอกสาร หลกัทรัพย์ทางการเงิน สิง่ท่ี
ไมมี่รูปร่างทัว่ ๆ ไป สทิธิเรียกร้องท่ีมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ หรือสทิธิทางบญัชี และรวมถงึ การขาย
สทิธิทางบญัชีหรือสทิธิเรียกร้องท่ีมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ (…..this article applies to any 
transaction (regardless of its form) which is intended to create a security interest in 
personal property or fixtures including goods, documents, instruments, general 
intangibles, chattel paper or accounts; and also to any sale of accounts or chattel 

                                                           
 4 William H.Lawrence, Understanding Secured Transactions, (U.S.A. : Mathew Bender & 
CO.,Inc., 1999) p.6. 
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paper) ซึง่ในการพิจารณา Article 9 จะพบคําศพัท์คํานิยามหลายคําท่ีควรทราบ โดยใน Section 
9-105 ได้ให้คําจํากดัความศพัท์ท่ีใช้ใน Article 9 ไว้ ซึง่ผู้ เขียนจะนําเสนอเฉพาะคําศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง
เท่านัน้ ดงันี ้ 
  (c) “Collateral” means the property subject to a security interest, and 
includes accounts and chattel paper which have been sold; 
  (d) “Debtor” means the person who owes payment or other performance 
of the obligation secured, whether or not he owns or has rights in the collateral and 
includes the seller of account or chattel paper, Where the debtor and the owner of the 
collateral are not the same person, the term “debtor” means the owner of the collateral in 
any provision of the Article dealing with the collateral, the obligor in any provision 
dealing with the obligation, and may include both where the context so requires; 
  (l) “Security agreement” means an agreement which creates or provides 
for a security interest; 
  (m) “Secured party” means a lender, seller or other person in whose 
favor there is a security interest, including a person to whom accounts or chattel paper 
have been sold. When the holders of obligations issued under an indenture of trust, 
equipment trust agreement or the like are represented by a trustee of other person, the 
representative is the secured party; 
 
  จากคําศพัท์ข้างต้น จะพบคําวา่ security interest ในคําจํากดัความ หรือใน 
Section อ่ืน ๆ ซึง่ใน Article 9 ไมไ่ด้ระบคํุาจํากดัความของคํานีไ้ว้โดยเฉพาะ ซึง่จากการศกึษา 
Security interest หมายถึง การนําผลประโยชน์ในทรัพย์สนิสว่นบคุคล หรือในสิง่ท่ีตดิตัง้อยูค่งท่ี
เป็นประกนัการชําระหนีเ้งิน หรือการกระทําอนัเป็นการปฏิบตักิารชําระหนี ้ 5 ดงันัน้ ในการศกึษา
สว่นนี ้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ วิธีการในการสร้างหลกัประกนั ตลอดจนประเภทของ
ทรัพย์สนิท่ีนํามาเป็นหลกัประกนัได้ และท่ีไมส่ามารถนํามาเป็นหลกัประกนัได้ภายใต้ Article 9 

                                                           
 5 A security interest is every interest in personal property or fixtures that secures 
(guarantee) the payment or performance of an obligation, (Roger LeRoy Miller, Business law : text 
and exercise, 2 nd edition (U.S.A. : West Educational Publishing Company, 1999), p.296. 
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เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาวธีิการ และรูปแบบในการนําเงินฝากมาเป็นหลกัประกนัหนีต้าม
กฎหมายสหรัฐอเมริกาตอ่ไป 
 
  1.1.1 ประเภทของทรัพย์สินที่นํามาเป็นหลักประกันได้ ภายใต้ Article 9 
   (Classification of collateral) 
  ประเภทของทรัพย์สนิท่ีนํามาเป็นหลกัประกนัได้ตาม Article 9 มีอยู่
หลายประเภท เน่ืองจากคําจํากดัความของประเภททรัพย์สนิตาม Article 9 มีความยืดหยุน่ และ
ให้คําจํากดัความคอ่นข้างกว้าง ดงันัน้ ทรัพย์สนิท่ีนํามาเป็นหลกัประกนัได้จงึมีได้เกือบทกุประเภท 
ยกเว้นแตเ่ป็นทรัพย์สนิท่ีใน Article 9 กําหนดยกเว้นไมใ่ห้ใช้บงัคบักบัทรัพย์สนิเหลา่นัน้เท่านัน้ 
ทรัพย์สนิท่ีสามารถนํามาเป็นหลกัประกนัได้ตามท่ีกําหนดไว้ใน Article 9 มีหลายประเภท แตห่าก
จะจดัให้เป็นกลุม่แล้วแบง่ได้เป็น 3 ประเภทด้วยกนั 6 โดยพิจารณาจากลกัษณะของทรัพย์สนิและ
ลกัษณะการใช้ทรัพย์สนินัน้เป็นข้อพิจารณาในการจดัแบง่ คือ ทรัพย์สนิท่ีเป็นสนิค้า (Goods) 7, 
เอกสารแสดงสทิธิ (Indispensable paper) 8, และสิง่ท่ีไมมี่รูปร่าง (Intangibles) 9 ซึง่ในแตล่ะ
ประเภทมีทรัพย์สนิท่ีสามารถนํามาเป็นหลกัประกนัได้ ดงันี ้
   (ก) สนิค้าอปุโภคบริโภค หรือทรัพย์สนิสว่นบคุคลท่ีมีรูปร่าง สามารถ
เคล่ือนท่ีได้เม่ือต้องมีการบงัคบัเหนือหลกัประกนันัน้ ประกอบด้วย สนิค้าอปุโภคบริโภค 
(Consumer goods) (Section 9-109 (1)), ผลติภณัฑ์ท่ีได้จากฟาร์ม (Farm products) (Section 
9-109 (3)), สนิค้าคงเหลือ (Inventory) (Section 9-109 (4)) และ อปุกรณ์เคร่ืองมือ (Equipment) 
(Section 9-109 (2)) 
   (ข)  เอกสารแสดงสทิธิ หรือหลกัฐานท่ีแสดงสทิธิ (Rights evidenced 
by indispensable paper) ประกอบด้วย หลกัฐานเป็นหนงัสือในหนีแ้ละหลกัประกนั (Chattel 
paper) (Section 9-105 (1) (b)), ตราสารหรือสทิธิเรียกร้องตามตราสาร (Instruments) (Section 
9-105 (1) (I) และเอกสารแสดงสทิธิ (Documents) (Section 9-105 (1) (f) 
   (ค)  สิง่ท่ีไมมี่รูปร่าง หรือไมมี่เอกสารหลกัฐานใด ๆ (Not in writing or, 
even if they are, they are not dealt with as though they are negotiable) ประกอบด้วย บญัชี
                                                           

6 William H. Lawrence, Understanding secured transactions. P.7. 
7 U.C.C., Article 9, Section 9-105 (1) (h) 
8 U.C.C., Article 9, Section 9-105 (1) (f), 9-105 (1) (I), and 9-105 (1) (b) 
9 U.C.C., Article 9, Section 9-106 
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ท่ีนอกเหนือจากทรัพย์สนิท่ีกลา่วมาแล้ว (Accounts) (Section 9-106) และสิง่ไมมี่รูปร่างทัว่ไป 
(General intangibles) (Section 9-106) 
 
  1.1.2 การสร้างหลักประกัน และความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกัน 
(Creation and enforceability of security interests or attachment) 
   การสร้างหลกัประกนัและความสมบรูณ์ของสญัญาหลกัประกนั ตามท่ี
กําหนดไว้ใน Article 9 คือ กรณีท่ีสญัญาหลกัประกนั (Security agreement) นัน้มีผลบงัคบั
สมบรูณ์ในระหวา่งคูส่ญัญา และมีผลบงัคบัเหนือทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัของลกูหนี ้ หรือผู้ ท่ี
มอบทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัตอ่เจ้าหนี ้ซึง่ตาม Article 9 การมีผลสมบรูณ์และมีผลบงัคบัใช้ของ
สญัญาหลกัประกนัตอ่คูส่ญัญาเรียกวา่ Attachment ซึง่ในทรัพย์สนิบางประเภท การสร้าง
หลกัประกนัและความสมบรูณ์ของสญัญาหลกัประกนั หรือ Attachment นีมี้ผลเพียงพอตอ่การมี
ผลบงัคบัตอ่บคุคลภายนอก แตใ่นทรัพย์สนิบางประเภท Attachment อาจไมเ่พียงพอตอ่บคุคล 
ภายนอกหรือบคุคลท่ีสามได้ ซึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะของทรัพย์สนิอนันํามาเป็นหลกัประกนั การมีผล
บงัคบัใช้ตอ่บคุคลภายนอกในสญัญาหลกัประกนัมีความสําคญัตอ่เจ้าหนี ้ เน่ืองจากมีผลโดยตรง
ตอ่บริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิ และการมีสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นประกนัดีกวา่เจ้าหนีส้ามญัรายอ่ืน 
 

   โดยหลกัทัว่ไป ผู้ ท่ีนําทรัพย์สนิมาเป็นหลกัประกนั จะต้องเป็นผู้ มีสทิธิ
เหนือทรัพย์สนิ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สนินัน้ เน่ืองจากหากมีการไมป่ฏิบตักิารชําระหนี ้ เจ้าหนีอ้าจ
ต้องบงัคบัตอ่ทรัพย์อนัเป็นหลกัประกนั และทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัจะต้องมีมลูคา่มากพอท่ีจะ
นํามาเป็นหลกัประกนัได้ ซึง่ความสมบรูณ์ของสญัญาหลกัประกนัจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือคูส่ญัญา 
ลงนามในสญัญาหลกัประกนั (Attaches) 10 โดย Attachment หรือการมีผลสมบรูณ์และมีผล
บงัคบัใช้ของสญัญาหลกัประกนัตอ่คูส่ญัญา จะต้องประกอบด้วยเง่ือนไข 3 ประการ ดงันี ้
   (ก) มีสญัญาหลกัประกนัระหวา่งเจ้าหนีแ้ละลกูหนี ้   (Security 
agreement – Section 9-203 (1) (a)) ตาม Article 9 สญัญาหลกัประกนัจะมีผลสมบรูณ์ ตอ่เม่ือ
มีการตกลงให้ทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัการชําระหนีโ้ดยทําเป็นหนงัสือ (in writing) และลงลายมือ
ช่ือโดยลกูหนีซ้ึง่เป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดตามสญัญาหลกัประกนั หรือผู้ รับมอบอํานาจในการลงนาม
แทนลกูหนี ้ (signed or authenticated by the debtor) โดยในสญัญาหลกัประกนัจะต้องมี 

                                                           
10 William H. Lawrence, Understanding secured transactions, p. 77. 
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ข้อความระบใุห้ทรัพย์สนิชนิดใดเป็นหลกัประกนัการชําระหนีต้อ่เจ้าหนี ้ และหากลกูหนีไ้ม่
ปฏิบตักิารชําระหนีต้ามสญัญาเจ้าหนีมี้สทิธิบงัคบัชําระหนีจ้ากหลกัประกนัดงักลา่ว และ
รายละเอียด ลกัษณะของหลกัประกนั (Description of the collateral)  
   (ข) มีการกําหนดมลูคา่ของหลกัประกนั (Value – Section 9-203 (1) 
(b)) ซึง่เจ้าหนีจ้ะได้รับชําระหนีห้ากมีการบงัคบัหลกัประกนั คําจํากดัความของคําวา่มลูคา่กําหนด
ไว้อยา่งกว้าง ซึง่คูส่ญัญาตามสญัญาหลกัประกนัอาจกําหนดมลูคา่ของหลกัประกนัเทา่จํานวนหนี ้
หรือในจํานวนท่ีพอเพียงตอ่การเพิม่ความเช่ือมัน่ของเจ้าหนีใ้นการได้รับชําระหนีต้ามสญัญา หรือ
คูส่ญัญาอาจรวมคําวา่มลูคา่ หมายความถึงมลูคา่ในสญัญา การเข้าผกูพนัตนในการขอสนิเช่ือ 
หรือมลูคา่แหง่หนีท่ี้เกิดขึน้ก่อนหน้านัน้ ล้วนเป็นมลูคา่ตามสญัญาหลกัประกนัได้ทัง้สิน้ อาทิเช่น  
ผู้ซือ้ได้ซือ้สนิค้าจากผู้ขายโดยผู้ขายได้ให้สนิเช่ือไว้ ปรากฏวา่ตอ่มาผู้ซือ้ไมส่ามารถชําระราคาได้
ภายในกําหนดเวลาท่ีตกลงกนั ผู้ซือ้และผู้ขายจงึตกลงเข้าทําสญัญาหลกัประกนัการชําระหนีค้า่
สนิค้า โดยผู้ขายมีหลกัประกนัคือ สนิค้าท่ีขายไปนัน้ 
   (ค) ลกูหนีต้ามสญัญาหลกัประกนันัน้ จะต้องเป็นเจ้าของ หรือมีสทิธิใน
ทรัพย์สนิท่ีให้ไว้เป็นหลกัประกนั เน่ืองจากหากลกูหนีไ้มป่ฏิบตักิารชําระหนีต้ามสญัญา เจ้าหนีมี้
สทิธิบงัคบัชําระหนีจ้ากหลกัประกนัดงักลา่วได้ 
 
   เม่ือปฏิบตัติามเง่ือนไขทัง้ 3 ประการข้างต้น คือ มีสญัญาท่ีกําหนดมลูคา่
ของหลกัประกนัซึง่ลกูหนีเ้ป็นเจ้าของ หรือมีสทิธิในหลกัประกนันัน้ เจ้าหนีจ้ะมีสทิธิในทรัพย์สนิท่ี
เป็นหลกัประกนัตอ่ลกูหนีต้ามสญัญาหลกัประกนัทนัที โดยมีสทิธิในการบงัคบัตอ่หลกัประกนัได้
ตามกฎหมาย ซึง่หมายความ Attachment ระหวา่งคูส่ญัญามีผลสมบรูณ์แล้ว  
 
   นอกจากนี ้ ตาม Section 9-203 (3) กําหนดให้เจ้าหนีท่ี้มีสทิธิใน
หลกัประกนันัน้ มีสทิธิได้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนั (Proceeds) 
นัน้ได้ เชน่ ธนาคารได้ให้ตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์กู้ ยืมเงิน และตวัแทนจําหนา่ยรถยนต์ได้นําสนิค้า
คือ 
รถยนต์เป็นหลกัประกนั ซึง่หากตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ขายรถยนต์อนัเป็นหลกัประกนัได้ ธนาคาร
มีสทิธิท่ีจะขอรับผลประโยชน์จากการขายหลกัประกนันัน้ได้ด้วย  ถึงแม้วา่ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์
นัน้ จะมีรถยนต์คนัใหมแ่ทนท่ีรถยนต์อนัเป็นหลกัประกนัเดมิ ทัง้นี ้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะมีข้อสญัญา
ยกเว้น Section 9-203 (3) นีไ้ว้ 
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  1.1.3 ความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกันต่อบุคคลภายนอก 

          (Perfection of security interest or Perfection) 
   ถึงแม้วา่สญัญาหลกัประกนัจะมีผลสมบรูณ์ และบงัคบัตอ่คูส่ญัญา
หลกัประกนัได้ตาม Attachment of a security interests คือ เม่ือครบตามเง่ือนไข 3 ประการดงัท่ี
กลา่วมาแล้วข้างต้น แตใ่นกรณีท่ีเจ้าหนีต้้องการท่ีจะมีสทิธิเหนือทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนั และ
มีสทิธิดีกวา่เจ้าหนีร้ายอ่ืนของลกูหนี ้ เพ่ือวา่หากมีเหตกุารณ์ท่ีลกูหนีไ้มป่ฏิบตักิารชําระหนี ้ หรือใน
กรณีท่ีลกูหนีไ้ด้ขายทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนันัน้ให้แก่บคุคลอ่ืน เจ้าหนีจ้ะได้สามารถปกป้อง
สทิธิของตนตอ่เจ้าหนีค้นอ่ืนหรือตอ่บคุคลภายนอกผู้ซือ้หลกัประกนัได้ โดยการกระทําท่ีเรียกวา่ 
Perfection ทัง้นี ้ การจะทําให้สญัญาหลกัประกนัในทรัพย์สนินัน้มีผลตอ่บคุคลภายนอกด้วย 
Perfection ได้ สว่นของ Attachment จะต้องมีผลสมบรูณ์มาก่อนแล้วเช่นเดียวกนั (Section 9-
303) 
 
   วิธีการทํา Perfection กบัหลกัประกนัมี 3 วิธี การเลือกใช้วิธีใดขึน้อยูก่บั
ลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั คือ Perfection โดยการสง่มอบการครอบครอง (By the 
creditor’s taking possession of the collateral), Perfection โดยอตัโนมตั ิ (By automatic 
perfection or Perfection by attachment) และ Perfection โดยการจดทะเบียนเพื่อแจ้งตอ่ 
สาธารณชนถงึการเป็นหลกัประกนั (By filing a public notice of the security interest) 11  
 
   (ก) Perfection โดยการสง่มอบการครอบครองของทรัพย์สนิอนัเป็น
หลกัประกนัให้อยูใ่นความครอบครองของเจ้าหนี ้  (Pledge) 12   วธีินีจ้ะใช้ได้กบัทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัประเภทสนิค้า ตราสาร หรือเอกสารแสดงสทิธิ 13 ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีมีรูปร่างสามารถสง่
มอบการครอบครองได้ แตจ่ะใช้ไมไ่ด้กบัทรัพย์สนิประเภทท่ีเป็นสทิธิทางบญัชี หรือสิง่ท่ีไมมี่รูปร่าง
ทัว่ ๆ ไป (General intangible) โดยลกูหนีทํ้าการสง่มอบทรัพย์สนิหลกัประกนัให้อยูใ่นความ

                                                           
 11 Charles F.Hemphill and Jr.Judy A.Long, Basic Business Law Second edition, (New 
Jersey : Regent/Prentice Hall, 1994) p.368. 
 12 Bradford Stone, Uniform Commercial Code, Fourth edition (U.S.A. : West Publishing 
Company, 1995), p.399. 
 13 U.C.C., Article 9., Section 9-302 (1) (a), 9-303 (1), 9-305 
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ครอบครองของเจ้าหนี ้ หรือบคุคลภายนอกท่ีกระทําการในฐานะตวัแทนเจ้าหนี ้ หรือผู้ ท่ีมีหน้าท่ี
ดแูลหลกัประกนั (a third party bailee) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระหนี ้
 
   Perfection วิธีนี ้ เจ้าหนีผู้้ครอบครองทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัอยู ่
ยอ่มมีสทิธิดีกวา่เจ้าหนีร้ายอ่ืนของลกูหนี ้ และเจ้าหนีส้ามารถบงัคบัตอ่หลกัประกนัได้เม่ือลกูหนีไ้ม่
ปฏิบตักิารชําระหนี ้
 
   (ข) Perfection โดยอตัโนมตั ิ ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตามสญัญา
หลกัประกนัประเภทนี ้ได้แก่ ทรัพย์สนิประเภทท่ีเป็นสนิค้าอปุโภคบริโภค (Consumer goods) ซึง่
ใช้ในชีวิตประจําวนัทัว่ไป เกิดขึน้ได้หลายครัง้ การให้ Perfection โดยอตัโนมตั ิจะชว่ยให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว เช่น นาย ก. ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากนาย ข. โดยนาย ข.ให้สนิเช่ือสว่นบคุคลแก่ 
นาย ก. โดยนาย ก. เป็นผู้ครอบครองเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และนาย ก. ได้ทําสญัญาหลกัประกนัให้ 
นาย ข. ถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข 3 ประการ ดงันี ้ เม่ือสญัญาหลกัประกนัเกิด Attachment 
สมบรูณ์ Perfection ในสญัญาหลกัประกนัในกรณีนีจ้ะเกิดขึน้โดยอตัโนมตั ิ ซึง่ในกรณีเดียวกนั 
หากนาย ก. กู้ ยืมเงินจากนาย ค. เพ่ือมาซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากนาย ข. เม่ือนาย ก. ทําสญัญา
หลกัประกนัตอ่นาย ค. ถกูต้องครบถ้วน กรณีเช่นนี ้Attachment และ Perfection เกิดขึน้ทนัที 14 
 
   Perfection วธีิการนี ้อาจเกิดความยุง่ยากแก่เจ้าหนี ้และบคุคลภายนอก
ท่ีสจุริต เน่ืองจากทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัยงัคงอยูก่บัลกูหนี ้ และบคุคลภายนอกไมอ่าจ 
ตรวจสอบ และไมท่ราบภาระผกูพนัในการตกเป็นหลกัประกนัของทรัพย์สนินัน้ ทําให้ลกูหนีเ้สนอ
ขายหลกัประกนัแก่ผู้ซือ้ท่ีไมท่ราบภาระผกูพนั เป็นผลให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ซือ้ เน่ืองจาก 
เจ้าหนีมี้ Perfection ในทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ 
 
   (ค) การจดทะเบียนเพ่ือแจ้งตอ่สาธารณชนถึงการเป็นหลกัประกนั หรือ 
Filing of Financing Statement วิธีการนี ้ เป็นวิธีการท่ีนิยมปฏิบตักินัมาก เน่ืองจากให้ความ 

                                                           
 14 Richard A. Mann and Barry S.Roberts, Business law and the regulation of business, 
U.S.A. : West Educational Publishing Company, 1999, p. 769. 
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คุ้มครองเจ้าหนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 15 ทรัพย์สนิทกุประเภทสามารถ Perfection ด้วยวิธีการนีไ้ด้ แตใ่น
ทรัพย์สนิบางประเภทเจ้าหนีอ้าจเห็นวา่การครอบครองสามารถให้ความคุ้มครองเพียงพอ เจ้าหนี ้
ในทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัจงึไมจํ่าเป็นต้องใช้วิธีนีเ้สมอไป ประกอบกบัวิธีนีจ้ะต้องจดัให้มีการ
จดทะเบียนและมีการเสียคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 
 
   การจดทะเบียนตามวิธีนี ้ คือการจดทะเบยีนใน Financing statement 
on a form U.C.C.-1 ซึง่เป็นรูปแบบเอกสารท่ีกําหนดไว้ใน U.C.C. เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิ
เหมือนกนั โดยรายละเอียดใน Financing statement ในแบบ U.C.C.-1 จะประกอบด้วย ช่ือ ท่ีอยู ่
ของลกูหนี ้ และคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่หรือเจ้าหนี ้ โดยระบสุถานท่ีอยูข่องเจ้าหนี ้ รายละเอียดท่ีตัง้
ของทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนันัน้ ตลอดจนท่ีอยูข่องเจ้าหนีท่ี้ใช้ในการสง่จดหมายจากลกูหนี ้
รายการหรือรายละเอียดของทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนั และในแบบ U.C.C.-1 กําหนดให้ลกูหนี ้
ต้องลงนามเพ่ือรับทราบและยอมรับการเป็นหลกัประกนัในทรัพย์สนินัน้ 16 นอกจากนี ้ ถ้าในกรณีท่ี
สญัญาหลกัประกนัมีข้อความครบถ้วนตามท่ีแบบ U.C.C.-1 กําหนดไว้ข้างต้น สําเนาของสญัญา
หลกัประกนัสามารถถือเป็น Financing statement ได้โดยลกูหนีจ้ะต้องลงนามในสําเนาสญัญา
หลกัประกนันัน้อีกครัง้ (Section 9-402 (1), 9-203 (1) and (2) 17 
 
   เม่ือ Perfection จะกระทําได้ตอ่เม่ือ Attachment มีผลสมบรูณ์แล้วใน
ระหวา่งคูส่ญัญา แตใ่น Section 9-402 (1) คูส่ญัญาจะจดทะเบียน Financing statement ก่อนท่ี
จะทําสญัญาหลกัประกนัก็ได้ หรือในขณะเดียวกนักบัทําสญัญาหลกัประกนัเลยก็ได้ ซึง่กรณีนีจ้ะ
เรียกวา่เป็น Notice filing ซึง่จะยงัไมมี่ผลเป็น Perfection จนกวา่ Attachment จะสมบรูณ์ 
(Section 9-303 (1)) 
 
   สถานท่ีท่ีใช้ในการจดทะเบียน Financing statement ตาม Article 9 มี 3 
แห่ง ขึน้อยูก่บัลกัษณะและประเภทของทรัพย์สนินัน้ ซึง่โดยทัว่ไปแล้วให้จดทะเบียนท่ี the Office 

                                                           
 15 Roger LeRoy Miller, Business law : text and exercise, Second edition, p. 297. 
 16 Thomas Bowers, Law of Commercial transactions and business associations : 

concepts and cases, United State : Richard D. Irwin Inc., 1995, p. 436. 
 17 Bradford Stone, Uniform Commercial Code, Fourth edition., p.389. 
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of the Secretary of State, Central Filing หรือสถานท่ีท่ีลกูหนีพ้กัอาศยัอยู ่ (Section 9-103, 9-
401) ซึง่การจดทะเบียนนี ้ จะมีผลบงัคบัใช้เพียง 5 ปี นบัแตว่นัท่ีจดทะเบียน Financing 
statement (Section 9-403 (2)) หากในกรณีท่ีจะต้องตอ่อายกุารจดทะเบียนเป็นหลกัประกนั 
จะต้องกระทําก่อนลว่งหน้าภายใน 6 เดือน ก่อนวนัท่ีท่ีการจดทะเบียนจะครบกําหนด โดยการตอ่
อายใุนแตล่ะครัง้จะตอ่อายไุด้ 5 ปี เชน่เดมิ 
 
   การจดทะเบียนหลกัประกนั (Financing Statement) ภายใต้ U.C.C. นี ้
ในการจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัทกุครัง้ จะจดทะเบียนทรัพย์สนิท่ีตกเป็นหลกัประกนั
ภายใต้ช่ือของลกูหนี ้ ซึง่เจ้าหนีห้รือบคุคลภายนอกสามารถขอตรวจสอบทรัพย์สนิของลกูหนีท่ี้ตก
เป็นหลกัประกนัได้ โดยการขอตรวจสอบจากช่ือของลกูหนี ้ ซึง่จะทราบข้อมลูรายละเอียด อาทิ  
ช่ือเจ้าหนี ้รายละเอียดของทรัพย์หลกัประกนัดงัท่ีระบไุว้ในแบบ U.C.C.-1 ท่ีจดทะเบียนไว้ 18  
 
  1.1.4 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา  

(Rights and Duties of Creditor and Debtors) 
   เจ้าหนีมี้หน้าท่ีในการดแูลรักษาหลกัประกนั ในกรณีท่ีตนได้ครอบครอง
หลกัประกนัไว้ หรือลกูหนีมี้หน้าท่ีในการดแูลรักษาหลกัประกนัเช่นเดียวกนัในกรณีท่ีทรัพย์
หลกัประกนัอยูใ่นความครอบครองของตน และเม่ือลกูหนีไ้ด้ทําการชําระหนีแ้ล้ว ผู้ รับหลกัประกนั
หรือเจ้าหนีมี้หน้าท่ีท่ีจะต้องสง่เอกสารแจ้งการสิน้สดุของสญัญาตอ่ลกูหนีใ้นสญัญาหลกัประกนั 
(Termination statement) หรือจดทะเบียนสิน้สดุการเป็นหลกัประกนัตอ่เจ้าพนกังานท่ีได้รับแจ้ง
การจดทะเบียน Financing statement ในครัง้แรกนัน้ด้วย 
 
  1.1.5 กรณีลูกหนีไ้ม่ปฏิบัตกิารชาํระหนี ้ 

(Priorities and Remedies on The Debtor’s Default) 
 
   ในกรณีท่ีลกูหนีไ้มป่ฏิบตักิารชําระหนี ้มีข้อควรพิจารณา ดงันี ้
 

                                                           
18 Robert M.Plehn, Bank security and other credit enhancement methods, p. 437. 
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   (ก) ลําดบัชัน้ของบริุมสทิธิ (Priorities) ในกรณีท่ีมีลกูหนีมี้เจ้าหนีห้ลาย
รายท่ีมีสทิธิบงัคบัเหนือทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัสิง่เดียวกนั ให้ใช้หลกั ดงันี ้19 
  - เจ้าหนีท่ี้มีสญัญาหลกัประกนั (Attachment) ถกูต้องมีลําดบัชัน้มาก่อน
เจ้าหนีท่ี้ไมมี่สญัญาหลกัประกนัถกูต้อง (Conflicting unperfected security interests) 
  - เจ้าหนีท่ี้มีหลกัประกนั    มีลําดบัชัน้ก่อนเจ้าหนีท่ี้ไมมี่หลกัประกนั 
(Conflicting security interests versus unperfected interests) 
  - เจ้าหนีท่ี้มี Perfection ก่อน มีลําดบัชัน้ก่อนเจ้าหนีซ้ึง่มี Perfection  
หลงัตน (Conflicting perfected security interest) 
  - เจ้าหนีท่ี้มีหลกัประกนัไมมี่สทิธิเหนือกวา่ผู้ซือ้ท่ีกระทําการเป็นปกตธิุระ
ในทางธุรกิจ (Conflicting perfected security interests in commingled or processed goods) 
 
   (ข) ลกูหนีไ้มป่ฏิบตักิารชําระหนี ้ หรือไมป่ฏิบตัติามข้อกําหนดในสญัญา 
(Default) 20 เม่ือลกูหนีไ้มป่ฏิบตักิารชําระหนีต้ามสญัญาให้ถกูต้อง สญัญาหลกัประกนัและ
บทบญัญตัใิน Article 9 Part 5 กําหนดให้สทิธิและการชดใช้ความเสียหายแก่เจ้าหนี ้ โดยทัว่ไป  
เจ้าหนีอ้าจฟ้องร้องตอ่ศาลตามสญัญาหลกัหรือสญัญาประธาน หรือจะบงัคบัชําระหนีจ้าก
หลกัประกนัก็ได้ กฎหมายให้สทิธิเจ้าหนีท่ี้จะร้องขอตอ่ศาลเพ่ือให้บงัคบัชําระหนีจ้ากหลกัประกนั
นัน้ หรือบงัคบัชําระหนีจ้ากหลกัประกนัด้วยตนเองได้ เว้นแตว่า่เจ้าหนีน้ัน้ได้สละสทิธิใน
หลกัประกนัภายหลงัจากการท่ีลกูหนีไ้มป่ฏิบตักิารชําระหนี ้ และลกูหนีไ้ด้แสดงตนท่ีจะขอชดใช้
ความเสยีหายให้แก่เจ้าหนีก่้อนท่ีเจ้าหนีจ้ะดําเนินการบงัคบัตอ่หลกัประกนั กรณีท่ีลกูหนีไ้ม่
ปฏิบตักิารชําระ หรือไมป่ฏิบตัติามสญัญา เจ้าหนีส้ามารถดําเนินการได้ 2 วิธีการ คือ 
   - ในกรณีทรัพย์อนัเป็นหลกัประกนัเป็นสิง่มีรูปร่าง (Tangible Collateral) 
เจ้าหนีมี้สทิธิในการนําทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัมาครอบครอง หรือนํากลบัมาครอบครองใหม่
อีกครัง้ (Repossession) 21 ในกรณีนี ้ เจ้าหนีผู้้ รับหลกัประกนัอาจนําทรัพย์หลกัประกนันัน้กลบัมา
ครอบครองอีกครัง้เม่ือเกิดการไมป่ฏิบตักิารชําระหนีข้องลกูหนี ้ โดยเจ้าหนีไ้มต้่องบงัคบัชําระหนี ้
จากหลกัประกนัโดยกระบวนการทางศาล แตท่ัง้นี ้ การนําหลกัประกนักลบัมาครอบครองนัน้ 

                                                           
 19 Roger LeRoy Miller, Business law : text and exercise, Second edition, p. 303. 
 20 Robert M.Plehn, Bank security and other credit enhancement methods, p. 439. 

21 U.C.C. Article 9, Section 9-503 
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จะต้องไมข่ดัตอ่ความสงบเรียบร้อยอนัดี ซึง่หากลกูหนีค้ดัค้านการนําหลกัประกนัมาครอบครอง
ของเจ้าหนีต้อ่ศาล ศาลจะเป็นผู้พจิารณาวา่การนําหลกัประกนัมาครอบครองนัน้ขดัตอ่ความสงบ 
เรียบร้อยหรือไม ่ และลกูหนีมี้เหตอุนัสมควรในการคดัค้านเจ้าหนีใ้นการจะนําหลกัประกนันัน้
กลบัมาครอบครองหรือไม ่ ซึง่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นวา่เจ้าหนีไ้มค่วรนําหลกัประกนัมา
ครอบครอง เจ้าหนีไ้มส่ามารถนําทรัพย์หลกัประกนันัน้มาครอบครอง เจ้าหนีจ้ะต้องบงัคบัชําระหนี ้
ตอ่หลกัประกนัโดยกระบวนการทางศาลตอ่ไป 
   - การบงัคบัหลกัประกนัโดยการจําหนา่ย ให้เช่า หรือกระทําการใด ๆ ตอ่
หลกัประกนัภายใต้ข้อกําหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัการขาย 22  กรณีนีเ้จ้าหนีอ้าจริบหลกัประกนั 
หรือนําทรัพย์หลกัประกนันัน้ออกขายตอ่บคุคลทัว่ไป หรือขายเป็นการสว่นบคุคลในวงจํากดัได้ 
โดยการขายจะต้องกระทําเย่ียงการดําเนินการทางธุรกิจทัว่ไป ในเวลา สถานท่ี ท่ีเหมาะสมในทาง
พาณิชย์ ในกรณีท่ีเป็นการให้หลกัประกนัโดยบคุคลอ่ืนมิใช่ทรัพย์สนิของลกูหนี ้ เจ้าหนีจ้ะต้องสง่
หนงัสือบอกกลา่วลว่งหน้าถงึการบงัคบัหลกัประกนั โดยกฎหมายให้สทิธิแก่ลกูหนีใ้นการไถ่ถอน
ขอซือ้หลกัประกนัคืนได้ก่อนท่ีเจ้าหนีจ้ะดําเนินการตอ่หลกัประกนันัน้ แตล่กูหนีจ้ะต้องชําระหนี ้
ทัง้หมดท่ีค้างตอ่เจ้าหนี ้ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในการเตรียมการขายนัน้ 23  เจ้าหนีข้าย
หลกัประกนัได้จํานวนเงินเท่าใด ให้เจ้าหนีห้กัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขายและชําระคืนหนีข้องตน 
สว่นท่ีเหลือเทา่ใดต้องสง่คืนลกูหนี ้แตห่ากขาด ลกูหนีจ้ะต้องชดใช้สว่นท่ีขาดแก่เจ้าหนี ้24 
 
 1.2 การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
  จากการศกึษาหลกักฎหมายเก่ียวกบัการนําทรัพย์สนิมาเป็นหลกัประกนั ตาม 
U.C.C. Article 9 ตามท่ีกลา่วมานัน้ จะเห็นวา่ การนําเงินฝากมาเป็นหลกัประกนัหนีก็้สามารถ
กระทําได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ วธีิการท่ีกําหนดไว้ใน U.C.C. Article 9 ซึง่ในสว่นนีจ้ะศกึษาถึงการนํา
เงินฝากมาเป็นหลกัประกนัหนี ้ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง วิธีการในการนําเงินฝากมาเป็นหลกัประกนั 
ตามกฎหมายข้างต้น 
 

                                                           
22 U.C.C. Article 9, Section 9-504 and Article 2 Sales 
23 U.C.C. Article 9, Section 9-506 
24 U.C.C. Article 9, Section 9-504 (2) 
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  เงินฝากเป็นทรัพย์สนิประเภทหนึง่ตามหลกักฎหมายของสหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก
กฎหมายหลกัประกนัของสหรัฐอเมริกา คือ U.C.C. Article 9 Secured Transactions กําหนดให้ 
ทรัพย์สนิทกุประเภทสามารถนํามาเป็นหลกัประกนัได้ทัง้สิน้ ยกเว้นแตท่รัพย์สนิท่ีใน U.C.C. 
Article 9 กําหนดยกเว้นไว้เท่านัน้ 25  อาทิ ทรัพย์สนิท่ีอยูภ่ายใต้บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแหง่
สหรัฐอเมริกา ซึง่รัฐธรรมนญูแหง่สหรัฐอเมริกาได้กําหนดให้สทิธิแก่คูส่ญัญาหรือผลสมบรูณ์ตอ่
บคุคลท่ีสามในการดําเนินการใด ๆ หรือสทิธิยดึหนว่งของเจ้าของท่ีดนิ หรือสทิธิในการหกักลบ 
ลบหนี ้ฯลฯ ไว้ครบถ้วนแล้ว 
 
  เน่ืองจากการนําสทิธิตามสญัญารับฝากเงินมาเป็นหลกัประกนั เป็นสทิธิท่ีไมมี่ 
รูปร่าง กลา่วคือ เม่ือผู้ฝากนําเงินมาฝากแก่ธนาคาร โดยหลกัถือวา่เงินฝากดงักลา่วตกเป็น
กรรมสทิธ์ิของธนาคาร ผู้ฝากมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืนโดยไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นเงินตราชนิด 
เดียวกนั ดงันัน้ หลกัเกณฑ์และวิธีการในการนําเงินฝากมาเป็นหลกัประกนั ตาม U.C.C. Article 9 
จงึปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการเช่นเดียวกบัทรัพย์สนิอ่ืน ๆ นัน่คือ การจดัให้มีสญัญาหลกัประกนั
ท่ีมีผลบงัคบัตอ่คูส่ญัญา หรือ Attachment โดยจะต้องจดัให้มีหนงัสือสญัญาหลกัประกนั 
(Security Agreement) เป็นลายลกัษณ์อกัษร กําหนดให้เงินฝากนัน้เป็นหลกัประกนัการชําระหนี ้
และลกูหนีล้งลายมือช่ือในหนงัสือสญัญาหลกัประกนั ในสญัญาหลกัประกนัจะต้องระบจํุานวน
เงินท่ีเป็นประกนั และลกูหนีต้ามสญัญาหลกัประกนัจะต้องเป็นผู้ มีสทิธิในเงินฝากท่ีจะนํามาเป็น
หลกัประกนัด้วย เม่ือปฏิบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไข 3 ประการแล้ว ถือวา่ Attachment เกิดขึน้อนัมี
ผลบงัคบัตอ่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายแล้ว แตเ่น่ืองจากสทิธิตามสญัญารับฝากเงินนีเ้ป็นทรัพย์สนิท่ีไม่มี 
รูปร่าง เจ้าหนีไ้มส่ามารถครอบครองหลกัประกนันีไ้ด้ จงึควรคุ้มครองและป้องกนัหลกัประกนั 
ของตนจากบคุคลภายนอกด้วยการ Perfection โดยวธีิจดทะเบียน Financing Statement เท่านัน้ 
โดยคูส่ญัญาในสญัญาหลกัประกนัด้วยการนําสทิธิตามสญัญารับฝากเงิน นําการเป็นหลกัประกนั
ของสทิธิตามสญัญารับฝากเงินไปจดทะเบียน Financing Statement ท่ี The Secretary of State 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีได้รับมอบหมายเป็นทางการ (another designated state official)  
เจ้าหนีต้ามสญัญาหลกัประกนั จงึสามารถมีสทิธิเหนือหลกัประกนัดีกวา่เจ้าหนีร้ายอ่ืนท่ีไมมี่
หลกัประกนั หรือท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนหลกัประกนั (Perfection)  
 

                                                           
25 U.C.C. Article 9, Section 9-104 
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2. การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามกฎหมายประเทศอังกฤษ 
 
 ระบบกฎหมายของประเทศองักฤษเป็นแบบกฎหมายจารีตประเพณี การใช้กฎหมาย
ของประเทศองักฤษจะบงัคบัใช้โดยหลกักฎหมายจารีตประเพณีท่ีเกิดจากศาล และหลกั Equity 
(หลกัความเท่ียงธรรมในการใช้ดลุยพินิจวนิิจฉยัคดี) ท่ีเกิดจากศาล Chancery หลกักฎหมายทัง้ 2 
ประเภท เป็นกฎหมายพืน้ฐานท่ีเกิดจากจารีตประเพณีและคําพพิากษาของศาลท่ีตดัสนิไว้ นัน่คือ 
เป็นกฎหมายท่ีเกิดจากคําพพิากษา โดยใช้ประกอบกบั Statutory Law (กฎหมายท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร) ระบบการพจิารณาคดีของศาลในสมยัก่อน เดมิประเทศองักฤษมีระบบศาลในการ
พิจารณาคดี 2 ศาลแยกตา่งหากจากกนั คือ Court of Law และ Court of Equity โดยตอ่มาได้รวม 
Court of Law และ Court of Equity ไว้เป็นศาลเดียวในปี ค.ศ. 1875 26 แตใ่นการพิจารณาคดีของ
ศาล สว่นใหญ่ยงัคงนําหลกั Equity มาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้การพิจารณาคดีเกิดความเป็น
ธรรมมากยิง่ขึน้ในคดีท่ีเก่ียวกบักฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร กฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จะบญัญตัขิึน้ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะกําหนดสทิธิ หน้าท่ี หลกัเกณฑ์โดยชดัแจ้ง หรือเพ่ือให้มี
การปฏิบตัท่ีิมีแนวทางเช่นเดียวกนั หรือกฎหมายท่ีบญัญตัขิึน้เพ่ือใช้ในทางการค้าพาณิชย์ 27  
 
 การบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศองักฤษ จะใช้ 2 ลกัษณะสําคญัข้างต้น คือ ท่ีเป็น
หลกั Equity แนวคําพิพากษาของศาล และท่ีเป็นหลกัตามกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 2.1 กฎหมายหลักประกันตามระบบกฎหมายอังกฤษ 
  กฎหมายหลกัประกนัในระบบกฎหมายองักฤษ แบง่ออกได้เป็น 4 ลกัษณะ 
สําคญั ๆ ด้วยกนั คือ Pledge, Contractual Lien, Mortgage และ Charge 28 ดงันี ้
  (1) Pledge เป็นหลกัประกนัประเภทท่ีใช้มานานท่ีสดุ และเป็นพืน้ฐานกฎหมาย
หลกัประกนัในระบบกฎหมายองักฤษ 29 ลกัษณะสําคญัของ Pledge คือ การสง่มอบการ 

                                                           
 26 Richard Bethell-Jones, Bank security and other credit enhancement methods-England, 
p. 133. 
 27 วิทยา  จิญกาญจน์. “การประกันหนีด้้วยทรัพย์แบบ Floating Charge” วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิติศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537, หน้า 37 
 28 R.M. Goode, Legal problem of credit and security second edition, (England : Sweet & 
Maxwell, 1988), p. 10. 
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ครอบครองทรัพย์ท่ีเป็นประกนัให้แก่เจ้าหนี ้ เชน่เดียวกบักฎหมายเร่ืองจํานําของไทย ไมว่า่จะได้มี
การสง่มอบกนัจริง หรือสง่มอบโดยปริยายก็ตาม โดยให้เจ้าหนีย้ดึถือทรัพย์นัน้ไว้จนกวา่จะได้รับ
ชําระหนี ้ โดยเม่ือมีการชําระหนีแ้ล้ว ลกูหนีจ้ะได้รับสทิธิตา่ง ๆ ท่ีสญูเสียไปเน่ืองจากการ Pledge 
นัน้กลบัคืนมา แตถ้่าลกูหนีผิ้ดนดัชําระหนี ้ เจ้าหนีก็้สามารถจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิดงักลา่วได้
เพ่ือนําเงินมาชําระหนีไ้ด้ แตไ่มบ่งัคบัวา่ต้องขายทอดตลาด Pledge จะสิน้สดุเม่ือการครอบครอง
หลกัประกนันัน้สิน้ไป สิง่ท่ีนํามาเป็นหลกัประกนัด้วย Pledge ได้อาทิเชน่ Bills of Lading, 
Documents of Title To Goods, Negotiable Instruments and Negotiable Securities สว่นสิง่
ท่ีไมส่ามารถนํามาใช้เป็นหลกัประกนัได้ อาทิเชน่ หนงัสือสญัญาทัว่ ๆ ไปท่ีไมมี่ข้อกําหนดหน้าท่ี
การชําระหนีข้องลกูหนี ้(Ordinary Written Contracts)  
  (2) Contractual Lien สทิธิยดึหน่วงโดยสญัญา โดยการยดึถือครอบครองทรัพย์
ไว้เป็นหลกัประกนั หลกัประกนัประเภทนีเ้กิดขึน้โดยผลของกฎหมาย หรือเกิดจากสญัญาก็ได้ สทิธิ
ของเจ้าหนีต้าม Contractual Lien มีเพียงการยดึหน่วงทรัพย์สนิไว้เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระ
หนีเ้ท่านัน้ ไมอ่าจนําทรัพย์สนิท่ียดึหน่วงไว้ไปขายทอดตลาดได้ 30 
  (3) Mortgage คือการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัให้แก่
เจ้าหนี ้ โดยมีเง่ือนไขชดัแจ้ง หรือโดยปริยายวา่ สทิธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนันัน้ จะโอนกลบัคืนลกูหนีเ้ม่ือหนีท่ี้เป็นประกนัหมดสิน้ลงแล้ว Mortgage ไมต้่องมีการ 
สง่มอบการครอบครองในทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ ทรัพย์สนิท่ีนํามาเป็น
หลกัประกนัด้วย Mortgage จงึมีได้หลายประเภท อาทิ ทรัพย์สนิท่ีมีรูปร่าง หรือทรัพย์สนิท่ีไมมี่
รูปร่าง ก็สามารถนํามาเป็นหลกัประกนัได้ทัง้สิน้ แต ่ Mortgage จะต้องทําตามแบบพิธีท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้สําหรับทรัพย์แตล่ะประเภท เช่น กรณีท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ต้องมีการจดทะเบียน เป็น
ต้น 
  (4) Charge เป็นหลกัประกนัท่ีไมต้่องสง่มอบการครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัให้แก่เจ้าหนี ้ และไมจํ่าต้องโอนสทิธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
ให้แก่เจ้าหนีแ้ตอ่ยา่งใด ซึง่เป็นหลกัประกนัท่ีแตกตา่งจาก Pledge หรือ Mortgage หลกัประกนั

                                                                                                                                                                      
 29 Ross Cranston, Principles of Banking Law, (New York : Clarendon Press Oxford, 
1997), p. 436. 
 30 สชุาดา  กรรณสตู, “การใช้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี”้ วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542, หน้า 102 
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ด้วย Charge จะเกิดขึน้จากการทําสญัญาระหวา่งเจ้าหนีแ้ละลกูหนี ้ โดยกําหนดทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัไว้โดยเฉพาะเจาะจง หรือจะกําหนดทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นรายประเภทของ 
ทรัพย์สนิก็ได้ หลกัประกนัประเภทนีใ้ห้สทิธิแก่เจ้าหนีใ้ห้มีสทิธิเรียกร้องเหนือหลกัประกนั โดย 
เจ้าหนีจ้ะมีสทิธิก่อนเจ้าหนีไ้มมี่ประกนั และบคุคลท่ีเข้ามาในภายหลงั แตข้่อตกลงนีจ้ะต้องมีการ
จดทะเบียน เจ้าหนีไ้มส่ามารถกระทําการใด ๆ ตอ่หลกัประกนันัน้ได้ จนกวา่ลกูหนีจ้ะไมป่ฏิบตักิาร
ชําระหนี ้ 31 แตถ้่าลกูหนีไ้มชํ่าระหนีเ้จ้าหนีส้ามารถบงัคบัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ได้โดยการ
ขาย หรือตัง้ผู้พิทกัษ์ทรัพย์  
 
  นอกจากหลกัประกนัทัง้ 4 ประเภทข้างต้น ยงัมีการใช้ Assignment เป็น
หลกัประกนัในการโอนสทิธิเรียกร้องเก่ียวกบัทรัพย์สิง่ใดสิง่หนึง่ (Chose in Action) 32 เพ่ือเป็น
หลกัประกนัการชําระหนี ้ อาทิ การโอนสทิธิเรียกร้องท่ีจะได้รับตามสญัญาประกนัชีวิตเป็น
หลกัประกนัหนี ้ โดยวธีิการ Assignment ทําเป็นหนงัสือ และสง่หลกัฐานเป็นหนงัสือแจ้งให้แก่
บริษัทผู้ รับประกนัชีวิต 33 จากลกัษณะของหลกัประกนัแตล่ะประเภทในระบบกฎหมายองักฤษ 
หลกัประกนัท่ีมีลกัษณะเป็นหลกัประกนัเหนือทรัพย์สนิสว่นบคุคลมี 2 ลกัษณะ คือ Mortgage 
และ Charge  
ดงันัน้ การใช้สทิธิตามสญัญารับฝากเงินเป็นหลกัประกนัหนี ้จงึสามารถกระทําได้ด้วย 2 ลกัษณะ
ข้างต้นเช่นเดียวกนั ซึง่จะศกึษาในรายละเอียดตอ่ไป 
 
 2.2 หลักประกันด้วยทรัพย์สิน (Security Right Over Assets) ประเภท 
Mortgage และ Charge 
  จากลกัษณะระบบกฎหมายขององักฤษท่ีใช้หลกั Equity และ Legal ในการ
บงัคบัใช้กฎหมาย กฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัทัง้ 2 ประเภท คือ Mortgage และ Charge จงึ
แบง่ออกได้เป็น Legal Mortgage และ Equitable Mortgage กบั Legal Charge และ Equitable 
Charge นอกจากนี ้ จากลกัษณะของ Charge ท่ีเกิดขึน้จากการทําสญัญาระหวา่งเจ้าหนีแ้ละ 

                                                           
 31 R.M.Goode, Legal problem of credit and security, p. 14. 
 32 ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์นิตศิาสตร์ อังกฤษ-ไทย, กรุงเทพ : ราชบณัฑิตยสถาน, 2541, หน้า 
50 
 33 David Palfreman, Law Relating to Banking Service, fourth edition, (London : Pitman 
Publishing, 1993) p. 280. 
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ลกูหนี ้ โดยกําหนดทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัไว้โดยเฉพาะเจาะจง หรือกําหนดทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัเป็นรายประเภทของทรัพย์สนิก็ได้นัน้ ทําให้ Charge สามารถแบง่ยอ่ยออกได้เป็น 
Fixed charge เม่ือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ถกูกําหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง และ Floating 
charge ในกรณีท่ีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัถกูกําหนดเป็นรายประเภทของทรัพย์สนิ หรือเป็น
กลุม่ 
ทรัพย์สนิ 34  หลกัประกนัข้างต้นยงัมีความเก่ียวพนักนัในบางลกัษณะ เน่ืองจากกฎหมาย
หลกัประกนัองักฤษมีความยืดหยุน่คอ่นข้างมาก ซึง่หากพิจารณาลกัษณะและการบงัคบัใช้เป็น
หลกัประกนัอาจพบวา่ Equitable Mortgage มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบั Charge 35 แตกตา่งกนั
เพียง Charge ไมมี่การโอนสทิธิความเป็นเจ้าของเท่านัน้ 
 
  ในสว่นนี ้ จะศกึษาถึงลกัษณะของ Legal Mortgage, Equitable Mortgage, 
Legal Charge, Equitable Charge ตลอดจน Fixed Charge และ Floating Charge และความ
สมบรูณ์ของหลกัประกนัตามลําดบั 
 
  2.2.1 Mortgage 
   ลกัษณะสําคญัของ Mortgage คือ การโอนสทิธิในทรัพย์สนิเป็น
หลกัประกนัหนีโ้ดยมีเง่ือนไขชดัแจ้งหรือโดยปริยายวา่ สทิธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนันัน้จะโอนกลบัคืนลกูหนีเ้ม่ือหนีข้องลกูหนีห้มดสิน้ลงแล้ว Mortgagor หรือผู้ นํา
ทรัพย์สนิมาเป็นหลกัประกนัยงัคงครอบครองทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนันัน้อยู ่ ในขณะท่ี 
Mortgagee หรือ 
ผู้ รับหลกัประกนัจะได้รับสทิธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั หรือสทิธิท่ีจะได้รับ
ความเป็นเจ้าของถ้าลกูหนีน้ัน้ไมป่ฏิบตักิารชําระหนี ้ 36 Mortgage อาจแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ Legal Mortgage และ Equitable Mortgage ดงันี ้
   (ก) Legal Mortgage เกิดขึน้จากกฎหมายท่ีใช้บงัคบัเหนือทรัพย์สนินัน้
กําหนดให้จะต้องโอนกรรมสทิธ์ิตามกฎหมายให้แก่ Mortgagee หรือให้แก่ Purchaser เช่น  

                                                           
 34 R.M. Goode, Legal problem of credit and security second edition, p.15. 

35 R.M. Goode, ibid, p.15. 
 36 David Palfreman, Law Relating to Banking Services, fourth edition, p.278. 
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The Law of Property Act กําหนดให้การสร้างหลกัประกนัเหนือท่ีดนิต้องกระทําโดย Legal 
Mortgage 37 การใช้เป็นหลกัประกนัแบบ Legal Mortgage จงึต้องมีการจดทะเบียนและมีรูปแบบ 
วิธีการตามท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย จงึจะทําให้มีผลบงัคบัเป็นหลกัประกนั หลกัประกนัแบบ 
Legal Mortgage เป็นการสร้างสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ (Rights in Rem or 
Rights over The Property) 38 ซึง่ Legal Mortgage กําหนดให้มีการจดัให้มีการโอนสทิธิในความ
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโดยเดด็ขาดให้แก่ Mortgagee รวมถึงสทิธิไถ่ถอนจํานอง 
ภายหลงัครบกําหนดชําระ สทิธิในการโอนทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนักลบัคืน Mortgagor เม่ือได้มี
การปฏิบตักิารชําระหนีค้รบถ้วน และ Legal Mortgage จะครอบคลมุถึงทรัพย์สนิในอนาคตของ 
Mortgagor แตก่ารได้รับทรัพย์สนิในอนาคตเป็นหลกัประกนัตามลกัษณะนี ้คูส่ญัญาจะต้องจดัทํา
เป็นสญัญาหลกัประกนัอีกครัง้ 
   (ข) Equitable Mortgage เกิดขึน้จากสญัญาหรือข้อตกลงของคูส่ญัญา
ให้ทรัพย์สนินัน้เป็นหลกัประกนัหนีโ้ดยการจดัทําเป็นหนงัสือ อาจเกิดขึน้เป็นสญัญาหลกัประกนัได้
โดยไมต้่องมีแบบตามกฎหมาย หรือแบบการโอนเป็นตราสารแตอ่ยา่งใด การสร้างหลกัประกนั
แบบ Equitable Mortgage เป็นการแสดงเจตนาของคูส่ญัญาท่ีให้ Legal Mortgage เหนือ 
ทรัพย์สนิของลกูหนีเ้พ่ือใช้เป็นหลกัประกนัการชําระหนี ้ โดยการฝากเอกสารแสดงสทิธิในทรัพย์สนิ
ด้วยเจตนาเพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระหนีต้อ่เจ้าหนี ้ ถือได้วา่คูส่ญัญาได้ก่อให้เกิดหลกัประกนั
ประเภทนีแ้ล้ว Equitable Mortgage จะเป็นการสร้างสทิธิในหลกัประกนัในระหวา่งคูส่ญัญา  
หรือเป็นบคุคลสทิธิเท่านัน้ มิได้สร้างสทิธิเหนือตวัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัดงัเช่น Legal 
Mortgage 39  หลกัประกนัประเภทนีจ้ะครอบคลมุถึงทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่นขณะทําสญัญา และ 
ทรัพย์สนิในอนาคต และจะมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีกําหนดในสญัญาหลกัประกนั 
 
   การมอบเอกสารแสดงสทิธิในทรัพย์สนิ หรือการจดทะเบียน Mortgage 
ท่ีสํานกังานท่ีดนิ จะป้องกนัทรัพย์สนินัน้จาก Mortgagee รายอ่ืน ๆ หาก Mortgagor ไม่
ปฏิบตักิารชําระหนี ้การเยียวยาแก้ไขความเสียหายท่ีเกิดขึน้ Equitable Mortgagee จะได้รับชดใช้

                                                           
 37 Nicholas Boume, Business Law for Accountants, fifth edition, (London : Butterworth, 
1987), p. 252. 
 38 David Palfreman, Law Relating to Banking Services, fourth edition, p. 279. 

39 David Palfreman, ibid., p.279. 
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ความเสยีหายเท่าจํานวนหนี ้ หรือจะต้องร้องขอตอ่ศาลให้แตง่ตัง้ Receiver, Judicial Sale หรือ
ขอให้ศาลบงัคบัหลกัประกนั เว้นแตห่ากคูส่ญัญามีหลกัฐานเป็นหนงัสือตาม The Law of 
Property Act, Section 101 ให้อํานาจ Mortgagee ในการแตง่ตัง้ Receiver หรือขายหลกัประกนั
นัน้โดยไมต้่องเข้ากระบวนการทางศาล 40 
 
  2.2.2 Charge 
   Charge อาจพิจารณาได้วา่เป็นประเภทหนึง่ของ Mortgage แม้วา่จะมี
หลกับางประการท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากเป็นการสร้างสทิธิเหนือตวัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 
(Rights in Rem or Rights over The Property) เพียงแตใ่นลกัษณะของ Charge สทิธิเหนือตวั
ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัอาจเกิดขึน้ในระยะเวลาตา่งกนั Charge เกิดขึน้จากการทําสญัญา
ระหวา่งเจ้าหนีแ้ละลกูหนี ้ โดยกําหนดทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัไว้โดยเฉพาะเจาะจง (Fixed 
Charge) หรือกําหนดทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นรายประเภทของทรัพย์สนิ (Floating 
Charge) ก็ได้ Charge อาจแบง่ได้ 2 ประเภท 41 คือ Legal Charge และEquitable Charge ดงันี ้
   (ก) Legal Charge คือ คูส่ญัญาแสดงเจตนาท่ีจะสร้างหลกัประกนัตาม
กฎ ระเบียบท่ีกฎหมายบญัญตัไิว้ Charge ลกัษณะนีจ้ะสร้างสทิธิเหนือตวัทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัในทนัที จงึมีลกัษณะเดียวกนักบั legal mortgage 
   (ข) Equitable Charge การสร้างหลกัประกนัท่ีไมมี่รูปแบบกําหนดไว้ 
โดยคูส่ญัญาได้แสดงเจตนาท่ีจะให้ทรัพย์สนินัน้เป็นหลกัประกนัหนี ้ ซึง่ Equitable Charge แบง่
ออกได้เป็น Fixed Charge และ Floating Charge ดงันี ้
   - Fixed Charge เป็นกรณีท่ีทรัพย์สนิท่ีนํามาเป็นหลกัประกนัถกูกําหนด
ไว้โดยเฉพาะเจาะจง และจะมีผลตอ่คูส่ญัญา (Attach) ในทนัทีท่ีมีการสร้างสญัญาหลกัประกนั 
โดยทรัพย์สนินัน้ไมส่ามารถถกูจําหน่าย จ่ายโอนได้ เว้นแตล่กูหนีจ้ะหาทรัพย์สนิมาเพียงพอแก่หนี ้
ซึง่ก่อให้เกิดการสร้างสทิธิเหนือตวัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัในทนัที 

                                                           
 40 Nicholas Boume, Business Law for Accountants, fifth edition, p.255. 
 41 Peter J. Groves, Intellectual property rights and their valuation : A handbook for 

bankers, companies and their advisers, England : Gresham Book Woodhead Publishing Ltd., 1997, 
p. 153. 
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   - Floating Charge เป็นกรณีท่ีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัถกูกําหนดเป็น
รายประเภทของทรัพย์สนิ หรือเป็นกลุม่ของทรัพย์สนิ เรียกวา่เป็นทรัพย์ทัว่ไป โดยกําหนดประเภท
ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัไว้เป็นทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่นขณะทําสญัญา และท่ีจะเกิดมีขึน้หรือได้รับมา
ในอนาคต โดยจะกําหนดระยะเวลาในการเป็นหลกัประกนัไว้จากเวลาหนึง่ถึงเวลาหนึง่ ซึง่สทิธิ
ของ chargee มีผลสมบรูณ์ตอ่คูส่ญัญา (Attachment) โดยไมต้่องระบเุฉพาะเจาะจงทรัพย์สนิ 
ชิน้นัน้ หลกัประกนันีจ้ะยงัไมมี่ตวัทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัเฉพาะสิง่ จงึยงัไมมี่การสร้างสทิธิเหนือ 
ตวัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั โดย Floating Charge จะให้สทิธิแก่ Chargor ในการจดัการ หรือ
เคล่ือนย้ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ได้ในทางท่ีเป็นการค้าปกตขิอง Chargor เว้นแตเ่ม่ือมี
เหตท่ีุเกิดขึน้ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา หรือจากการกระทําบางอยา่งของลกูหนีเ้ป็นเหตใุห้ 
Charge ในทรัพย์สนิทัว่ไปนัน้แปลงสภาพเป็นทรัพย์เฉพาะสิง่ (Crystallisation) เป็นผลให้เจ้าหนีมี้
สทิธิเหนือตวัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ซึง่เจ้าหนีมี้สทิธิบงัคบัชําระหนีไ้ด้ 42 ตามระบบกฎหมาย
หลกัประกนัองักฤษ Floating Charge ไมส่ามารถสร้างได้โดยบคุคลธรรมดา เว้นแตท่รัพย์สนินัน้
เป็นทรัพย์สนิประเภทเกษตรกรรม 43 
 
   นอกจากนี ้ เจ้าหนีส้ามารถสร้างหลกัประกนั Fixed และ Floating 
Charge ในทรัพย์สนิชิน้เดียวกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระหนีใ้นหนีต้า่งรายได้ ซึง่ Equitable 
Chargee ไมมี่สทิธิในการบงัคบัหลกัประกนั หรือการครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 
จะต้องขอให้ศาลมีคําสัง่ให้ขายทรัพย์สนิหรือแตง่ตัง้ Receiver ตอ่ไปเท่านัน้ 
 
   จากการศกึษากฎหมายหลกัประกนัด้วยทรัพย์สนิในแตล่ะลกัษณะ จะ
พบความแตกตา่ง และคล้ายคลงึกนัในหลกัประกนับางประเภท เปรียบเทียบถึงความแตกตา่งใน
แตล่ะลกัษณะ ดงันี ้
 
 

                                                           
 42 วิทยา จิญกาญจน์. “การประกันหนีด้้วยทรัพย์แบบ Floating Charge” วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิติศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537, หน้า 55 
 43 Richard Bethell-Jones, Bank security and other credit enhancement methods-England, 
p. 134. 
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ตารางแสดงความแตกตา่งระหวา่ง Legal Mortgage, Equitable Mortgage, Legal Charge, 
Equitable Charge  44 
 
ความแตกตา่ง Legal Mortgage Equitable 

Mortgage 
Legal Charge Equitable Charge 

ลกัษณะสําคญั เกิดขึน้จาก 
กฎหมายกําหนดไว้ 

เกิดขึน้จากสญัญา 
หรือข้อตกลงแสดง
เจตนาจะให้เกิด
หลกัประกนัแบบ 
legal mortgage 

เกิดขึน้จากคู่ 
สญัญาแสดงเจตนา
สร้างหลกัประกนั
ตามกฎ ระเบียบท่ี
กฎหมายบญัญติัไว้ 

เกิดขึน้จากคู่ 
สญัญาแสดงเจตนา
ให้ทรัพย์สนิเป็น
หลกัประกนั 

สทิธิของผู้ รับ
หลกัประกนั 

มีสทิธิเหนือ 
ทรัพย์สนิ 

มีสทิธิเหนือ 
บคุคล 

มีสทิธิเหนือ 
ทรัพย์สนิ 

มีสทิธิเหนือ 
บคุคล 

ความเป็นเจ้าของ สทิธิจะโอนโดย 
เดด็ขาดให้แก่ 
 Mortgagee 
ทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

สทิธิจะโอนโดย 
ปริยาย จะโอนโดย
เดด็ขาดเม่ือลกูหนี ้
ไมชํ่าระหนี ้

ไมมี่การโอนสทิธิ
ความเป็นเจ้าของ 

ไมมี่การโอนสทิธิ
ความเป็นเจ้าของ 

ความมีผลสมบรูณ์ เม่ือจดทะเบียนมี 
ผลตามกฎหมาย 

ตามท่ีระบใุน 
สญัญา 

ตามท่ีระบใุน 
สญัญา 

ตามท่ีระบใุน 
สญัญา 

การเยียวยาแก้ไข
ความเสียหาย 

มีสทิธิสมบรูณ์ใน 
การขายหลกั 
ประกนั 

มีสทิธิสมบรูณ์ใน 
การขายหลกั 
ประกนั 

ต้องใช้สทิธิผา่น 
ศาล หรือขอรับ
ความยินยอมจาก  
Chargor เทา่นัน้ 

ต้องใช้สทิธิผา่น 
ศาล หรือขอรับ
ความยินยอมจาก 
 Chargor เทา่นัน้ 

แบบ โอนโดยตราสาร  
หรือสญัญาตาม 
กฎหมาย 

โอนโดยจดัทําเป็น 
หนงัสือ ไมมี่แบบ  

ฝากทรัพย์สนิ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิ 

ฝากทรัพย์สนิ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิ 

บริุมสทิธิ ไมอ่ยูภ่ายใต้ลําดบั 
บริุมสทิธิ 

มีลําดบับริุมสทิธิ  
Equities ท่ีเกิดก่อน 
มีสทิธิดีกวา่ 

มีลําดบับริุมสทิธิ  
Charge ท่ีเกิดก่อน 
มีสทิธิดีกวา่ 

มีลําดบับริุมสทิธิ  
Charge ท่ีเกิดก่อน 
มีสทิธิดีกวา่ 

                                                           
 44 Peter J. Groves, Intellectual property rights and their valuation : A handbook for 

bankers, companies and their advisers, p. 154. 
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   โดยสรุปแล้ว ลกัษณะและการบงัคบัใช้ของ Mortgage กบั Charge  
แตกตา่งกนั พจิารณาได้ดงันี ้ 
   (ก) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ใน Legal Mortgage สทิธิความเป็น
เจ้าของทัง้หมดหรือบางสว่นจะต้องโอนให้แก่ Mortgagee ในบางกรณีอาจมีการสง่มอบการ 
ครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ด้วย แตใ่น Equitable Charge จะตรงกนัข้าม คือ จะไม่
มีการโอนสทิธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนินัน้ แตจ่ะให้สทิธิเหนือทรัพย์สนิตอ่เม่ือไมมี่การ
ปฏิบตักิารชําระหนี ้
   (ข) การเยียวยาแก้ไขความเสียหาย (Remedies) เน่ืองจาก Legal 
Mortgage เป็นการโอนสทิธิความเป็นเจ้าของ Mortgagee จงึมีสทิธิเหนือตวัทรัพย์สนิ (Rights in 
Rem) นัน้ ซึง่หากไมมี่การปฏิบตักิารชําระหนี ้ Mortgagee มีสทิธิสมบรูณ์ในการขายหลกัประกนั
เพ่ือนําเงินท่ีได้มาหกัคา่ใช้จา่ยในการขาย หนีส้นิ และดอกเบีย้ แตใ่น Charge ให้สทิธิสว่นบคุคล 
(Rights in Personam) ในระหวา่งคูส่ญัญาหลกัประกนัเท่านัน้ ไมมี่สทิธิในความเป็นเจ้าของ 
ทรัพย์สนิท่ีเป็นประกนั จงึไมอ่าจขายหรือเข้าครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัได้ เว้นแตไ่ด้รับ
ความยนิยอมจาก Chargor หรือตามคําสัง่ศาล การใช้สทิธิจงึต้องกระทําผา่นทาง Chargor หรือ
ศาลเทา่นัน้ 
   (ค) แบบ (Form) แบบของ Mortgage หรือ Charge ขึน้อยูก่บัลกัษณะ
ของทรัพย์สนิ โดยทัว่ไป Mortgage จะเป็นการโอนโดยตราสาร สญัญา หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเป็นผล
ให้มีการโอนกรรมสทิธ์ิตามกฎหมาย คือ จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ อาทิ มีการจดทะเบียน 
โอนสทิธิความเป็นเจ้าของ แตใ่นขณะท่ี Charge สร้างขึน้ได้ด้วยการฝากทรัพย์สนิ (The Deposit 
of The Asset) หรือเอกสารแสดงสทิธิในทรัพย์สนิ (Documents of Title) นัน้ไว้กบั Chargee โดย
จะต้องจดัให้มี A memorandum of Deposit เพ่ือประกาศการเป็นหลกัประกนัด้วย Charge เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ 3 ประการคือ เพ่ือหลีกเล่ียงข้อสงสยัในการนําทรัพย์สนิไปฝากไว้กบั chargee และ
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัเจ้าหนี ้ เน่ืองจากหลกัประกนัประเภทนี ้ เจ้าหนีมี้เพียงสทิธิสว่นบคุคล
ระหวา่งคูส่ญัญาท่ีทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนั กบัสทิธิตอ่ทรัพย์สนิเม่ือมีการจดัทําสญัญาตอ่ไป และ
ถ้าในกรณีท่ีมีตราสาร เจ้าหนีมี้อํานาจท่ีจะขายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั โดยไมต้่องได้รับความ
ยินยอมจากลกูหนี ้หรือคําสัง่ศาลเม่ือลกูหนีไ้มป่ฏิบตักิารชําระหนี ้
   (ง) บริุมสทิธิ (Priority) ในกรณี Equitable Mortgage จะมีลําดบั
บริุมสทิธิก่อนเสมอ ถ้าลําดบัของ Equities เท่ากนั Equities ท่ีเกิดขึน้ก่อนมีสทิธิดีกวา่ แต ่ Legal 
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Mortgage จะไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของบริุมสทิธิ เน่ืองจากได้มีการโอนสทิธิความเป็นเจ้าของให้แก่ 
Mortgagee แล้ว 
 
  2.3 ภาระผูกพนัและความสมบูรณ์ของหลักประกัน 
   (Attachment and Perfection of A Security Interests) 
   Attachment เป็นคําท่ีใช้แสดงวา่ได้มีการสร้างหลกัประกนัในทรัพย์สนิ 
ระหวา่งเจ้าหนีแ้ละลกูหนี ้ ความสมบรูณ์ของ Attachment เกิดขึน้เม่ือเจ้าหนีมี้สทิธิเหนือทรัพย์สนิ
ท่ีเป็นหลกัประกนัตอ่ลกูหนี ้ โดยไมจํ่าเป็นต้องมีสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นประกนัตอ่บคุคลภายนอก 
Attachment จงึแตกตา่งจาก Perfection เน่ืองจาก Perfection จะยงัคงมีขัน้ตอนให้กระทําตอ่ไป 
อาทิเชน่ จะต้องนําทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัมาอยูใ่นความครอบครองของเจ้าหนี ้ หรือจะต้องไป
จดทะเบียนเพ่ือปรากฏแก่บคุคลภายนอก วตัถปุระสงค์ของ Attachment คือ การแสดงวา่ลกูหนีไ้ม่
สามารถโต้เถียงสทิธิของเจ้าหนีต้ามสญัญาหลกัประกนัได้ อนัเป็นผลให้มีการจํากดัการครอบครอง
ทรัพย์สนิท่ีเป็นประกนัของลกูหนี ้45 
 
   การเกิด Attachment จะต้องประกอบด้วย มีการโอนทรัพย์สนิเป็น
หลกัประกนั หรือทําเป็นสญัญา โดยระบทุรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ตลอดจนระบหุนีท่ี้เป็น
หลกัประกนั โดยลกูหนีน้ัน้จะต้องมีอํานาจในการจดัการตอ่ทรัพย์สนิด้วย หากครบองค์ประกอบ
ข้างต้น ความสมบรูณ์ของ Attachment ในระหวา่งเจ้าหนีแ้ละลกูหนีเ้กิดขึน้แล้ว 46 
 
   Perfection เป็นการให้ความคุ้มครองเจ้าหนีว้า่ การเป็นหลกัประกนัของ
ทรัพย์สนินัน้ ปรากฏแก่บคุคลภายนอก และให้ความคุ้มครองบคุคลภายนอกท่ีประสงค์จะ
ดําเนินการใด ๆ ตอ่ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ด้วย โดยวิธีการแจ้งตอ่สาธารณชน หรือกระทํา
การด้วยวิธีอ่ืนท่ีสามารถแจ้งการเป็นหลกัประกนัตอ่ผู้ซือ้ทรัพย์สนินัน้ ซึง่รูปแบบของ Perfection มี 
3  
แบบ 47  คือ การสง่มอบการครอบครองในทรัพย์สนิประเภทท่ีมีรูปร่าง  และสามารถสง่มอบการ

                                                           
 45 R.M. Goode, Legal problem of credit and security second edition, p.27. 
 46 R.M. Goode, ibid., p. 28-30. 

47 R.M. Goode, ibid., p. 38. 
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ครอบครองให้แก่เจ้าหนีไ้ด้ หรือการจดทะเบียนแสดงภาระผกูพนัในทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ 
ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นการจดทะเบียนท่ี The Companies Registration Office ซึง่บคุคลทัว่ไป
สามารถตรวจสอบได้ หรือในกรณีท่ีหลกัประกนันัน้เป็นสทิธิเรียกร้องในหนี ้ หรือเป็นสทิธิเรียกร้อง
ในเงินกองทนุใด ๆ ให้ทําเป็นหนงัสือแจ้งให้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิ หรือ Trustee หรือ Fundholder ทราบ
การเป็นหลกัประกนันัน้ 48 
 
  2.4 การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันตามระบบกฎหมายอังกฤษ 
   จากการศกึษากฎหมายหลกัประกนัด้วยทรัพย์สนิประเภท Mortgage 
และ Charge พบวา่ หากจะใช้สทิธิตามสญัญาฝากเงินเป็นหลกัประกนัหนี ้ ก็สามารถกระทําได้ 
ทัง้สองลกัษณะ เน่ืองจากเงินฝากท่ีนํามาเป็นหลกัประกนัอยูใ่นรูปของสทิธิเรียกร้องท่ีจะได้รับเงิน
ฝากคืน ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีไมมี่รูปร่าง 49 ไมอ่าจสง่มอบการครอบครองสทิธิได้ กลา่วคือ ถ้านําเงิน
ฝากมาเป็นหลกัประกนัด้วย Mortgage ลกูหนีก็้ต้องโอนความเป็นเจ้าของในเงินฝากให้แก่เจ้าหนี ้
โดยมีเง่ือนไขวา่สทิธิในความเป็นเจ้าของเงินฝากท่ีนํามาเป็นหลกัประกนันัน้ จะโอนกลบัคืนลกูหนี ้
เม่ือหนีท่ี้เป็นประกนัได้หมดสิน้ลงแล้ว หรือถ้าจะนํามาเป็นหลกัประกนัด้วย Charge ซึง่ก็สามารถ
ทําได้ โดยไมจํ่าต้องโอนสทิธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัให้แก่เจ้าหนีแ้ต ่
อยา่งใด เพราะ Charge เกิดขึน้จากการทําสญัญาระหวา่งเจ้าหนีแ้ละลกูหนี ้โดยกําหนดทรัพย์สนิ
ท่ีเป็นหลกัประกนัไว้โดยเฉพาะเจาะจง หรือจะกําหนดทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นรายประเภท
ของทรัพย์สนิก็ได้ โดยเจ้าหนีมี้สทิธิเรียกร้องเหนือหลกัประกนั โดยเจ้าหนีจ้ะมีสทิธิก่อนเจ้าหนีไ้มมี่
ประกนั และบคุคลท่ีเข้ามาในภายหลงั แตข้่อตกลงนีจ้ะต้องมีการจดทะเบียน 
 
3. การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามกฎหมายญ่ีปุ่น 
 
 ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่นเดียวกบั
ประเทศไทย ระบบกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ นจะประกอบไปด้วยกฎหมายท่ีเป็นหลกัพืน้ฐาน 6 

                                                           
 48 สชุาดา  กรรณสตู. “การใช้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันหนี”้, วิทยานิพนธ์
ปริญญา นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542, หน้า 111 
 49 Peter J. Groves, ibid., p. 151. 
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ฉบบั 50 คือ 1. กฎหมายรัฐธรรมนญู (The Constitution), 2. ประมวลกฎหมายแพง่ (The Civil 
Code), 3. ประมวลกฎหมายพาณิชย์ (The Commercial Code), 4. ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ (The Civil Procedure Code), 5. ประมวลกฎหมายอาญา (The Criminal 
Code) และ 6. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (The Criminal Procedure Code) ซึง่
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัถกูบญัญตัไิว้ใน The Civil Code 
 
 กฎหมายหลกัประกนัในประเทศญ่ีปุ่ น แบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ หลกัประกนัด้วย
บคุคล และหลกัประกนัด้วยทรัพย์ หลกัประกนัด้วยทรัพย์ หรือ Real Security Rights มี 4 ประเภท 
คือ Right of Retention (สทิธิยดึหนว่ง), Preferential Rights (บริุมสทิธิ), Pledge (จํานํา) และ 
Hypothec โดยได้รับการบญัญตัใิห้เป็นประเภทหนึง่ของทรัพยสทิธิ ซึง่เป็นสทิธิเหนือทรัพย์
หลกัประกนั และใช้ยนัได้กบับคุคลภายนอกทกุคน และหลกัประกนัทัง้ 4 ประเภท อาจจดัแบง่ออก
ได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีเกิดขึน้โดยผลทางกฎหมาย (Real Security Rights by Statute) ได้แก่ 
Rights of Retention (สทิธิยดึหนว่ง) และ Preferential Rights (บริุมสทิธิ) และกลุม่ท่ีเกิดขึน้โดย
การตกลงเข้าทําสญัญา (Real Security Rights by Agreement) ได้แก่ Pledge (จํานํา) และ 
Hypothec 51 การศกึษากฎหมายหลกัประกนัในสว่นนี ้ ผู้ เขียนจะศกึษาเฉพาะหลกัประกนัท่ี 
เก่ียวข้องกบัการใช้เงินฝากประกนั โดยจะศกึษาหลกัประกนัท่ีเกิดขึน้จากคูส่ญัญาตกลงเข้าทํา
สญัญาหลกัประกนั คือ Pledge (จํานํา) และ Hypothec เท่านัน้ 
 
 3.1 หลักประกันด้วยทรัพย์สิน (In Rem Security Interests) 
  กฎหมายหลกัประกนัด้วยทรัพย์สนิท่ีจะศกึษาตอ่ไป คือ Pledge (จํานํา) และ 
Hypothec โดยจะศกึษาหลกัเกณฑ์ การบงัคบัหลกัประกนัตามลําดบั ดงันี ้
 
  3.1.1 Pledge (จาํนํา)  

                                                           
 50 Matsushita Mitsuo, International Trade and Competition Law in Japan, (Great Britain : 
Oxford University Press Inc, 1993), p.1. 
 51 David E. Allan, Derek Roebuck, Hisashi Tanikawa and Mary E. Hiscock, Credit and 

Security in Japan The Legal Problems of Development Finance, (New York : University of 
Queensland Press, 1973), pp. 53, 74, 96. 
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   ในประมวลกฎหมายแพง่ญ่ีปุ่ น ลกัษณะท่ีสอง หลกัประกนัด้วย Pledge 
ได้รับการบญัญตัอิยูใ่นหมวดท่ีเก้า ตัง้แตม่าตรา 342 ถึง 367 แบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ สว่นทัว่ไป, 
Pledge ในสงัหาริมทรัพย์ (Pledge on Movables), Pledge ในอสงัหาริมทรัพย์ (Pledge on 
Immovables) และ Pledge ในสทิธิ (Pledge on Rights) 
 
   การสร้างหลกัประกนัด้วย Pledge เกิดขึน้จากการตกลงเข้าทําสญัญา
หลกัประกนัของเจ้าหนีแ้ละลกูหนี ้หรือบคุคลภายนอก สาระสําคญัของ Pledge คือ การท่ีเจ้าหนี ้
(Pledgee) มีสทิธิครอบครองทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัจากลกูหนี ้ หรือบคุคลภายนอก 
(Pledgor) โดยครอบครองไว้ในฐานะเป็นหลกัประกนัการชําระหนีจ้ากลกูหนี ้ โดยเป็นหลกัประกนั
ในหนีต้ามสญัญาประธาน ดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากการบงัคบัหลกัประกนั 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเก็บรักษาหลกัประกนั  และคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้จากการไมป่ฏิบตักิาร
ชําระหนีข้องลกูหนี ้52  จากสาระสําคญัของ Pledge ทําให้ Pledge มีผลสมบรูณ์ตอ่คูส่ญัญา และ
บคุคลภายนอกเม่ือมีการสง่มอบการครอบครองให้แก่เจ้าหนี ้ และเจ้าหนีไ้มส่ามารถให้ผู้ จํานํา
ครอบครองทรัพย์หลกัประกนันัน้แทนตนเองได้ ตลอดจนลกูหนีไ้มอ่าจตกลงให้เจ้าหนีบ้งัคบั
หลกัประกนัด้วยการให้หลกัประกนัตกเป็นสทิธิของเจ้าหนี ้ หรือจดัจําหนา่ยหลกัประกนัโดยวิธีอ่ืน
นอกจากท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมาย 53  ทรัพย์สนิท่ีนํามา Pledge ได้ คือสิง่ท่ีสามารถโอนได้ทัง้หมด 
54  ซึง่ตามกฎหมายได้แบง่ประเภททรัพย์สนิท่ีนํามา Pledge ได้เป็น 3 ประเภท โดยมีลกัษณะ 
หลกัเกณฑ์ การบงัคบัหลกัประกนั ดงันี ้
 
   (ก) Pledge ในสงัหาริมทรัพย์ (Pledge on Movables) 55  
   เน่ืองจากทรัพย์สนิประเภทสงัหาริมทรัพย์ สามารถเคล่ือนย้ายได้ด้วยการ
สง่มอบ เจ้าหนีจ้ะสามารถอ้างสทิธิในหลกัประกนัตอ่บคุคลภายนอกได้เม่ือตนยงัคงครอบครอง
หลกัประกนันัน้อยู ่ แตใ่นกรณีท่ีเจ้าหนีถ้กูเพิกถอน หรือถกูทําให้สญูสิน้การครอบครองใน

                                                           
 52 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 342, 346 
 53 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 344, 345, 349 

 54 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 343 
 55 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 352-355 
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หลกัประกนั เจ้าหนีมี้สทิธิท่ีจะนําทรัพย์สนิของลกูหนี ้ หรือบคุคลภายนอกมาเป็นหลกัประกนัโดย
นํามาครอบครองใหมอี่กครัง้ 
 
   ในกรณีท่ีเจ้าหนีท่ี้มีประกนัด้วยสงัหาริมทรัพย์ ไมไ่ด้รับหลกัประกนัการ
ชําระหนี ้ จนเป็นท่ีพงึพอใจแก่เจ้าหนี ้ เจ้าหนีมี้สทิธิท่ีจะร้องขอตอ่ศาลเพ่ือให้ได้รับหลกัประกนัท่ี
เหมาะสมแก่จํานวนหนี ้ โดยอาจจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สนิมาดําเนินการ
ประเมินราคาหลกัประกนั แตเ่จ้าหนีจ้ะต้องจดัสง่หนงัสือบอกกลา่วการร้องขอตอ่ศาลให้แก่ลกูหนี ้
ลว่งหน้าก่อนด้วย นอกจากนีใ้นกรณีท่ีสงัหาริมทรัพย์ชนิดเดียวเป็นประกนัการชําระหนีเ้จ้าหนี ้
หลายราย ลําดบัของบริุมสทิธิ จงึขึน้อยูก่บัวนัท่ีมีการนําสงัหาริมทรัพย์มาเป็นหลกัประกนัการชําระ
หนีแ้ก่เจ้าหนี ้ เจ้าหนีร้ายใดได้ครอบครองสงัหาริมทรัพย์อนัเป็นหลกัประกนัก่อนมีบริุมสทิธิใน
หลกัประกนัดีกวา่เจ้าหนีร้ายอ่ืน 
 
   (ข) Pledge ในอสงัหาริมทรัพย์ (Pledge on Immovables) 56 
   การสร้างหลกัประกนั Pledge ด้วยอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากการทํา
สญัญาอนัเป็นบทบญัญตัทิัว่ไปแล้ว การสร้างหลกัประกนัในอสงัหาริมทรัพย์จะมีผลตอ่บคุคล 
ภายนอกตอ่เม่ือได้จดทะเบียนการเป็นหลกัประกนั  (Perfection) 57  เจ้าหนีใ้นหลกัประกนัด้วย
อสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิใช้สอย หรือก่อให้เกิดประโยชน์ในหลกัประกนัได้โดยการใช้ท่ีเป็นปกตวิสิยั 
ซึง่คา่ใช้จา่ยตลอดจนคา่ธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้ เจ้าหนีเ้ป็นผู้ รับภาระทัง้สิน้ ซึง่หากมีการใช้ประโยชน์
จากหลกัประกนัแล้ว เจ้าหนีไ้มส่ามารถเรียกดอกเบีย้ในหนีไ้ด้อีก 
 
   การสร้างหลกัประกนัในอสงัหาริมทรัพย์ มีกําหนดระยะเวลาได้ไมเ่กิน 10 
ปี ถ้าคูส่ญัญากําหนดระยะเวลาการเป็นหลกัประกนัเกินกวา่ 10 ปี สญัญาหลกัประกนัจะมีอายุ
เพียง 10 ปีเทา่นัน้ แตห่ากครบ 10 ปีแล้ว คูส่ญัญาจะทําสญัญาหลกัประกนัใหมไ่ด้ไมเ่กิน 10 ปี 
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ นอกจากนี ้ เน่ืองจากอสงัหาริมทรัพย์อยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมาย The 
Immovable Registration Act ซึง่กําหนดให้การเกิดภาระผกูพนัในอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจด
ทะเบียน การจดทะเบียนเป็นหลกัประกนัจงึกระทําภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายข้างต้น แตใ่น

                                                           
 56 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 356-361 
 57 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 361 
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ปัจจบุนั การสร้างหลกัประกนัประเภทนี ้ไมไ่ด้ใช้กนัมากนกั เน่ืองจากนิยมใช้วิธี Hypothec ในการ
นําอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนัมากกวา่ 58 
 
   (ค) Pledge ในสทิธิ (Pledge on Rights) 59 
   สทิธิท่ีจะนํามา Pledge ได้จะต้องเป็นสทิธิในทรัพย์สนิ (Property Right) 
หรือสทิธิเรียกร้องทางหนี ้ (Obligation Rights) อาทิ สทิธิเรียกร้องในหนีท่ี้ต้องชําระตามเขาสัง่ ให้
สง่มอบตราสารแห่งหนี ้ และสลกัหลงัในตราสารถึงการเป็นหลกัประกนัให้แก่เจ้าหนี ้ และหากเป็น
สทิธิเรียกร้องในหนีท่ี้ต้องชําระแก่ผู้ ถือ ให้สง่มอบตราสารแห่งหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีเ้ท่านัน้ หรือการนํา
หุ้นมาเป็นหลกัประกนัจะต้องจดการเป็นหลกัประกนัหนีไ้ว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย 
 
   สทิธิในทรัพย์สนิท่ีนํามาเป็นหลกัประกนัได้ จะต้องเป็นสทิธิท่ีสามารถ
โอนได้ด้วย ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพง่ของญ่ีปุ่ น (The Civil Code) บญัญตัเิก่ียวกบัสทิธิเฉพาะ
บคุคล (Private Rights) ท่ีในประมวลกฎหมายแพง่ให้ความคุ้มครองไว้มีหลายประเภท อาทิ สทิธิ
ในทรัพย์สนิ คือ สทิธิในการบงัคบัควบคมุทรัพย์สนิโดยตรงและเดด็ขาด หรือสทิธิในทรัพย์สนิท่ีไม่
มีรูปร่าง  
 
   ผลของหลกัประกนัด้วยสทิธิ ขึน้อยูก่บัลกัษณะของสทิธิ ถ้าหากเป็นสทิธิ
ในหนีเ้งิน เจ้าหนีมี้สทิธิได้รับชําระหนีเ้ท่าจํานวนหนี ้ ถ้าสทิธิในการได้รับชําระหนีส้ญูสิน้ไปแล้ว 
เจ้าหนีมี้สทิธิเรียกให้ลกูหนีนํ้าเงินจํานวนแห่งหนีไ้ปฝากไว้ท่ีสํานกังานฝากทรัพย์ (The Official 
Depository) และเงินจํานวนดงักลา่วถือวา่เป็นหลกัประกนัตอ่ไป แตถ้่าในกรณีท่ีสทิธินัน้มิใช่สทิธิ
ในเงิน เจ้าหนีมี้สทิธิใน Pledge เหนือสิง่ท่ีเป็นหลกัประกนันัน้ 
 
 
 
 

                                                           
 58 David E. Allan, Derek Roebuck, Hisashi Tanikawa and Mary E. Hiscock, Credit and 

Security in Japan The Legal Problems of Development Finance, p.77. 
 59 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 362-368 
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  3.1.2 Hypothec 60 
   การนําทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัด้วย Hypothec เกิดขึน้จากการตกลง
เข้าทําสญัญาของคูส่ญัญา เพ่ือให้ทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัการชําระหนี ้ สาระสําคญัของ 
Hypothec คือ ไมมี่การโอนการครอบครองในทรัพย์หลกัประกนัให้แก่เจ้าหนี ้ กรรมสทิธ์ิและสทิธิ
ครอบครองในหลกัประกนัยงัคงอยูก่บัลกูหนี ้ หรือบคุคลภายนอกผู้ เป็นเจ้าของ ซึง่แตกตา่งจาก
ลกัษณะของ Mortgage ท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั และเจ้าหนีท่ี้มีหลกัประกนัด้วย 
Hypothec ไมอ่าจมีทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัได้อีก หากไมร้่องขอจากศาล 61 และ Hypothec จะมี
การจดทะเบียนเพ่ือให้มีผลตอ่บคุคลภายนอก (Perfection) หรือไมจ่ดทะเบียนก็ได้ แตเ่จ้าหนีท่ี้มี
หลกัประกนัด้วย Hypothec ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนจะไมส่ามารถอ้างสทิธิของตนตอ่เจ้าหนีอ่ื้นท่ีมี
หลกัประกนัด้วย Hypothec เช่นเดียวกบัตน หรือบคุคลภายนอกท่ีซือ้ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
ไป การจดทะเบียน Hypothec จงึเป็นผลให้เจ้าหนีมี้บริุมสทิธิเหนือหลกัประกนั และมีลําดบั
บริุมสทิธิดีกวา่เจ้าหนีท่ี้จดทะเบียนภายหลงั การจดัลําดบับริุมสทิธิของเจ้าหนีข้ึน้อยูก่บัลําดบัวนัท่ี
ท่ีได้จดทะเบียน 
 
   ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัด้วยวิธีนีต้ามประมวลกฎหมายแพง่ญ่ีปุ่ น มี
เพียง 3 ประเภท คือ Immovables (อสงัหาริมทรัพย์), Superficies (สทิธิเหนือพืน้ดนิ) และ 
Emphyteusis (สทิธิในการก่อให้เกิดประโยชน์เหนือท่ีดนิของบคุคลอ่ืนโดยจา่ยคา่เช่า) เน่ืองจาก
หลกัประกนัประเภทนี ้ไมมี่การโอนการครอบครอง หรือโอนกรรมสทิธ์ิเป็นหลกัประกนัแก่เจ้าหนีแ้ต่
อยา่งใด ทรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัด้วยวิธีนี ้ จงึควรเป็นทรัพย์สนิท่ีสามารถตรวจสอบได้ง่ายถึง
การเป็นหลกัประกนั ในปัจจบุนัมีการสร้างหลกัประกนัด้วยวธีิ Hypothec ในทรัพย์สนิประเภทอ่ืน
นอกจาก 3 ประเภทข้างต้น โดยการเพิ่มประเภทของทรัพย์สนิ และบญัญตักิฎหมายพิเศษใช้บงัคบั 
อาทิ The Law on Hypothec over Automobiles, The Law on Hypothec over Factories และ 
The Law on Security over Companies 62 
 
 

                                                           
 60 The Civil Code, Book II, Chapter IX, Article 369-398 
 61 Hiroshi Oda, Japanese Law, Reprinted, London : Butterworths, 1992, p.172. 
 62 Law No.187, 1951, No.54, 1895, No.106,1958 
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 3.2 การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันตามระบบกฎหมายญ่ีปุ่น 
  จากการศกึษากฎหมายหลกัประกนัด้วยทรัพย์สนิของประเทศญ่ีปุ่ น จะเห็นวา่
สามารถนําสทิธิตามสญัญารับฝากเงินมาเป็นหลกัประกนัด้วยวิธีการ Pledge ซึง่ก็คือ การจํานํา
สทิธิ ท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 362 ของประมวลกฎหมายแพง่ ซึง่ความหมายของมาตรานี ้ คือ สทิธิ
ในทางทรัพย์สนิทกุชนิด (Property Right) ไมว่า่จะเป็นทรัพยสทิธิหรือบคุคลสทิธิ ท่ีสามารถโอน
กนัได้ ยอ่มเป็นวตัถแุห่งการจํานําได้ เชน่เดียวกบัวตัถท่ีุไมมี่รูปร่าง และในมาตรา 363-366 ได้
กําหนดวธีิการจํานําสทิธิเรียกร้อง (Claim) ไว้ 63 ซึง่เป็นความสมบรูณ์ของการจํานําสทิธิเรียกร้อง 
คือ ต้องมีการสง่มอบเอกสารหลกัฐานแหง่สทิธิเรียกร้อง (a document evidencing such claim) 
และมาตรา 364 64 บญัญตัวิา่ ในกรณีท่ีเป็นหนีอ้นัพงึต้องชําระแก่เจ้าหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจง ถ้าไมมี่
การบอกกลา่วไปยงัลกูหนีแ้ห่งสทิธิแล้ว จะยกขึน้ตอ่สู้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิหรือบคุคลท่ีสามไมไ่ด้ แตไ่ม่
ถึงกบัเป็นโมฆะ การบอกกลา่วลกูหนีแ้หง่สทิธิ จงึเป็นเพียงเง่ือนไขในการยกข้อตอ่สู้ในกรณีของ
การจํานําสทิธิเรียกร้องเท่านัน้ ไมใ่ช่เง่ือนไขในความสมบรูณ์ของการจํานําสทิธิเรียกร้อง  
 
  แตเ่ดมิประมวลกฎหมายแพง่ของญ่ีปุ่ น มาตรา 363 ก่อนการแก้ไขในปี ค.ศ. 
1980 บญัญตัวิา่ “When an obligation for which a written instrument exists, is made the 
object of a pledge, the creation of the pledge becomes effective by the delivery of such 
instrument” ซึง่อาจแปลความได้วา่ สทิธิเรียกร้องตามกฎหมายญ่ีปุ่ นท่ีสามารถนํามาจํานําได้นัน้ 
คือสทิธิเรียกร้องท่ีมีตราสารแสดงสิทธิ หรือเอกสารแห่งสทิธิ (A Written Instrument) ซึง่อาจทําให้

                                                           
 63 The Civil Code of Japan, Amendment 26, 1980, EHS. Law bulletin series EHS Vol.2, 
(Tokyo : Eibun-Horei-Sha, Inc., 1980), p.FA 59 
      Article 362 “A property right may be the object of a pledge 
     The provisions of the last three section shall apply mutatis mutandis to the pledges 
mentioned in the preceding paragraph, in addition to the provisions of this section.” 
      Article 363 “If, where a claim is made the object of a pledge, there exists a document 
evidencing such claim, the creation of the pledge shall take effect by the delivery of the document” 
 64 Article 364 “Where a nominative debt has been made the object of a pledge, the 
pledge cannot be set up against the original debtor or other third person unless he has been notified 
of the pledge in accordance with the provision of Art, 467 or unless he has given his consent 
thereto.” 
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การจํานําสทิธิเรียกร้องโดยทัว่ไปท่ีมีเพียงหลกัฐานแห่งสทิธิเรียกร้อง หรือหลกัฐานแหง่หนี ้ ไม่
สามารถนํามาจํานําได้ อนัเป็นข้อจํากดัของการจํานําสทิธิเรียกร้องท่ีเป็นสทิธิตามสญัญาตา่ง ๆ ท่ี
อาจมีมลูคา่มหาศาล แตไ่มส่ามารถใช้เป็นหลกัประกนัได้ จงึได้มีการแก้ไขบทบญัญตัใินเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการจํานําสทิธิเรียกร้อง ในปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2533) ให้การจํานําสทิธิเรียกร้อง (a claim) 
สามารถกระทําได้โดยการสง่มอบเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานแห่งสทิธิ (a document evidencing of 
such claim) ดงันัน้ การจํานําสทิธิเรียกร้องตามกฎหมายญ่ีปุ่ นในปัจจบุนั จงึสามารถกระทําได้
กว้างขึน้กวา่บทบญัญตัเิดมิ โดยไมจํ่ากดัเฉพาะสทิธิเรียกร้องอนัมีตราสารแสดงสทิธิเท่านัน้ 
 
  J.E.De Becker ได้ให้คําอธิบายบทบญัญตัใินมาตรา 363-366 เดมิ ของประมวล
กฎหมายแพง่ญ่ีปุ่ นไว้วา่ 65  
 
  การจํานําสทิธิในประมวลกฎหมายแพง่ญ่ีปุ่ น ท่ีพบมากท่ีสดุ คือการจํานําสทิธิ
เรียกร้อง เน่ืองจากสทิธิเรียกร้องแบง่ออกได้เป็นหลายชนิด แตล่ะชนิดไมอ่าจจํานําได้ด้วยวธีิ 
เดียวกนั กฎหมายญ่ีปุ่ นจงึมีบทบญัญตัริองรับวิธีการจํานําสทิธิเรียกร้องแตล่ะชนิด สิง่แรกท่ีต้อง
พิจารณาก็คือ สทิธิเรียกร้องท่ีนํามาจํานํานัน้ เป็นสทิธิเรียกร้องท่ีมีเอกสารแห่งสทิธิ (an obligation 
for which a written instrument exists) นัน้อยูห่รือไม ่ เอกสารแหง่สทิธินัน้เป็นสญัลกัษณ์แสดง
ความมีอยูข่องสทิธิ การครอบครองเอกสารแห่งสทิธิ จงึเทา่กบัการครอบครองสทิธิเรียกร้องนัน้ การ
ก่อให้เกิดการจํานําเหนือสทิธิเรียกร้องท่ีเป็นสาระสําคญั ก็คือการสง่มอบเอกสารแห่งสทิธิให้กบั 
ผู้ รับจํานํา แตถ้่าจะให้การจํานําสทิธิเรียกร้องท่ีมีเอกสารแห่งสทิธิดงักลา่ว สามารถยกขึน้เป็นข้อ
ตอ่สู้บคุคลท่ีสามได้ กฎหมายญ่ีปุ่ นได้กําหนดวิธีการไว้คล้ายกบัวิธีการโอนสทิธิเรียกร้อง กลา่วคือ 
  1. ถ้าเป็นหนีอ้นัพงึต้องชําระแก่เจ้าหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจง (an obligation in favor 
of a specified person) การจํานําจะไมส่ามารถยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิ หรือบคุคลท่ี
สามได้ เว้นแตไ่ด้บอกกลา่วไปยงัลกูหนีแ้หง่สทิธิ หรือลกูหนีแ้ห่งสทิธิให้ความยนิยอม 
  2. ถ้าเป็นหนีชํ้าระแก่บคุคลเพ่ือเขาสัง่ (an obligation to order) การจํานําไม่
สามารถยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคลท่ีสามได้ เว้นแตจ่ะได้สลกัหลงัให้ปรากฎการจํานําไว้ในตราสาร 
 

                                                           
 65 J.E.de Becker, Annotated Civil Code of Japan, Reprinted (Washington, D.C. : 
University of Publications of America, Inc., 1979), p.484. 
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  ดงันัน้ มาตรา 363 จงึเป็นบทหลกัในเร่ืองความสมบรูณ์ของการจํานําสทิธิ 
เรียกร้องทกุประเภท คือ สทิธิเรียกร้องตามมาตรา 364-366 แตห่ากจะให้การจํานําสทิธิเรียกร้อง
ชนิดตา่ง ๆ สมบรูณ์ ก็ต้องสง่มอบเอกสารแห่งสทิธิตามแมบ่ทหลกัในมาตรา 363 ด้วย แตถ้่าจะให้
การจํานําสทิธิเรียกร้องตามมาตรา 364-366 นัน้ มีผลยกขึน้ตอ่สู้ลกูหนีห้รือบคุคลภายนอกได้ ก็
ต้องดําเนินการตามวิธีการท่ีมาตรานัน้ ๆ บญัญตัไิว้ 
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บทที่ 4 
 

วเิคราะห์ปัญหา และผลกระทบกับหลักประกันที่เป็นเงนิฝาก 
 
1. ปัญหาในผลทางกฎหมายบางประการเก่ียวกับการจาํนําสิทธิ 
 
  1.1 ปัญหาในด้านการจัดทาํนิตกิรรมสัญญา 
   การจดัทําข้อตกลงลว่งหน้าระหวา่งผู้ จํานํา และผู้ รับจํานําท่ียอมให้มีการจดัการ
ทรัพย์ท่ีจํานํานอกเหนือไปจากวธีิการท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ ในทางกฎหมายไมส่ามารถใช้บงัคบั
ได้ และมีผลทําให้การจํานําตกเป็นโมฆะ 
 
   โดยทัว่ไปแล้ว เม่ือหนีท่ี้มีการจํานําถงึกําหนดชําระ หากลกูหนีไ้มย่อมชําระหนี ้
เจ้าหนีช้อบท่ีจะบงัคบัจํานําโดยเอาทรัพย์ท่ีจํานําออกขายทอดตลาดได้ โดยไมต้่องฟ้องศาลให้มี 
คําสัง่บงัคบัให้ หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว เป็นวิธีท่ีกฎหมายบญัญตัไิว้แล้ว ในกรณีท่ีเกิดเหตท่ีุลกูหนี ้
บดิพริว้ไมย่อมชําระหนี ้ อยา่งไรก็ตามอาจมีกรณีท่ีคูส่ญัญาจํานําต้องการปฏิบตัใิห้ผิดแผกไปจาก
ท่ีกฎหมายได้บญัญตัไิว้ ซึง่ก็มีกฎหมายบญัญตัห้ิามไว้เช่นกนั ทัง้นี ้ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 756 ซึง่บญัญตัวิา่ “การท่ีจะตกลงกนัไว้เสียก่อนเวลาหนีถ้งึกําหนดชําระเป็น 
ข้อความอยา่งหนึง่อยา่งใดวา่ ถ้าไมชํ่าระหนี ้ ให้ผู้ รับจํานําเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิจํานํา หรือให้
จดัการแก่ทรัพย์สนินัน้เป็นประการอ่ืน นอกจากตามบทบญัญตัทิัง้หลายวา่ด้วยการบงัคบัจํานํานัน้
ไซร้ ข้อตกลงเช่นนีท้่านวา่ไมส่มบรูณ์” 
 
   จะสงัเกตได้วา่ ข้อตกลงท่ีกฎหมายมาตรานีห้้าม จะต้องเป็นข้อตกลงท่ีทําไว้ก่อน
หนีถ้ึงกําหนดชําระเทา่นัน้ เพราะถ้ายอมให้คูส่ญัญาตกลงกนัเช่นนัน้ได้ก่อนเวลาหนีถ้ึงกําหนด
ชําระ ผู้ รับจํานําอาจถือโอกาสบีบบงัคบัผู้ จํานําโดยไมเ่ป็นธรรม แตห่ากหนีถ้ึงกําหนดชําระแล้ว  
ผู้ จํานําและผู้ รับจํานําจะตกลงให้จดัการกบัทรัพย์ท่ีจํานํา นอกเหนือไปจากบทบงัคบัของกฎหมาย
ประการใด ก็ตกลงกนัได้ไมต้่องห้ามตามมาตรานี ้1 

                                                           
 1 เสนีย์  ปราโมช. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์, 

พิมพ์ครัง้ท่ี 2 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อกัษรสาสน์, 2520, หน้า 87 
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   อยา่งไรก็ตาม แม้มาตรา 756 จะบญัญตัวิา่ข้อตกลงท่ีฝ่าฝืนมาตรานีไ้มส่มบรูณ์ 
ก็ตาม แตก็่หมายความเฉพาะข้อตกลงท่ีฝ่าฝืนมาตรานีเ้ทา่นัน้ท่ีไมส่มบรูณ์ สว่นสญัญาจํานํายงัใช้
บงัคบัได้อยู ่
 
   ตามกฎหมายญ่ีปุ่ น เก่ียวกบัเร่ืองการจํานํา ถ้าลกูหนีไ้มชํ่าระหนีเ้ม่ือถึงกําหนด  
ผู้ รับจํานํา (เจ้าหนี)้ อาจขายทรัพย์จํานําตามบทบญัญตัขิองกฎหมายวา่ด้วยการขายทอดตลาด 
และรับชําระหนีจ้ากเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดก่อนเจ้าหนีอ่ื้นได้ เช่นเดียวกบัหลกัการบงัคบั
จํานําตามกฎหมายไทย 
 
   ในการทําข้อตกลงของธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ จะเห็นได้วา่ จะมีข้อความวา่ 
ผู้ จํานําได้นําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากมาจํานําเป็นประกนัหนีไ้ว้กบัธนาคารซึง่เป็นเจ้าหนี ้
โดยมีการสลกัหลงัการจํานําไว้ในหลกัฐานการรับฝากเงิน และสง่มอบให้แก่ธนาคารไว้ ซึง่จะเห็น
ได้วา่ ข้อตกลงท่ีปรากฏในหนงัสือสญัญาดงักลา่ว เห็นได้ชดัถึงเจตนาของคูส่ญัญาในอนัท่ีจะรับ
จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นประกนัหนี ้ หากหนีน้ัน้มิได้มีการชําระเม่ือถึง
กําหนด ดงันัน้ การทําข้อตกลง จะต้องไมมี่ข้อความท่ีระบใุห้ธนาคารเจ้าหนีมี้สทิธิหกัเงินตามบญัชี
เงินฝากชําระหนีต้ามสญัญาอนัเป็นหนีป้ระธานได้ทนัที เพราะหากมีข้อความดงักลา่วไว้ จะเป็น
การขดักบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 756 ท่ีห้ามมิให้ผู้ จํานําและผู้ รับจํานําตกลง
กนัไว้ก่อนเวลาหนีถ้งึกําหนดชําระ ให้ผู้ รับจํานําจดัการแก่ทรัพย์สนิจํานําเป็นประการอ่ืน นอกจาก
บทบญัญตัทิัง้หลายวา่ด้วยการบงัคบัจํานํา 
 
   ดงัคําพพิากษาฎีกาท่ี 311/2527 (คดีระหวา่ง นายชลอ  ทองสวุรรณ โจทก์  
นายดเิรก  กวยานนท์ กบัพวก จําเลย เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ของนายดเิรก  กวยานนท์ ลกูหนี ้
ผู้ ร้อง บจก. ธนาคารไทยทน ุ เจ้าหนีผู้้คดัค้าน) ซึง่ปรากฏข้อเท็จจริงวา่ ลกูหนีไ้ด้ทําสญัญาเบกิเงิน
เกินบญัชีจากธนาคาร โดยตกลงมอบเงินฝากประจําท่ีธนาคาร ซึง่ลกูหนีไ้ด้สลกัหลงัจํานําใบรับ
ฝากมอบให้ธนาคาร เพ่ือเป็นประกนัไว้ในสญัญาเบกิเงินเกินบญัชี โดยลกูหนีไ้ด้ทําหนงัสือยินยอม
ให้ธนาคารหกัเงินในบญัชีเงินฝากประจําของลกูหนี ้ ตามใบรับฝากท่ีมอบให้ไว้นัน้ เพ่ือชําระหนีแ้ก่
ธนาคารตามสญัญาเบกิเงินเกินบญัชีจนครบ โดยลกูหนีจ้ะไมเ่พิกถอนสญัญานี ้หากยงัไมไ่ด้มีการ
ชําระหนีจ้นครบถ้วน ปรากฏวา่ลกูหนีถ้กูฟ้องล้มละลาย ธนาคารจงึนําเงินฝากประจําของลกูหนีห้กั
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ชําระหนีเ้บกิเงินเกินบญัชี ซึง่ในประเดน็ดงักลา่ว ศาลฎีกาได้วินิจฉยัไว้วา่ “การท่ีลกูหนีท่ี้ 1 จํานํา
ใบรับฝากเงินประจํารายนีไ้ว้กบัธนาคารผู้คดัค้านตามท่ีทัง้สองฝ่ายรับกนัมาในคําร้องและคําแถลง
คดัค้าน ถงึหากจะถือวา่เป็นการจํานําสทิธิ ซึง่มีตราสารตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
มาตรา 750 ดงัท่ีธนาคารผู้คดัค้านตัง้ประเดน็มาในคําแก้ฎีกา ธนาคารผู้คดัค้านซึง่เป็นเจ้าหนีมี้
ประกนัก็มีเพียงสทิธิเหนือทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัคือใบรับฝากเงินประจําท่ีลกูหนีท่ี้ 1 ให้ไว้แก่
ธนาคารผู้คดัค้าน ตามพระราชบญัญตัล้ิมละลาย พทุธศกัราช 2483 มาตรา 95 ซึง่ธนาคาร 
ผู้คดัค้านมีแตเ่พียงสทิธิท่ีจะดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีเอาแก่ใบรับฝากเงินประจําดงักลา่วตอ่ไป
ได้ โดยไมต้่องขอรับชําระหนีต้อ่เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์เท่านัน้ ธนาคารผู้คดัค้านจงึไมอ่าจ 
ใช้สทิธิตามมาตรา 95 แห่งพระราชบญัญตัล้ิมละลาย หกัเงินตามใบรับฝากประจําดงักลา่วไว้ เพ่ือ
ชําระหนีแ้ก่ธนาคารผู้คดัค้านดงัท่ีได้แก้ฎีกาขึน้มา นอกจากนี ้ การท่ีลกูหนีท่ี้ 1 กบัธนาคาร 
ผู้คดัค้านได้ตกลงกนัไว้ตามหนงัสือยนิยอมของลกูหนีท่ี้ 1 ตัง้แตข่ณะทําสญัญาเบกิเงินเกินบญัชี
ซึง่เป็นเวลาก่อนท่ีหนีจ้ะถงึกําหนดชําระ ให้ธนาคารผู้คดัค้านมีสทิธิหกัเงินตามใบรับฝากเงิน
ประจําท่ีจํานําไว้กบัธนาคารชําระหนีเ้บกิเงินเกินบญัชีได้ ถ้าลกูหนีท่ี้ 1 ไมชํ่าระหนีก็้เป็นข้อตกลงท่ี
ให้สทิธิแก่ธนาคารผู้คดัค้านซึง่เป็นผู้ รับจํานําจดัการแก่ทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นประการอ่ืน นอกจาก
บทบญัญตัทิัง้หลายวา่ด้วยการบงัคบัจํานํา ข้อตกลงดงักลา่วนัน้ยอ่มไมส่มบรูณ์ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 756 ข้อตกลงยินยอมท่ีลกูหนีท่ี้ 1 ให้ไว้แก่ธนาคารผู้คดัค้าน 
ดงักลา่วจงึไมช่อบด้วยกฎหมาย ธนาคารผู้คดัค้านหามีสทิธิหกัเงินตามใบรับฝากเงินประจําท่ี 
ลกูหนีจํ้านําไว้นัน้ ชําระหนีเ้บกิเงินเกินบญัชีตามข้อตกลงยินยอมดงักลา่วได้ไม”่ 
 
   จากคําพิพากษาฎีกาดงักลา่ว จะเห็นได้วา่ การท่ีลกูหนีจํ้านําใบรับฝากเงินเพ่ือ
เป็นประกนัการชําระหนีเ้บกิเงินเกินบญัชีไว้ ธนาคารในฐานะผู้ รับจํานํา ยอ่มมีสทิธิเหนือทรัพย์สนิ
ตามใบรับฝากเงินประจําซึง่ผู้ จํานําได้มอบไว้แก่ธนาคาร หากผู้ จํานําไมย่อมชําระหนี ้ ผู้ รับจํานํา
ยอ่มดําเนินการบงัคบัจํานําเอาจากลกูหนีไ้ด้ตามบทบญัญตัใินเร่ืองการบงัคบัจํานํา แตก่ารท่ี
ธนาคารได้ตกลงทําสญัญาเบกิเงินเกินบญัชีกบัลกูหนี ้ โดยยนิยอมให้มีข้อตกลง 2 ประการ คือ  
ลกูหนีต้กลงจํานําใบรับฝากเงินประจําไว้กบัธนาคาร เพ่ือเป็นประกนัหนีต้ามสญัญาเบกิเงินเกิน
บญัชี และลกูหนีทํ้าหนงัสือยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินฝากประจําตามใบรับฝากนัน้ ชําระหนี ้
ตามสญัญาเบกิเงินเกินบญัชีนัน้ ข้อตกลงยินยอมดงักลา่วใช้บงัคบัไมไ่ด้ เพราะเป็นข้อตกลงท่ีขดั
กบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 756 ซึง่ห้ามมิให้คูส่ญัญาจํานําตกลงกนัก่อนหนีถ้ึง
กําหนดชําระเป็นข้อความอยา่งใดอยา่งหนึง่วา่ ถ้าไมชํ่าระหนีใ้ห้ผู้ รับจํานําเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ
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จํานํา หรือจดัการกบัทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นประการอ่ืน นอกจากวิธีการบงัคบัจํานําตามกฎหมาย 
หากมีข้อตกลงเช่นวา่นีถื้อวา่ข้อตกลงไมส่มบรูณ์ไมมี่ผลบงัคบัใช้ แตส่ญัญาจํานํายงัคงใช้บงัคบัได้
อยู ่ แตอ่ยา่งไรก็ดี แม้หนีต้ามสญัญาจํานําจะยงับงัคบัได้อยู ่ แตก็่ทําให้ธนาคารต้องเสียเปรียบ 
เพราะไมมี่สทิธิหกัเงินตามใบรับฝากเงินประจําท่ีลกูหนีจํ้านําไว้ ชําระหนีเ้บกิเงินเกินบญัชีตาม 
ข้อตกลงยินยอมนัน้ ธนาคาร (ผู้ รับจํานํา) ได้แตดํ่าเนินการฟ้องคดีเพ่ือบงัคบัจํานําตามสทิธิ จะไป
หกัเงินมาใช้หนีโ้ดยไมดํ่าเนินการบงัคบัจํานําไมไ่ด้ 
 
   ดงันัน้ จากตวัอยา่งคําพิพากษาฎีกาดงักลา่ว จงึทําให้เห็นได้วา่ ในการจดัทํา 
นิตกิรรมในเร่ืองการจํานําทรัพย์ซึง่มีตราสารแสดงสทิธินัน้ ควรจดัทําโดยยดึหลกักฎหมายวา่ด้วย
การจํานํา กลา่วคือ ทรัพย์ท่ีจํานําต้องเป็นสงัหาริมทรัพย์เท่านัน้ และต้องมีการสง่มอบทรัพย์  
นอกจากตวัทรัพย์แล้ว บางกรณีหากทรัพย์นัน้มีตราสารแสดงสทิธิ ก็สามารถนําตราสารนัน้ ๆ มา
ใช้สง่มอบแทนวตัถแุห่งการจํานําโดยไมต้่องสง่มอบทรัพย์ตามท่ีปรากฏในตราสาร โดยใช้วธีิการ
จํานําตราสารนัน้ ๆ โดยเฉพาะ หากลกูหนีไ้มชํ่าระหนี ้ผู้ รับจํานําต้องดําเนินการบงัคบัจํานําเท่านัน้ 
โดยผู้ รับจํานําและผู้ จํานําจะตกลงกนัก่อนหนีถ้ึงกําหนดชําระ ให้จดัการกบัทรัพย์ท่ีจํานําโดยวิธีอ่ืน 
นอกจากท่ีกฎหมายบญัญตัไิว้ในเร่ืองการบงัคบัจํานําไมไ่ด้ เพราะเป็นการต้องห้ามตามบทบญัญตัิ
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 756 หากการจดัทํานิตกิรรมการจํานําทรัพย์ซึง่มี 
ตราสารแสดงสทิธิถกูต้องตามหลกักฎหมายวา่ด้วยการจํานําดงักลา่วข้างต้นแล้ว ก็จะทําให้ 
นิตกิรรมการจํานําดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ได้สมบรูณ์ตามกฎหมาย 
 
  อยา่งไรก็ดี จากปัญหาตา่ง ๆ ในผลทางกฎหมายเก่ียวกบัการท่ีผู้ฝากเงินกบั
ธนาคารตกลงทําสญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ดงัได้หยิบยกไว้ข้างต้น หรือใน
คําพิพากษาฎีกาตอ่ ๆ มา เช่น คําพพิากษาฎีกาท่ี 4102/2539 ท่ีวา่ “จําเลยฝากเงินไว้กบัผู้ ร้อง เงิน
ท่ีฝากจงึตกเป็นของผู้ ร้อง ผู้ ร้องคงมีแตห่น้าท่ีคืนเงินให้ครบจํานวน การท่ีจําเลยทําสญัญาจํานํา
และมอบสมดุคูฝ่ากเงินประจําไว้แก่ผู้ ร้องก็เพียงเพ่ือประกนัหนีท่ี้มีตอ่ผู้ ร้อง แม้จะยินยอมให้ผู้ ร้อง 
นําเงินจากบญัชีดงักลา่วมาชําระหนีไ้ด้โดยไมต้่องบอกกลา่ว ก็เป็นเร่ืองความตกลงในการฝากเงิน
เพ่ือเป็นประกนัไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก อีกทัง้สมดุคูฝ่ากเงินประจําก็เป็นเพียงหลกัฐานการ 
รับฝากและถอนเงินท่ีผู้ ร้องออกให้จําเลยยดึถือไว้ เพ่ือสะดวกในการฝากและถอนเงินในบญัชีของ
จําเลยเท่านัน้ ไมอ่ยูใ่นลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร ผู้ ร้องจงึไมเ่ป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจํานํา ไมมี่สทิธิ
ได้รับชําระหนีก่้อนโจทก์” หรือในคําพพิากษาฎีกาท่ี 9722-9731/2539 ท่ีวา่ “ เงินท่ีจําเลยฝากตก
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เป็นของธนาคารผู้ ร้องซึง่เป็นผู้ รับฝากแล้ว ผู้ ร้องคงมีหน้าท่ีแตคื่นเงินให้ครบจํานวนเท่านัน้ การท่ี
จําเลยตกลงมอบเงินฝากพร้อมสมดุบญัชีฝากประจําไว้แก่ผู้ ร้อง โดยใช้ข้อความวา่เป็นการจํานํา 
ก็เพียงเพ่ือประกนัหนีท่ี้จําเลยจะพงึมีตอ่ผู้ ร้อง แม้จะตกลงยินยอมให้ผู้ ร้องนําเงินจากบญัชีดงักลา่ว
มาชําระหนีโ้ดยไมต้่องบอกกลา่ว หาทําให้ตวัเงินตามจํานวนในบญัชีเงินฝากยงัเป็นของจําเลยอนั
ผู้ ร้องจะยดึไว้เป็นประกนัการชําระหนีไ้ม ่ และโดยสภาพแล้วสทิธิการถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก
ยอ่มไมอ่าจสง่มอบแก่กนัได้อยา่งสทิธิซึง่มีตราสาร ความตกลงดงักลา่วจงึไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 747 และการท่ีจําเลยมอบใบรับฝากประจําให้ผู้ ร้องยดึถือไว้เป็นประกนัหนี ้
ของจําเลยก็มใิช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 750 ผู้ ร้องจงึไมใ่ช่เจ้าหนี ้
บริุมสทิธิจากการจํานําตาม ป.ว.ิพ. มาตรา 289” จะเห็นได้วา่ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก 
ข้อเท็จจริงท่ีวา่ ได้มีการนําสทิธิในการถอนเงินฝากจากธนาคารมาจํานําเป็นประกนัหนี ้ โดยถือวา่ 
สทิธิในการถอนเงินฝากเป็นสทิธิเรียกร้องอนัเป็นสทิธิเก่ียวกบัสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีคา่เป็นเงิน และ
อาจถือเอาได้ กลา่วคือ มีใบรับฝากเงินซึง่ธนาคารออกให้เป็นหลกัฐาน ถือเป็นทรัพย์สนิอยา่งหนึง่ 
จงึได้มีการนําสทิธิดงักลา่วมาจํานํากนัอยา่งแพร่หลาย โดยในการจํานําสทิธิในการถอนเงินฝาก 
ดงักลา่ว ยดึหลกัเกณฑ์การจํานําดงับญัญตัใินประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 750 ซึง่
เป็นบทบญัญตัวิา่ด้วยการจํานําทรัพย์สนิซึง่มีตราสารแสดงสทิธิ ซึง่ผู้ เขียนก็เห็นด้วยท่ีวา่ การ
จํานําสทิธิในการถอนเงินฝากดงักลา่วไมใ่ช่การจํานําสทิธิซึง่มีตราสารตามความหมายของมาตรา 
750 แตอ่ยา่งใด เพราะแม้วา่สทิธิเรียกร้องท่ีเก่ียวด้วยสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นทรัพย์สนิอนัอาจ
นํามาจํานําได้ก็ตาม แตก่ารจํานํามีองค์ประกอบสําคญัอีกประการหนึง่ คือ ต้องมีการสง่มอบด้วย 
การนําสทิธิซึง่เป็นทรัพย์สนิไมมี่รูปร่างมาจํานํา หากสทิธินัน้ไมมี่ตราสารแสดงสทิธิแล้ว ยอ่มไม่
อาจสง่มอบกนัได้ แม้การบงัคบัจํานําก็ไมอ่าจบงัคบัเอากบัตวัสทิธิได้ กฎหมายจงึได้กําหนดวา่ต้อง
มีตราสารซึง่แสดงสทิธิในตวัทรัพย์หรือตวัเงินมาใช้เป็นหลกัฐานในการสง่มอบ สทิธิท่ีจะนํามา
จํานําได้จงึต้องเป็นสทิธิซึง่มีตราสารเท่านัน้ ซึง่กฎหมายได้กําหนดวิธีการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารนี ้
ไว้ในมาตรา 750 สทิธิซึง่มีตราสารตามความหมายของมาตรา 750 นัน้ ต้องมีลกัษณะเป็นตราสาร
ท่ีมีวตัถแุห่งสทิธิเป็นทรัพย์สนิ มีลกูหนีท่ี้จะสง่มอบทรัพย์หรือใช้เงินตามตราสารนัน้ สามารถโอน
กนัได้ด้วยวิธีการของตราสารนัน้ ๆ และไมใ่ช่เป็นหลกัฐานแหง่สทิธิท่ีทําขึน้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการ
ฟ้องคดีเทา่นัน้ สทิธิซึง่มีตราสารตามความหมายของมาตรา 750 จงึได้แก่ สทิธิท่ีจะได้รับเงินตาม
ตัว๋เงิน มีตราสารคือ ตัว๋เงิน สทิธิท่ีจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทมีตราสารแสดงสทิธิคือ ใบหุ้น สทิธิ
ในสนิค้าระหวา่งขนสง่มีตราสาร คือใบตราสง่ สทิธิในสนิค้าท่ีฝากไว้มีตราสาร คือใบประทวน 
สนิค้า ดงันัน้ เม่ือใบรับฝากไมใ่ช่ตราสารตามความหมายของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
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มาตรา 750 แล้ว การจํานําสทิธิในการถอนเงินฝาก แม้จะทําในรูปของข้อตกลงกนัก็ตาม จงึไมใ่ช่
การจํานําสทิธิซึง่มีตราสารแตอ่ยา่งใด 
 
   อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตัท่ีิทํากนัอยูใ่นขณะนี ้ เม่ือลกูค้ามาตดิตอ่ขอสนิเช่ือ
จากธนาคาร ลกูค้ามกัจะนําสทิธิท่ีมีอยูต่ามสญัญาฝากทรัพย์มาใช้เป็นหลกัประกนั ซึง่ธนาคาร
มกัจะให้ลกูค้า (ผู้ฝากเงิน) ทําสญัญาโดยใช้ช่ือวา่ สญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ดงัรายละเอียดของสญัญาตามท่ีกลา่วในบทท่ี 2 ซึง่ขณะนีก็้ได้มีคําพิพากษาฎีกา (ในภาคผนวก 
ข.) วินิจฉยัในเร่ืองนีไ้ว้แล้ว ดงันัน้ เม่ือเกิดปัญหาขึน้โดยตรง ธนาคารจะอ้างวา่ตนเองมีฐานะเป็น 
เจ้าหนีผู้้ รับจํานําไมไ่ด้ ทัง้นี ้เน่ืองจากเหตผุลท่ีวา่สมดุบญัชีเงินฝากไมอ่ยูใ่นความหมายของสทิธิซึง่
มีตราสารตามความมุง่หมายของบทบญัญตั ิมาตรา 750  
 
   ผู้ เขียนมีความเห็นวา่ แม้การทําสญัญาในรูปแบบของการจํานําสทิธิโดยใช้สมดุ 
คูฝ่าก หรือใบรับฝากเงิน จะไมก่่อให้เกิดสทิธิแก่ธนาคารในฐานะเจ้าหนีผู้้ มีบริุมสทิธิจํานํา แตก็่
มิได้หมายความวา่ จะทําให้ข้อสญัญาในสว่นอ่ืน ๆ ไมส่ามารถใช้บงัคบัได้ทัง้หมด เพราะคูก่รณีมี
เจตนาท่ีจะใช้สทิธิตามสญัญารับฝากเงินนัน้เป็นหลกัประกนัจริง ๆ จงึนา่จะนํามาตรา 173 แหง่
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาใช้บงัคบั ในฐานะบทกฎหมายใกล้เคียงอยา่งยิ่ง คือ “ถ้า
สว่นหนึง่สว่นใดของนิตกิรรมเป็นโมฆะ นิตกิรรมนัน้ยอ่มตกเป็นโมฆะทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะพงึ
สนันิษฐานได้โดยพฤตกิารณ์แห่งกรณีวา่ คูก่รณีเจตนาจะให้สว่นท่ีไมเ่ป็นโมฆะนัน้แยกออกจาก
สว่นท่ีเป็นโมฆะได้” ” ดงันัน้ หากนํามาตรา 173 มาปรับใช้แก่กรณีนีแ้ล้ว แม้ข้อตกลงท่ีได้ทําไว้จะ
ใช้อ้างในฐานะท่ีเป็นสญัญาจํานําสทิธิไมไ่ด้ แตข้่อสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีประกอบขึน้เป็นข้อตกลงนัน้ หาก
สามารถแบง่แยกออกจากข้อสญัญาในสว่นท่ีเก่ียวกบัจํานําได้ เชน่ ข้อสญัญาในการใช้เป็น
หลกัประกนั หรือข้อสญัญาในการให้สทิธิธนาคารในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือชําระหนี ้หรือ
ข้อสญัญาในการให้เป็นหลกัประกนัตอ่เน่ืองนัน้ นา่จะมีผลใช้บงัคบัได้ในระหวา่งคูส่ญัญา โดยถือ
ได้วา่เป็นสญัญาให้หลกัประกนัอยา่งหนึง่แก่เจ้าหนี ้ ในความหมายของหลกัประกนัโดยทัว่ไป แม้
จะ 
มิใช่หลกัประกนัในลกัษณะจํานํา ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ก็ตาม  
 
  1.2 ปัญหาในเร่ืองการบงัคับจาํนําเก่ียวกับการแสดงเจตนาหกักลบลบหนี ้
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   เม่ือหนีป้ระธานท่ีมีการจํานําถึงกําหนดชําระ หากลกูหนีผิ้ดนดัไมชํ่าระหนี ้ เจ้าหนี ้
ยอ่มแสดงเจตนาบงัคบัจํานําเพ่ือนําทรัพย์สนิท่ีจํานําออกขายทอดตลาดเอาชําระหนีไ้ด้เลย โดยไม่
ต้องฟ้องศาลขอให้บงัคบัให้ แตถ่ึงแม้เจ้าหนีจ้ะไมต้่องพึง่ศาลในการบงัคบัจํานําก็ตาม บางครัง้การ
ท่ีเจ้าหนีจ้ะต้องดําเนินการบงัคบัจํานําอาจก่อความยุง่ยาก เพราะเจ้าหนีจ้ะต้องดําเนิน
กระบวนการเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพย์สนิท่ีจํานํา ดงันัน้ ถ้าในกรณีท่ีผู้ จํานําทรงไว้ซึง่สทิธิท่ี
จะ 
เรียกร้องให้ผู้ รับจํานําชําระหนีใ้ห้แก่ตนตามสทิธิท่ีมีอยู ่ ซึง่ในขณะเดียวกนัผู้ จํานําได้เอาสทิธินัน้ไป
จํานําเป็นประกนัหนีไ้ว้กบัผู้ รับจํานํา ซึง่แตเ่ดมิเป็นลกูหนีแ้ห่งสทิธิ ดงันัน้ เม่ือความเป็นหนีร้ะหวา่ง
บคุคล 2 คน ผลดักนัเป็นเจ้าหนีล้กูหนีใ้นตวัคนเดียวกนั เขาจะสามารถแสดงเจตนาหกักลบลบหนี ้
ได้หรือไม ่ ซึง่หากเอาเร่ืองหกักลบลบหนีม้าใช้บงัคบัได้ ก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับจํานําท่ีจะไม่
ต้องยุง่ยากในการบงัคบัจํานํา 
 
   การหกักลบลบหนีเ้ป็นวิธีการระงบัหนีว้ิธีหนึง่ โดยท่ีลกูหนีข้องหนีร้ายหนึง่ได้เป็น
เจ้าหนีใ้นหนีอี้กรายหนึง่ และลกูหนีใ้นหนีร้ายท่ีสองเป็นเจ้าหนีใ้นรายต้น ดงันี ้ หนีท้ัง้สองจึง 
หกักลบลบกนัไป 2 
 
   หลกัเกณฑ์ทัว่ไปของการหกักลบลบหนีก็้คือ บคุคลสองคนตา่งมีความผกูพนัซึง่
กนัในหนีส้องราย ซึง่บคุคลสองคนตา่งฝ่ายก็เป็นเจ้าหนีล้กูหนีก้นัและกนันัน่เอง นอกจากนี ้ หนี ้
ดงักลา่วต้องเป็นหนีซ้ึง่เจ้าหนีมี้สทิธิเรียกให้ลกูหนีชํ้าระหนีไ้ด้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 194 หนีส้องรายดงักลา่ว ต้องมีวตัถเุป็นอยา่งเดียวกนั กลา่วคือ หนีท้ัง้สองมี
วตัถปุระสงค์ท่ีจะพงึใช้ในการชําระหนีเ้ป็นอยา่งเดียวกนั และหนีท้ัง้สองรายนัน้ถึงกําหนดชําระแล้ว 
หมายความวา่ หนีท้ัง้สองรายจะต้องอยูใ่นสภาพท่ีจะเรียกร้องให้ชําระได้ในขณะนัน้ เม่ือถงึกําหนด
ชําระแล้ว คูก่รณีฝ่ายหนึง่ยอ่มแสดงเจตนาขอหกักลบลบหนีไ้ด้ ทัง้นี ้เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา 
341 และมาตรา 342 
 

                                                           
 2 จ๊ีด  เศรษฐบตุร. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิตกิรรมและหนี ้พิมพ์ครัง้ท่ี 2 พทุธศกัราช 2522 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภทัิย์, (กรุงเทพมหานคร : เอราวณัการพิมพ์) หน้า 566 
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   แม้เจ้าหนีแ้ละลกูหนีอ้าจจะแสดงเจตนาหกักลบลบหนี ้ ถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์เร่ืองการหกักลบลบหนีก็้ตาม แตก็่มีกรณีท่ีห้ามมิให้ทําการหกักลบลบหนี ้ นัน่คือ หาก
สภาพแหง่หนีไ้มเ่ปิดช่องให้หกักลบลบหนีไ้ด้ตามบทบญัญตั ิ มาตรา 341 วรรค 1 หรือในกรณีท่ี 
คูก่รณีได้แสดงเจตนาไมใ่ห้มีการหกักลบลบหนี ้ตามบทบญัญตั ิมาตรา 341 วรรค 2  หรือในกรณี
ท่ีสทิธิเรียกร้องยงัมีข้อตอ่สู้อยูต่ามบทบญัญตั ิ มาตรา 344 หรือในกรณีท่ีหนีน้ัน้เกิดจากการอนั 
มิชอบด้วยกฎหมายตามบทบญัญตั ิ มาตรา 341 หรือในกรณีท่ีสทิธิเรียกร้องนัน้ศาลสัง่ยดึไมไ่ด้ 
ตามบทบญัญตั ิมาตรา 347 
 
   ผลของการหกักลบลบหนี ้ก็คือ สามารถหกักลบลบหนีไ้ด้เท่าสว่นจํานวนท่ีตรงกนั 
กลา่วคือ ถ้าหนีท้ัง้สองท่ีหกักลบลบหนีมี้เท่ากนั หนีท้ัง้สองก็จะระงบัสิน้ไปทัง้คู ่ แตถ้่าหนีท้ัง้สอง
รายมีจํานวนไมเ่ท่ากนั ผลยอ่มเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 341 ท่ีวา่ 
“ลกูหนีฝ่้ายใดฝ่ายหนึง่ยอ่มจะหลดุพ้นจากหนีข้องตน ด้วยหกักลบลบกนัได้เพียงเทา่จํานวนท่ี 
ตรงกนั ดงันัน้ หนีส้ว่นท่ีเหลือก็ยงัคงเป็นหนีก้นัตอ่ไป” 
 
   สําหรับกรณีตามปัญหาข้างต้นท่ีวา่ ผู้ จํานําทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ รับ
จํานําชําระหนีใ้ห้แก่ตนตามสทิธิท่ีมีอยู ่ และในขณะเดียวกนัผู้ จํานําได้เอาสทิธินัน้ไปจํานําเป็น
ประกนัหนีไ้ว้กบัผู้ รับจํานําซึง่แตเ่ดมิเป็นลกูหนีแ้ห่งสทิธินัน้ เห็นวา่หากคูก่รณีต้องการแสดงเจตนา
หกักลบลบหนี ้ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการบงัคบัจํานํา ยอ่มหมายความวา่คูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
จะต้องแสดงเจตนาท่ีจะหกักลบลบหนี ้ หรือทําสญัญาหกักลบลบหนีไ้ว้ก่อนหนีจ้ะถึงกําหนดชําระ 
ซึง่กรณีจะเป็นการต้องห้ามตามบทบญัญตั ิมาตรา 756 ท่ีห้ามผู้ จํานําและผู้ รับจํานําตกลงกนัก่อน
เวลาหนีถ้ึงกําหนดชําระ ให้ผู้ รับจํานําจดัการทรัพย์สนิเป็นประการอ่ืน นอกจากบทบญัญตัใินเร่ือง
การบงัคบัจํานํา ดงันัน้ แม้การหกักลบลบหนีคู้ก่รณีจะตกลงกนัในรูปของสญัญาได้ แตถ้่าเป็น
สญัญาท่ีทําก่อนหนีจํ้านําถงึกําหนดชําระแล้ว ข้อตกลงดงักลา่วยอ่มใช้บงัคบัไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะเป็น
การตกลงหกักลบลบหนีก้นัเม่ือหนีถ้ึงกําหนดชําระแล้ว การตกลงกนัเพ่ือหกักลบลบหนีโ้ดยไมต้่อง
ดําเนินการบงัคบัจํานํายอ่มกระทําได้ 
 
   เช่นเดียวกนักบักรณีท่ีผู้ฝากเงินนําสทิธิตามใบรับฝากเงินไปจํานํากบัธนาคารผู้ รับ
ฝากเงิน เพ่ือเป็นประกนัหนีท่ี้ธนาคารคํา้ประกนัผู้ฝากเงินตอ่บคุคลภายนอก จะเห็นวา่ผู้ฝากเงิน
เป็นเจ้าหนีธ้นาคารผู้ รับฝากตามสญัญาฝากทรัพย์ สว่นธนาคารเป็นเจ้าหนีจํ้านําในการคํา้ประกนั 
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ผู้ฝากตอ่บคุคลภายนอก หากหนีท้ัง้สองรายถงึกําหนดชําระแล้ว ยอ่มสามารถหกักลบลบหนีก้นัได้ 
ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 341 ซึง่เม่ือแสดงเจตนาหกักลบลบหนี ้
ตามบทบญัญตั ิ มาตรา 342 แล้ว หนีก็้จะระงบัสิน้ไปตามจํานวนท่ีหกักนัได้ ซึง่เก่ียวกบัการ 
หกักลบลบหนีใ้นกรณีดงักลา่ว ทา่นศาสตราจารย์จิตต ิ  ตงิศภทิัย์ ได้ให้ความเห็นไว้ในหมายเหต ุ
คําพิพากษาฎีกาท่ี 2611/2522 ดงันี ้ “เร่ืองนีแ้ปลกออกไปอีก คือ ธนาคารรับจํานําสทิธิตามใบรับ
ฝากเงินซึง่ธนาคารเองเป็นลกูหนี ้ ในกรณีท่ี ก. จํานําใบรับฝากเงินซึง่ธนาคารเองเป็นลกูหนี ้ ใน
กรณีท่ี ก. จํานําใบรับฝากเงินนีแ้ก่ ข. แม้ ข. จะเป็นลกูหนี ้ก. อยูจํ่านวนหนึง่ ไมใ่ช่หนีต้ามใบฝาก 
ข. ก็คงรับจํานําใบรับฝากเงินของ ก. ได้ เม่ือถงึคราวชําระหนีก็้คงหกักลบหนีก้นัได้ตามวิธีธรรมดา 
ตามมาตรา 341 ไมมี่อะไรขดัข้อง เช่น ธนาคารเป็นเจ้าหนีท่ี้ให้ผู้ฝากกู้  และในขณะเดียวกนัผู้ฝาก
เงินเป็นเจ้าหนีใ้นเงินท่ีฝากธนาคารไว้ เม่ือไมต้่องการหกักลบลบหนีก็้ไมแ่สดงเจตนาไปตาม 
มาตรา 342 ถ้าแสดงเจตนาหกักลบลบหนีต้ามมาตรา 342 เม่ือใด หนีก็้ระงบัสิน้ไปตามจํานวนท่ี
หกักนัได้ตามมาตรา 341” 
 
   อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีหนีถ้ึงกําหนดชําระไมพ่ร้อมกนัแล้ว เห็นวา่ ไมอ่าจหกักลบ
ลบหนีไ้ด้ ทัง้นี ้ เพราะตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการหกักลบลบหนีต้ามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 341 วรรค 1 นัน้ การจะหกักลบลบหนีก้นัได้ต้องปรากฏวา่หนีท้ัง้สองรายถงึ
กําหนดชําระแล้ว หมายความวา่ หนีท้ัง้สองรายจะต้องอยูใ่นสภาพท่ีจะเรียกร้องให้ชําระหนีไ้ด้ใน
ขณะนัน้ หากหนีร้ายหนึง่ถึงกําหนดชําระแล้ว แตอี่กรายหนึง่ไมถ่งึกําหนดชําระแล้ว ก็จะหกักลบ
ลบหนีก้นัไมไ่ด้ 3 ดงันัน้ ถ้าผู้ จํานําทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ รับจํานําชําระหนีใ้ห้แก่ตนตาม
สทิธิท่ีมีอยู ่ และในขณะเดียวกนัผู้ จํานําได้เอาสทิธินัน้ไปจํานําเป็นประกนัหนีก้บัผู้ รับจํานํา ซึง่แต่
เดมิเป็นลกูหนีแ้ห่งสทิธิ หากสทิธิเรียกร้องของผู้ จํานําถงึกําหนดชําระพร้อมกบัหนีจํ้านํา โดยคูก่รณี
ไมป่ระสงค์จะให้มีการบงัคบัจํานําแล้ว หนีน้ัน้ยอ่มหกักลบลบกนัได้ด้วยการแสดงเจตนาของ
คูก่รณี ทัง้นี ้ เพราะกฎหมายเร่ืองการจํานําห้ามเฉพาะการตกลงก่อนหนีถ้ึงกําหนดชําระให้จดัการ 
ทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากบทบญัญตัวิา่ด้วยการบงัคบัจํานําเทา่นัน้ แตถ้่าหนีถ้งึ
กําหนดชําระแล้ว การตกลงจดัการทรัพย์สนิท่ีจํานําเป็นประการอ่ืนไมต้่องห้ามแตอ่ยา่งใด 

                                                           
 3 จ๊ีด  เศรษฐบตุร. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิตกิรรมและหนี ้พิมพ์ครัง้ท่ี 2 พทุธศกัราช 2522 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภทัิย์, กรุงเทพมหานคร : เอราวณัการพิมพ์ หน้า 566 
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  1.3 ปัญหาในเร่ืองเจ้าหนีค้นอ่ืน ๆ มาขออายัดสิทธิที่ลูกหนีนํ้ามาเป็นประกัน 
   ในระหวา่งท่ีหนีซ้ึง่เป็นประกนัยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ และลกูหนีย้งัมิได้ผิดนดัชําระ
หนี ้หรือผิดสญัญา อนัจะทําให้เจ้าหนีมี้สทิธิบงัคบัหลกัประกนัได้ ความเสีย่งอยา่งหนึง่ของเจ้าหนี ้
ก็คือ กรณีท่ีมีเจ้าหนีอ่ื้นมาอ้างสทิธิเหนือหลกัประกนั ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหนีข้องผู้มอบสทิธิตาม
สญัญารับฝากเงินเป็นหลกัประกนั ซึง่อาจทําให้เจ้าหนีท่ี้รับหลกัประกนันัน้ได้รับความเสียหาย 
เพราะอาจต้องสญูเสียสทิธิในหลกัประกนัไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
 
   เจ้าหนีอ่ื้นซึง่จะได้กลา่วถงึในท่ีนี ้ คือ เจ้าหนีต้ามคําพิพากษา และเจ้าหนีท่ี้มีสทิธิ
ยดึหรืออายดัทรัพย์สนิของลกูหนีต้ามกฎหมายอ่ืน อนัได้แก่ เจ้าพนกังานตามประมวลรัษฎากร ซึง่
ก็คือ กรมสรรพากรนัน่เอง 
 
   1.3.1 เจ้าหนีต้ามคาํพพิากษา 
    เจ้าหนีต้ามคําพิพากษา คือ คูค่วามหรือบคุคลซึง่เป็นฝ่ายชนะคดี และ
เป็นผู้ มีอํานาจขอให้บงัคบัคดีได้ 4 สว่นผู้ ท่ีถกูบงัคบัคดี คือ คูค่วามหรือบคุคลท่ีเป็นฝ่ายแพ้คดี ซึง่
เรียกวา่ ลกูหนีต้ามคําพพิากษา เจ้าหนีต้ามคําพพิากษานัน้อาจเป็นโจทก์ หรือจําเลย หรือเป็น
บคุคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกบัคดีก็ได้ เชน่ ผู้ ร้องสอดเข้าเป็นคูค่วามฝ่ายท่ีสาม หรือผู้ ร้องขดัทรัพย์ 
ในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้ผู้ ร้องขดัทรัพย์ชนะคดี เป็นต้น 
 
    เจ้าหนีต้ามคําพิพากษามีความแตกตา่งกบัเจ้าหนีธ้รรมดา เพราะเจ้าหนี ้
ตามคําพพิากษาเป็นเจ้าหนีท่ี้ศาลรับรองและบงัคบับญัชาให้ สว่นจะบงัคบัเอาหรือไม ่ ก็เป็นสทิธิ
ของเจ้าหนีต้ามคําพพิากษานัน้ เช่นเดียวกบัเร่ืองหนีธ้รรมดาในทางแพง่ ดงันัน้ การบงัคบัคดีจงึ
เป็นเร่ืองของเจ้าหนีต้ามคําพิพากษา หากเจ้าหนีต้ามคําพิพากษาไมดํ่าเนินการบงัคบัคดีตอ่ไป 
ศาลก็ไมบ่งัคบัให้ ดงันัน้ สทิธิของเจ้าหนีต้ามคําพพิากษาก็คือสทิธิท่ีจะขอให้ศาลออกหมายบงัคบั
คดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 275 5 ซึง่หมายบงัคบัคดีก็คือ คําสัง่ของ
                                                           
 4 พิพฒัน์  จกัรางกรู. คาํอธิบายกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง, (กรุงเทพมหานคร : 2529), 
หน้า 683 
 5 มาตรา 275 บญัญติัวา่ “ถ้าเจ้าหนีต้ามคําพิพากษาจะขอให้บงัคบัคดี ให้ย่ืนคําขอฝ่ายเดียวตอ่
ศาลเพ่ือให้ออกหมายบงัคบัคดี 
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ศาลท่ีตัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดี ซึง่ตามมาตรา 278 วรรคแรก 6 ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีมีอํานาจ
ในฐานเป็นผู้แทนเจ้าหนีต้ามคําพพิากษาเพ่ือดําเนินการบงัคบัคดีโดยการยดึ หรืออายดัทรัพย์สนิ
ของลกูหนีต้ามคําพพิากษา และนําออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนีต้ามคําพิพากษา ดงันัน้ 
ผู้ ท่ีจะดําเนินการยดึหรืออายดัหลกัประกนั ก็คือ เจ้าพนกังานบงัคบัคดีนัน่เอง 
 
    การยดึและการอายดัทรัพย์สนิมีความแตกตา่งกนั เพราะการยดึทรัพย์มุง่
ถึงตวัทรัพย์ท่ีเป็นของลกูหนีต้ามคําพพิากษา แตก่ารอายดัจะใช้กบักรณีท่ีเป็นเงิน หรือทรัพย์สนิท่ี
ลกูหนีต้ามคําพิพากษามีสทิธิจะได้รับจากบคุคลภายนอก ซึง่ในกรณีของสทิธิตามสญัญารับฝาก
เงินเป็นสทิธิเรียกร้องท่ีมีวตัถแุห่งสทิธิเป็นเงิน เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะใช้วิธีการอายดัสทิธิของ 
ลกูหนีต้ามคําพิพากษาในการได้รับเงินตามสญัญารับฝากเงิน ตามมาตรา 282 (3) โดยเจ้า
พนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งไปยงัธนาคารซึง่เป็นผู้ รับฝากเงินให้นําสง่เงินนัน้ให้แก่ศาล หรือเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี โดยมิให้ชําระให้แก่ลกูหนีต้ามคําพพิากษา และห้ามมิให้ธนาคารจําหน่ายจ่าย
โอนสทิธินัน้ให้แก่บคุคลอ่ืน 
 
    สําหรับในคดีล้มละลายก็เชน่เดียวกนั แม้วา่ทรัพย์สนิท่ีจํานําจะจดัเป็น
ประกนัแหง่หนี ้ซึง่ผู้ รับจํานําชอบท่ีจะยดึทรัพย์ท่ีจํานําไว้ได้ทัง้หมดจนกวา่จะได้รับชําระหนี ้และคา่
อปุกรณ์ครบถ้วน ดงัปรากฏตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 758 ก็ตาม 
แตใ่นกรณีทรัพย์สนิท่ีจํานํานัน้เป็นทรัพย์สนิของลกูหนีใ้นคดีล้มละลาย ผู้ รับจํานําไมมี่สทิธิท่ีจะ 

                                                                                                                                                                      
      คําขอนัน้ให้ระบโุดยชดัแจ้ง 

(1) คําพิพากษาหรือคําสัง่ซึง่จะขอให้มีการบงัคบัคดีตามนัน้ 
(2) จํานวนท่ียงัมิได้รับชําระตามคําพิพากษาหรือคําสัง่นัน้ 
(3) วิธีการบงัคบัซึง่ขอให้ออกหมายนัน้” 

 6 มาตรา 278 วรรคแรก บญัญติัวา่ “ภายใต้บงัคบับทบญัญติัแหง่ภาคนีว้า่ด้วยอํานาจหน้าท่ีของ
เจ้าพนกังานบงัคบัคดี นบัแตว่นัท่ีได้สง่หมายบงัคบัคดีให้แก่ลกูหนีต้ามคําพิพากษา หรือถ้าหมายนัน้มิได้สง่นบั
แตว่นัออกหมายนัน้เป็นต้นไป ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีมีอํานาจในฐานเป็นผู้แทนเจ้าหนีต้ามคําพิพากษาในอนัท่ี
จะรับชําระหนี ้ หรือทรัพย์สินท่ีลกูหนีนํ้ามาวางและออกใบรับให้ กบัมีอํานาจท่ีจะยดึหรืออายดั และยดึถือ
ทรัพย์สนิของลกูหนีต้ามคําพิพากษาไว้ และมีอํานาจท่ีจะเอาทรัพย์สนิเช่นวา่นีอ้อกขายทอดตลาด ทัง้มีอํานาจท่ี
จะจําหน่ายทรัพย์สนิหรือเงินรายได้จากการนัน้ และดําเนินวิธีการบงัคบัทัว่ ๆ ไป ตามท่ีศาลได้กําหนดไว้ใน
หมายบงัคบัคดี” 
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ยดึทรัพย์จํานํานัน้ไว้ได้ และไมอ่าจร้องขอตอ่ศาลให้ปลอ่ยทรัพย์จํานําท่ีถกูยดึนัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ผู้ รับจํานํายอ่มทรงไว้ซึง่สทิธิเหนือทรัพย์สนิของลกูหนี ้ ในการท่ีจะได้รับชําระหนีอ้นัค้างชําระแก่ตน
จากทรัพย์สนิท่ีจํานํานัน้ก่อนเจ้าหนีอ่ื้น ทัง้นี ้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 251 
ซึง่จะพิจารณาได้จากคําพพิากษาฎีกาดงัตอ่ไปนี ้
 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี 1451/2503 (คดีระหวา่ง บริษัท มารูเบนีอีดา จํากดั 
โดยนายคาซโูอะ ผู้ รับมอบอํานาจ โจทก์ นางศรีประคอง  แซเ่อีย้ ผู้ ร้องขอเฉล่ีย บริษัท มุย่กวาง 
จํากดั จําเลย) 
 
    คดีข้อเท็จจริงปรากฎวา่ โจทก์ขอให้ศาลยดึทรัพย์จําเลยเพ่ือชําระตามคํา
พิพากษา ตอ่มาผู้ ร้องย่ืนคําร้องวา่ ทรัพย์จํานวน 3 รายการ ท่ีโจทก์นํายดึนัน้ จําเลยจํานําไว้กบั 
ผู้ ร้องเพ่ือประกนัหนีจํ้านวน 40,000 บาท ขอให้โจทก์ถอนการยดึ เพ่ือผู้ ร้องจะได้บงัคบัจํานํา หรือ
ให้กองหมายขายเอาเงินชําระหนีผู้้ ร้องก่อน โจทก์แก้วา่ทรัพย์เป็นของจําเลยซึง่ซือ้เช่ือไปจากโจทก์ 
จําเลยให้ผู้ ร้องยดึถือทรัพย์ดงักลา่วไว้เป็นประกนัการกู้ ยืมเงินเท่านัน้ แตไ่มมี่หลกัฐานเอกสารใด ๆ 
จงึไมเ่ป็นการจํานํา การกู้ ยืมก็เป็นโมฆะ โจทก์เป็นผู้ มีบริุมสทิธิตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 259 (5), 270, 278 (3) ขอให้ยกคําร้อง 
 
    โจทก์และผู้ ร้องแถลงรับกนัวา่ ทรัพย์พพิาทจํานวน 3 รายการดงักลา่ว 
จําเลยซือ้ไว้แล้วนําไปให้ผู้ ร้องยดึถือเป็นประกนัการกู้ ยืมเงิน 
 
    ศาลแพง่พิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ร้องมีสทิธิได้รับชําระหนีก่้อนบริุมสทิธิใน
มลูซือ้ขายสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้ เม่ือกองหมายขายทอดตลาดได้เงินเท่าใด ให้หกัใช้หนีผู้้ ร้องก่อน 
 
    ศาลอทุธรณ์พพิากษายืน โจทก์ฎีกา 
 
    ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นวา่ เร่ืองนีผู้้ ร้องได้กลา่วอ้างถึงมลูหนีร้ายนีใ้น
คําร้องไว้โดยชดัเจนแล้ววา่ท่ีผู้ ร้องมีสทิธิดีกวา่โจทก์ ก็เพราะจําเลยนําทรัพย์ท่ีพิพาททัง้ 3 รายการ
มาจํานํา ศาลฎีกาเห็นวา่ การจํานําไมมี่กฎหมายบงัคบัวา่ต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ ดงัปรากฏ
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 747 เร่ืองนีจํ้าเลยมอบทรัพย์ท่ีพิพาทให้ผู้ ร้องไว้
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เป็นประกนัการชําระหนีเ้งิน 40,000 บาท ท่ีจําเลยได้เอาของผู้ ร้องไปเป็นการครบถ้วนตามมาตรา 
747 แล้ว สญัญาจํานําไมเ่ป็นโมฆะดงัท่ีโจทก์ฎีกา พพิากษายืนตามคําพพิากษาศาลอทุธรณ์ 
 
    ในกรณีลกูหนีซ้ึง่เอาสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากตามใบรับฝากเงินมาจํานําไว้
กบัธนาคาร ตอ่มาหากลกูหนีต้กเป็นผู้ ล้มละลาย เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะขอดําเนินการอายดั
เงินฝากของผู้ จํานําได้หรือไม ่ถ้าได้ผู้ รับจํานําคือธนาคารจะมีสทิธิประการใด 
 
    สําหรับปัญหาดงักลา่วเห็นวา่ แม้ธนาคารในฐานะผู้ รับจํานําชอบท่ีจะ 
ยดึทรัพย์ท่ีจํานําไว้จนกวา่จะได้รับชําระหนีก็้ตาม แตห่ากทรัพย์ท่ีจํานํานัน้เป็นของลกูหนีใ้นคดี
ล้มละลายแล้ว ธนาคารไมอ่าจยดึทรัพย์นัน้ไว้ได้ ดงันัน้ เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ชอบท่ีจะ
ดําเนินการอายดัเงินฝากของลกูหนีผู้้ จํานําซึง่ตกเป็นบคุคลล้มละลายได้ โดยธนาคารไมมี่สทิธิท่ีจะ
หกัเงินจากใบรับฝากเงินประจําเพ่ือชําระหนีจํ้านําของธนาคารก่อนได้ แม้ลกูหนีผู้้ จํานําจะได้ตกลง
ยินยอมไว้ในขณะทําสญัญาจํานําสทิธิตามใบรับฝากเงิน ซึง่เป็นเวลาก่อนท่ีหนีจ้ะถึงกําหนดชําระ
ให้ธนาคารมีสทิธิหกัเงินได้ก็ตาม เพราะการกระทําดงักลา่วของลกูหนีถื้อเป็นการมุง่หมายให้
ธนาคารได้เปรียบเจ้าหนีอ่ื้น ศาลยอ่มเพิกถอนการใช้สทิธิหกัเงินตามใบรับฝากเงินของลกูหนีไ้ด้ 
ตามพระราชบญัญตัล้ิมละลาย พทุธศกัราช 2483 มาตรา 115 7 
 
   แตอ่ยา่งไรก็ดี แม้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ของลกูหนีผู้้ฝากเงิน ซึง่ตกเป็นบคุคล
ล้มละลายจะได้อายดัเงินฝากนัน้แล้วก็ตาม ปัญหาวา่ธนาคารจะใช้สทิธิหกักลบลบหนีก้บัหนีท่ี้ 
ลกูหนีมี้ความผกูพนักบัทางธนาคารได้หรือไม ่ เห็นวา่ ธนาคารสามารถหกักลบลบหนีก้บัลกูหนีผู้้
ล้มละลายได้ หากเข้าหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการหกักลบลบหนี ้ กลา่วคือ หนีท้ัง้สองรายอยูใ่นสภาพท่ี
จะเรียกร้องให้ชําระได้แล้วในขณะนัน้ แตธ่นาคารจะหกักลบลบหนีไ้ด้เฉพาะหนีท่ี้เกิดขึน้ก่อนการ
อายดัเทา่นัน้ หนีท่ี้ได้มาหลงัจากการอายดัแล้วหกัหนีไ้มไ่ด้ ทัง้นี ้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 347 ซึง่บญัญตัวิา่ “ลกูหนีค้นท่ีสามหากได้รับคําสัง่ศาลห้ามมิให้ใช้เงินแล้ว จะยก
เอาหนีซ้ึง่ตนได้มาภายหลงัแตน่ัน้ขึน้เป็นข้อตอ่สู้ เจ้าหนีผู้้ ท่ีขอให้ยดึทรัพย์นัน้ ทา่นวา่หาอาจจะยก
ได้ไม่” หมายความวา่ธนาคารในฐานะลกูหนีต้ามสญัญาฝากเงิน เม่ือถกูเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์
อายดัเงินฝากไว้แล้ว หากภายหลงัคําสัง่ศาลท่ีให้อายดัทรัพย์สนินี ้ เจ้าหนีต้ามสญัญาฝากเงิน

                                                           
 7 คําพิพากษาฎีกาท่ี 311/2527 
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กลบัมาเป็นลกูหนีข้องธนาคารในหนีร้ายใหม ่ ธนาคารในฐานะเจ้าหนีจ้ะเอาหนีร้ายใหมม่าหกักลบ 
ลบหนีก้บัหนีท่ี้ธนาคารเคยเป็นลกูหนีไ้มไ่ด้ ซึง่ปัญหาดงักลา่วนีท้า่นศาสตราจารย์จิตต ิ  ตงิศภทิัย์ 
ได้ให้ความเห็นไว้ในหมายเหตคํุาพพิากษาฎีกาท่ี 2611/2522 เก่ียวกบัการท่ีเจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์ของจําเลยผู้ฝากเงินอายดัเงินฝากนัน้ ธนาคารจะหกักลบลบหนีไ้ด้หรือไมว่า่ ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 347 จะหกัหนีไ้มไ่ด้ก็เฉพาะแตห่นีท่ี้ได้มาหลงัจากการอายดัแล้ว
เท่านัน้ เชน่เดียวกบัคดีล้มละลาย ตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 1336/2517 ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่หนีท่ี้เกิดก่อน
มีการล้มละลาย ยงัคงหกักนัได้ตามปกต ิ
 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี 1336/2517 (คดีระหวา่ง นายสมพร  สกุณัศีล โจทก์ 
บริษัท นํา้ตาลลําพนู จํากดัฯ จําเลย บริษัท ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากดั ผู้ ร้อง  
เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ของบริษัท นํา้ตาลลําพนู จํากดั ผู้คดัค้าน) 
 
    คดีปรากฏข้อเท็จจริงวา่ บริษัทลกูหนี ้(จําเลย) ได้กู้ เงินโดยวิธีเบกิเงินเกิน
บญัชีจากธนาคารผู้ ร้อง โดยเอาท่ีดนิอนัเป็นท่ีตัง้โรงงาน พร้อมทัง้สิง่ปลกูสร้างจํานองคํา้ประกนั 
ตอ่มาบริษัทลกูหนีต้้องการเงินกู้ เพิ่มเตมิ จงึได้ขายฝากเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการผลตินํา้ตาลท่ี
ตดิตัง้ และเก็บรักษาไว้ในโรงงานไว้กบัธนาคารผู้ ร้อง เป็นเงิน 4,000,000 บาท แตภ่ายหลงั
ธนาคารผู้ ร้อง กบับริษัทจําเลยเลกิสญัญาขายฝากกนั ตอ่มาผู้ ร้องร้องวา่ เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์
แจ้งวา่ผู้ ร้องเป็นหนีก้องทรัพย์สนิของจําเลย 4,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ ให้ผู้ ร้องนําเงิน
จํานวนดงักลา่วพร้อมด้วยดอกเบีย้ไปชําระ ผู้ ร้องอ้างวา่มิได้เป็นหนีจํ้าเลยอีกแล้ว ขอให้ศาลสัง่
จําหน่ายช่ือผู้ ร้องออกจากบญัชีลกูหนีข้องจําเลย 
 
    เจ้าพนกังานบงัคบัคดีร้องคดัค้าน ขอให้ศาลสัง่ยกคําร้องของผู้ ร้อง 
 
    ศาลชัน้ต้นมีคําสัง่ให้จําหนา่ยช่ือผู้ ร้องออกจากบญัชีลกูหนี ้ ผู้คดัค้าน
อทุธรณ์ 
 
    ศาลอทุธรณ์พพิากษาแก้เฉพาะเร่ืองคา่ขึน้ศาลท่ีผู้ ร้องต้องชําระ ผู้ 
คดัค้านฎีกา 
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    ศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่ เงินท่ีขายฝากได้นัน้ บริษัทลกูหนีไ้มไ่ด้รับไป แตไ่ด้
นํามาฝากเป็นเงินฝากประจํากบัธนาคารผู้ ร้อง โดยบริษัทลกูหนีไ้ด้บนัทกึข้อความไว้ด้านหลงัใบรับ
ฝากเงินประจํานัน้วา่ บริษัทลกูหนีข้อมอบให้ธนาคารผู้ ร้องมีสทิธิรับเงินตามใบฝากนี ้ ตลอดจน
ดอกเบีย้เงินฝากแทนบริษัทลกูหนี ้ เพ่ือชดใช้หนีส้นิและภาระผกูพนัทัง้มวลของบริษัทลกูหนี ้ ซึง่มี
ตอ่ธนาคารผู้ ร้องโดยไมมี่เง่ือนไข เม่ือธนาคารผู้ ร้องและบริษัทลกูหนีต้กลงยกเลกิการขายฝากกนั
แล้ว ธนาคารผู้ ร้องมีสทิธิเอาเงินฝากดงักลา่วกลบัคืนมาเป็นของธนาคารผู้ ร้องได้ เพราะเม่ือเลกิ
สญัญากนั คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายกลบัคืนฐานะเดมิ แตจํ่านวนเงินตามท่ีขายฝากมี
อยูเ่ท่ากบัจํานวนเงินตามใบฝาก และธนาคารผู้ ร้องซึง่เป็นผู้ซือ้ฝากก็เป็นผู้ รับฝากเงินจํานวน 
ดงักลา่วอยูแ่ล้ว ธนาคารผู้ ร้องจงึยกเลกิใบฝากเงินเสีย โดยอาศยัสทิธิท่ีบริษัทลกูหนีไ้ด้สลกัหลงัใบ
ฝากเงินนัน้แล้ว นําเงินมาชําระหนีค้า่ขายฝากได้ ดงันัน้ ท่ีศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ฟังวา่เงิน 
คา่ขายฝากของลกูหนีผู้้ ล้มละลายไมเ่หลืออยูท่ี่ธนาคารผู้ ร้องนัน้ชอบแล้ว พพิากษายืน 
 
    จากคําพิพากษาฎีกาดงักลา่ว จะเห็นวา่ เจ้าหนีข้องผู้ ล้มละลายซึง่ได้แก่
ธนาคารในฐานะผู้ซือ้ฝากซึง่เป็นลกูหนีข้องผู้ ล้มละลายอยูด้่วย กลา่วคือ ธนาคารในฐานะผู้ รับ 
ฝากเงิน สามารถแสดงเจตนาหกักลบลบหนีไ้ด้โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้หนีใ้นสว่นท่ีตนเป็นลกูหนีผู้้
ล้มละลายก่อน แล้วจงึพสิจูน์หนีท่ี้ตนเป็นเจ้าหนีผู้้ ล้มละลาย เว้นแตเ่ป็นหนีท่ี้ตนได้มาหลงัจาก
อายดัทรัพย์แล้วเทา่นัน้ ท่ีหกักลบลบกนัไมไ่ด้ 
 
    ดงันัน้ แม้ลกูหนีซ้ึง่จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากไว้กบัธนาคารจะตกเป็น
บคุคลล้มละลาย หรือแพ้คดีตกเป็นลกูหนีต้ามคําพพิากษา จะถกูเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ หรือ
เจ้าหนีต้ามคําพิพากษาอายดัเงินฝากของลกูหนีไ้ว้ก็ตาม ธนาคารในฐานะเจ้าหนีผู้้ รับจํานําสทิธิท่ี
จะถอนเงินฝากของลกูหนีไ้ว้ สามารถหกักลบลบหนีก้บัหนีข้องลกูหนีไ้ด้แตต้่องเป็นหนีท่ี้มีก่อนการ
อายดัทรัพย์เทา่นัน้ 
 
   1.3.2 เจ้าหนีต้ามประมวลรัษฎากร 
    นอกจากเจ้าหนีต้ามคําพพิากษาแล้ว ยงัมีเจ้าหนีผู้้ มีสทิธิตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีมีอํานาจในการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิของลกูหนีต้ามท่ีกฎหมายในเร่ืองนัน้ ๆ ได้ให้อํานาจไว้ 
ซึง่ก็คือ เจ้าพนกังานตามประมวลรัษฎากร ซึง่มีอํานาจท่ีจะสัง่ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิของผู้ ค้างชําระคา่ภาษีอากรได้ โดยไมต้่องนําคดีมาสูศ่าล ซึง่ในกรณีท่ีเป็นสทิธิตาม
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สญัญารับฝากเงิน เจ้าพนกังานก็จะแจ้งการอายดัไปยงัธนาคารท่ีเป็นผู้ รับฝากเงิน และให้ธนาคาร
นําสง่เงินนัน้ให้สํานกังานสรรพากรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในคําสัง่อายดั โดยห้ามมิให้
ธนาคารจําหนา่ยจ่ายโอนสทิธินัน้ให้แก่บคุคลอ่ืนเช่นเดียวกนั 
 
    ก. อาํนาจของกรมสรรพากรในการยดึหรืออายัดทรัพย์สิน 
   ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 บญัญตัิวา่ “ภาษีอากรซึง่ต้องเสียหรือ
นําสง่ตามลกัษณะนี ้เม่ือถงึกําหนดชําระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือนําสง่ให้ถือวา่เป็นภาษีอากรค้าง 
 
   เพ่ือให้ได้รับชําระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอํานาจสัง่ยดึหรืออายดัและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิของผู้ ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสง่ภาษีอากรได้ทัว่ราชอาณาจกัร 
โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยดึหรือสัง่ อํานาจดงักลา่วอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากร
เขตก็ได้ 
 
   ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั หรือ
นายอําเภอมีอํานาจเชน่เดียวกบัอธิบดี ตามวรรคสอง ภายในเขตท้องท่ีจงัหวดัหรืออําเภอนัน้ แต่
สําหรับนายอําเภอนัน้จะใช้อํานาจสัง่ขายทอดตลาดได้ตอ่เม่ือ ได้รับอนญุาตจากผู้วา่ราชการ
จงัหวดั 
 
   วิธีการยดึและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้ปฏิบตัติามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง่โดยอนโุลม สว่นวิธีการอายดั ให้ปฏิบตัติามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดย
อนมุตัรัิฐมนตรี 
 
   เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดดงักลา่วให้หกัคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ยใน
การยดึและขายทอดตลาด และเงินภาษีอากรค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สนิ 
 
   ผู้ ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถงึ ผู้
เป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลด้วย” 
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   อํานาจการยดึและอายดัทรัพย์สนิของผู้ ค้างภาษีอากรนี ้ กฎหมาย
กําหนดให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากร และผู้วา่ราชการจงัหวดัรวมทัง้นายอําเภอไว้เตม็ท่ี โดยไม่
จําเป็นต้องขออํานาจศาลให้ออกหมายยดึ หรืออายดัทรัพย์สนิดงัเช่นคดีแพง่โดยทัว่ไปแตป่ระการ
ใด จงึถือได้วา่มีอํานาจมากเป็นพิเศษ 8 
 
   ข้อท่ีน่าสงัเกตก็คือ ในกรณีท่ีผู้ ค้างภาษีอากรเป็นห้างหุ้นสว่นสามญันิติ
บคุคล ผู้ เป็นหุ้นสว่นประเภทไมจํ่ากดัความรับผิด จะต้องอยูใ่นขา่ยท่ีรับผิดชอบในหนีภ้าษีอากร
ค้างนัน้ กฎหมายได้ให้อํานาจบคุคลท่ีมีอํานาจดงักลา่วยดึ หรืออายดัทรัพย์สนิสว่นตวัของผู้ เป็น
หุ้นสว่นประเภทไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคลท่ีค้างภาษีนัน้ได้ด้วย 
 
   อยา่งไรก็ตาม การใช้อํานาจยดึหรืออายดันีจ้ะต้องกระทําภายใน 10 ปี 
นบัแตว่นัอาจใช้อํานาจได้ ดงัคําพพิากษาฎีกาท่ี 2728/2534 “การใช้อํานาจยดึหรืออายดัและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิของผู้ ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามมาตรา 12 ต้องกระทําภายใน 10 ปี นบัแต่
วนัอาจใช้อํานาจดงักลา่วได้ การฟ้องขอให้เพิกถอนการยดึ มิใช่กรณีการฟ้องขอให้เพิกถอนการ
ประเมิน จงึไมจํ่าต้องอทุธรณ์การประเมนิ โจทก์มีอํานาจฟ้อง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 8 ไพจิตร  โรจนวานิช. ภาษีสรรพากร คาํอธิบายประมวลรัษฎากร, กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จํากดั, 2538, หน้า 1-234 
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   ข. ตวัอย่างหนังสืออายัดทรัพย์สินของกรมสรรพากร 
 

ตราครุฑ 
 

คาํส่ังอายัด 
ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฏากร 

________________ 
ท่ี__________/_______          ________________________________ 
      วนัท่ี___________________________ 
เร่ือง  ให้อายดัทรัพย์สนิของผู้ ค้างภาษีอากร 
 ด้วย___________________________________ อยูบ้่านเลขท่ี__________ ตรอก/ซอย_____________ 
หมูท่ี่_______ ถนน______________ แขวง/ตําบล___________________ เขต/อําเภอ______________________ 
กรุงเทพมหานคร/จงัหวดั______________ ได้เป็นหนีภ้าษีอากรตามมาตรา 12 แหง่ประมวลรัษฎากร 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 12 แหง่ประมวลรัษฎากร และระเบียบกรมสรรพากรวา่ด้วยการ
อายดัทรัพย์สนิตามความในมาตรา 12 แหง่ประมวลรัษฎากร ซึง่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดขึน้โดยได้รับอนมุติั
จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั อธิบดีกรมสรรพากร จงึแจ้งมายงั ผู้จดัการธนาคาร___________________ 
สาขา____________________ เพ่ืออายดัทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้
 สทิธิเรียกร้องของ _______________________ ในบญัชีเงินฝากธนาคาร ___________ สาขา________ 
ประเภทบญัชีเงินฝาก___________________ บญัชีเลขท่ี__________________ และเลขท่ี_________________ 
และ/หรือบญัชีอ่ืนใดท่ีมีช่ือ ____________________ เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม เป็นจํานวนเงิน ________ บาท 
(ยงัไมร่วมเงินเพิ่มตามกฎหมาย) โดยห้ามมิให้ท่าน จําหน่าย จ่าย โอน สทิธิเรียกร้องดงักลา่วให้แก่บคุคลอ่ืนใด 
นอกจากนําสง่แก่สรรพากรอําเภอ เขต__________ ณ สํานกังานสรรพากรเขต___________ ภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัท่ีได้รับคําสัง่อายดัฉบบันี ้หรือภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีมีเงินฝากเข้ามาในบญัชีภายหลงัได้รับคําสัง่ฉบบันี ้
 กรมสรรพากรได้แจ้งการอายดัทรัพย์สนิให้แก่______________________________________________ 
ทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 จงึแตง่ตัง้ให้________________________________ตําแหน่ง________________________ พร้อมด้วย 
__________________________________________________ตําแหน่ง_________________________________ 
เป็นผู้มาอายดัทรัพย์สนิของ_____________________________________ ให้คุ้มกบัเงินภาษีอากรค้างรายนีด้้วย 
 ขอให้ทา่นได้ปฏิบติัตามมาตรา 12 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากรโดยเคร่งครัดด้วย หากฝ่าฝืนในกรณี 
ดงักลา่ว มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 35 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 
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      ลงช่ือ____________________________ 
             (                                                 ) 
      ตําแหน่ง__________________________ 

   ค. การจาํนําสิทธิ กับบุริมสิทธิในมูลหนีภ้าษีอากร ใครมีสิทธิดกีว่ากัน 
 

   (1) ผลของการจาํนําสิทธิ 
   ผู้ รับจํานํามีสทิธิยดึทรัพย์ท่ีจํานําไว้จนกวา่จะได้รับชําระหนี ้ เน่ืองจาก
การจํานําเป็นการนําเอาทรัพย์สนิมาวางไว้เพ่ือเป็นประกนัในการชําระหนี ้ดงันัน้ ผู้ รับจํานํายอ่มจะ
มีสทิธิท่ีจะได้รับชําระหนีจ้ากทรัพย์สนินัน้ก่อนเจ้าหนีร้ายอ่ืน ดงัจะเห็นได้จากบทบญัญตัใิน
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 282 ในเร่ืองเจ้าหนีผู้้ มีบริุมสทิธิเหนือสงัหาริมทรัพย์ ซึง่
บญัญตัไิว้วา่ “เม่ือมีบริุมสทิธิแย้งกบัสทิธิจํานําสงัหาริมทรัพย์ ทา่นวา่ผู้ รับจํานํายอ่มมีสทิธิเป็น
อยา่งเดียวกนักบัผู้ทรงบริุมสทิธิในลําดบัท่ีหนึง่ ดงัท่ีเรียงไว้ในมาตรา 278 นัน้”  โดยพิจารณา
ประกอบกบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 767 9 ซึง่จะเห็นวา่ ผู้ รับจํานํามีสทิธิท่ีจะ
บงัคบัจํานําขายทอดตลาดทรัพย์จํานํา เอาเงินมาชําระหนีแ้ละคา่อปุกรณ์ของตนก่อนเจ้าหนี ้
รายอ่ืน เว้นแตผู่้ รับจํานํายอมให้ทรัพย์ท่ีจํานํากลบัไปสูก่ารครอบครองของผู้ จํานํา การจํานํายอ่ม
ระงบัสิน้ไป 10 ทัง้นี ้ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 769 ซึง่เจ้าหนีจ้ะ
ไมไ่ด้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าหนีจํ้านําอีกตอ่ไป ดงันัน้ เพ่ือเป็นการให้เจ้าหนีผู้้ รับจํานําได้สทิธิ
จากการเป็นผู้ รับจํานําทรัพย์สนิของลกูหนี ้ ผู้ รับจํานําจงึมีสทิธิท่ีจะยดึทรัพย์สนิจํานํานัน้ไว้จนกวา่
จะได้รับชําระหนีค้รบถ้วน ดงัท่ีบญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 758 11 
กลา่วคือ ตราบใดท่ีเจ้าหนีย้งัไมไ่ด้รับชําระหนีแ้ละคา่อปุกรณ์ครบถ้วน ผู้ จํานําจะมาเอาทรัพย์
จํานําคืนไมไ่ด้ 
 

                                                           
 9 มาตรา 767 บญัญติัวา่ “เม่ือบงัคบัจํานําได้เงินจํานวนสทุธิเทา่ใด ทา่นวา่ผู้ รับจํานําต้องจดัสรร
ชําระหนีแ้ละอปุกรณ์เพ่ือให้เสร็จสิน้ไป และถ้ายงัมีเงินเหลือก็ต้องสง่คืนให้แก่ผู้ จํานํา หรือแก่บคุคลผู้ควรจะได้
เงินนัน้…..” 
 10 มาตรา 769 บญัญติัวา่“อนัจํานํายอ่มระงบัสิน้ไป…….(2) เม่ือผู้ รับจํานํายอมให้ทรัพย์สนิจํานํา
กลบัคืนไปสูค่รอบครองของผู้ จํานํา” 
 11 มาตรา 758 บญัญติัวา่ “ผู้ รับจํานําชอบท่ีจะยดึของจํานําไว้ได้ทัง้หมด จนกวา่จะได้รับชําระหนี ้
และคา่อปุกรณ์ครบถ้วน” 
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   จะเห็นได้วา่ สทิธิของผู้ รับจํานําดงักลา่วมีหลกัเกณฑ์ทํานองเดียวกบั 
ผู้ครองทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน และมีหนีอ้นัเป็นคณุประโยชน์แก่ตนเก่ียวด้วยทรัพย์ท่ีครองอยูน่ัน้ โดย
สามารถท่ีจะยดึหน่วงทรัพย์นัน้ไว้จนกวา่จะได้มีการชําระหนี ้ ทัง้นี ้ ตามบทบญัญตัปิระมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 241 12 และตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 244 
ผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งจะใช้สทิธิของตนแก่ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ียดึหน่วงไว้นัน้ จนกวา่จะมีการชําระหนี ้
โดยสิน้เชิงก็ได้ แตอ่ยา่งไรก็ดี แม้สทิธิดงักลา่วจะมีหลกัเกณฑ์ทํานองเดียวกนั แตเ่ม่ือ 
เปรียบเทียบกนัแล้ว สทิธิของผู้ รับจํานําดีกวา่ในแง่ท่ีวา่ หากลกูหนีไ้มชํ่าระหนีป้ระธานและหนี ้
อปุกรณ์ให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา ผู้ รับจํานํามีสทิธิท่ีจะนําทรัพย์สนิซึง่จํานําออกขาย
ทอดตลาดเพ่ือชําระหนีไ้ด้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 13 แตใ่นกรณีของผู้
ทรงสทิธิยดึหน่วงนัน้คงชอบท่ีจะยดึหนว่งทรัพย์สนิไว้จนกวา่จะได้รับชําระหนีเ้ท่านัน้ ไมมี่สทิธิจะ
นําทรัพย์นัน้ออกขายทอดตลาด 
 
   สทิธิของผู้ รับจํานําท่ีจะยดึทรัพย์สนิท่ีจํานําไว้จนกวา่จะได้รับชําระหนี ้
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 758 นี ้ กลา่วถึงสทิธิของผู้ รับจํานําท่ีจะยดึ
ทรัพย์สนิท่ีจํานําไว้ได้ทัง้หมด ดงันัน้ จงึอาจมีความหมายวา่ หากทรัพย์สนิท่ีจํานํามีสว่นประกอบ 
หลายสว่น เจ้าหนีย้อ่มยดึไว้ได้หมดทกุสว่น ผู้ จํานําจะมาขอปลดเอาไปเฉพาะบางสว่นไมไ่ด้  
จนกวา่จะได้มีการชําระหนีแ้ละคา่อปุกรณ์ครบถ้วนแล้ว และแม้ผู้ จํานําจะได้ชําระหนีบ้างสว่น
ให้แก่เจ้าหนีก็้ตาม หนีท่ี้เหลือยงัคงผกูพนัทรัพย์ท่ีจํานําทัง้หมด ทัง้นี ้ โดยไมคํ่านงึวา่ทรัพย์จํานําท่ี
ยดึไว้จะมีราคามากกวา่หนีท่ี้ค้างชําระมากเพียงใด นอกจากจะมีความหมายในทํานองดงักลา่ว
แล้ว สทิธิของผู้ รับจํานําท่ีจะยดึทรัพย์สนิท่ีจํานําไว้ได้ทัง้หมด อาจหมายความถึงกรณีท่ีได้มีการ
จํานําทรัพย์หลายสิง่ไว้เป็นประกนัหนี ้ ซึง่เจ้าหนีก้รณีเช่นนีก็้ยงัมีสทิธิท่ีจะยดึทรัพย์จํานําไว้ได้
ทัง้หมด 

                                                           
 12 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 241 “ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน และมีหนีอ้นั
เป็นคณุประโยชน์แก่ตนเก่ียวด้วยทรัพย์สินซึง่ครองนัน้ไซร้ ทา่นวา่ผู้นัน้จะยดึหน่วงทรัพย์สนินัน้ไว้จนกวา่จะได้
ชําระหนีก็้ได้ แต่ความท่ีกลา่วนีท้่านมิให้ใช้บงัคบั เม่ือหนีน้ัน้ยงัไม่ถงึกําหนด…..” 
 13 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 “เม่ือจะบงัคบัจํานํา ผู้ รับจํานําต้องบอกกลา่ว
เป็นหนงัสือไปยงัลกูหนีก่้อนวา่ ให้ชําระหนีแ้ละอปุกรณ์ภายในเวลาอนัควรซึง่กําหนดให้ในคําบอกกลา่วนัน้ 
     ถ้าลกูหนีล้ะเลยไมป่ฏิบติัตามคําบอกกลา่ว ผู้ รับจํานําชอบท่ีจะเอาทรัพย์สินซึง่จํานําออกขายได้ 
แตต้่องขายทอดตลาด…..” 
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จนกวา่จะมีการชําระหนีแ้ละอปุกรณ์ครบถ้วนเชน่กนั ทัง้นี ้ โดยไมคํ่านงึวา่จะได้มีการชําระหนีไ้ป
บ้างก่อนแล้วเป็นจํานวนเท่าใดก็ตาม 
 
 
   (2) บุริมสิทธิในมูลหนีภ้าษีอากร 
   การจดัเก็บภาษีอากร เป็นท่ีมาของรายรับของรัฐบาลท่ีสําคญัท่ีสดุ ซึง่ 
ได้แก่การบงัคบัให้เอกชนจ่ายเงินให้แก่รัฐบาล โดยไมคํ่านงึถงึผลตอบแทนท่ีผู้จ่ายเงินจะได้รับ ซึง่
ภาษีอากรจะมีลกัษณะแตกตา่งจากรายรับของรัฐบาลอยา่งอ่ืนในประการสําคญัสองประการ คือ 
ประการแรกได้แก่ลกัษณะการบงัคบั กลา่วคือ เม่ือมีการกําหนดเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์อยา่งใดไว้ 
ถ้าหากเอกชนผู้ใดเข้าลกัษณะหรือกระทําการใด ๆ ให้เข้าตามเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์นัน้ จะต้อง
จ่ายเงินให้รัฐบาล และประการท่ีสอง ได้แก่การขาดความสมัพนัธ์ระหวา่งเงินท่ีจา่ยกบัประโยชน์
หรือผลตอบแทนท่ีผู้จ่ายได้รับ 14 
 
   หากบคุคลใดมีหน้าท่ีท่ีจะต้องจ่ายคา่ภาษีอากรให้แก่รัฐบาลแล้ว ยงั
ไมไ่ด้จ่าย แม้วา่บคุคลนัน้จะมีภาระหนีส้นิอยูก่บัเจ้าหนีอ่ื้นอยูด้่วยก็ตาม ตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์มาตรา 253 15 ก็ได้บญัญตถิึงหนีค้า่ภาษีอากรด้วยวา่เป็นหนีท่ี้มีบริุมสทิธิเหนือ 
ทรัพย์สนิทัง้หมดของลกูหนี ้ การท่ีกฎหมายให้ทางราชการมีบริุมสทิธิในหนีค้า่ภาษีอากร ก็ 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองของความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 16 ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในวรรคแรก 

                                                           
 14 วิทย์  ตนัตยกลุ. กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร, สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตย
สภา,  2521, หน้า 2 
 15 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 253 “ถ้าหนีมี้อยูเ่ป็นคณุแก่บคุคลผู้ใดในมลูอย่าง
หนึง่อยา่งใดดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้บคุคลผู้นัน้ยอ่มมีบริุมะสทิธิเหนือทรัพย์สนิทัง้หมดของลกูหนี ้คือ 

(1) คา่ใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์อนัร่วมกนั 
(2) คา่ปลงศพ 
(3) คา่ภาษีอากร 
(4) คา่จ้างเสมียน คนใช้ และคนงาน 
(5) คา่เคร่ืองอปุโภคบริโภคอนัจําเป็นประจําวนั” 

 16 โสภณ  รัตนากร.  คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี ้บทเบด็เสร็จ

ทั่วไป, กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์นิติบรรณการ 2542, หน้า 277 
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   บริุมสทิธิในมลูหนีค้า่ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
มาตรา 256 17 กําหนดสําหรับหนีท่ี้ค้างชําระในปีปัจจบุนัและก่อนนัน้ขึน้ไปอีก 1 ปี รวม 2 ปี  

เท่านัน้ ปีปัจจ◌ุบนัก็คือปีท่ีเจ้าหนีข้อรับชําระหนี ้ (คําพพิากษาฎีกาท่ี 150/2504 692/2506 

882/2511 924/2522) หนีภ้าษีอากรท่ีค้างชําระมาก่อนหลาย ๆ ปี ถ้าไมใ่ช่หนีสํ้าหรับปีท่ีขอชําระ
หรือหนีสํ้าหรับปีก่อน 1 ปีแล้ว รัฐบาลหามีบริุมสทิธิไม ่ กลา่วคือ เจ้าหนีค้งมีสทิธิได้รับชําระอยา่ง
หนีส้ามญั 
 
   อยา่งไรก็ตาม แม้วา่จะกําหนดให้คา่ภาษีอากรมีบริุมสทิธิเพียงแค ่ 2 ปี 
เท่านัน้ แตใ่นทางปฏิบตัท่ีิเกิดขึน้จริง ๆ แม้วา่หนีค้า่ภาษีอากรท่ีเกิดขึน้จะค้างชําระมาก่ีปีแล้ว 
ก็ตาม กรมสรรพากรก็มีอํานาจพิเศษ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ท่ีสามารถยดึและอายดั
ทรัพย์สนิได้โดยไมต้่องขอให้ศาลออกหมายยดึหรือสัง่ และไมต้่องฟ้องร้องเป็นคดีก่อน ซึง่ผู้ ท่ีได้รับ
คําสัง่ยดึหรืออายดัก็จําเป็นจะต้องปฏิบตัติาม 18 มิฉะนัน้จะมีความผิดตาม มาตรา 35 ทว ิ 19 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
 
   จากผลของการจํานําสทิธิท่ีกลา่วข้างต้น จะเห็นได้วา่ สญัญาจํานําเป็น
อปุกรณ์แห่งหนี ้ ซึง่ทําให้เกิดภาระผกูพนัเหนือทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนั โดยเจ้าหนีมี้สทิธิยดึถือ
ครอบครองทรัพย์สนิท่ีจํานําไว้ได้จนกวา่จะได้รับชําระหนี ้ และมีสทิธิได้รับชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิท่ี
จํานํานัน้ก่อนเจ้าหนีอ่ื้น แม้วา่ในบทบญัญตัเิร่ืองการจํานําตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

                                                           
 17 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 256 “บริุมสทิธิในมลูคา่ภาษีอากรนัน้ ใช้สําหรับเอา
บรรดาคา่ภาษีอากรในท่ีดิน ทรัพย์สนิ หรือคา่ภาษีอากรอยา่งอ่ืนท่ีลกูหนีย้งัค้างชําระอยูใ่นปีปัจจบุนัและก่อนนัน้
ขึน้ไปอีกปีหนึง่” 
 18 ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ทวิ “เม่ือได้มีคําสัง่ยดึหรืออายดัตามมาตรา 12 แล้ว ห้ามผู้ใด
ทําลาย ย้ายไปเสีย ซอ่นเร้น หรือโอนไปให้แก่บคุคลอ่ืนซึง่ทรัพย์สนิท่ีถกูยดึหรืออายดัดงักลา่ว” 
 19 ประมวลรัษฎากร มาตรา 35 ทวิ “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ทวิ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสองปี 
และปรับไมเ่กินสองแสนบาท 
     ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึง่เป็นนิติบคุคล กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรือผู้แทนของ
นิติบคุคลนัน้ต้องรับโทษตามท่ีบญัญติัไว้ในวรรคหนึง่ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีสว่นในการกระทํา
ความผิดของนิติบคุคลนัน้” 
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จะมิได้บญัญตัวิา่เจ้าหนีจํ้านํามีสทิธิจะได้รับชําระหนีก่้อนเจ้าหนีส้ามญั เหมือนเจ้าหนีจํ้านอง 
ก็ตาม แตม่าตรา 282 ก็บญัญตัไิว้วา่ เม่ือมีบริุมสทิธิแย้งกบัสทิธิจํานําสงัหาริมทรัพย์ ทา่นวา่ผู้ รับ
จํานํายอ่มมีสทิธิเป็นอยา่งเดียวกนักบัผู้ทรงบริุมสทิธิในลําดบัท่ีหนึง่ ดงัท่ีเรียงไว้ในมาตรา 278 นัน้ 
ซึง่ตามมาตรา 251 ได้ให้ความหมายของคําวา่ “ผู้ทรงบริุมสทิธิ” ไว้วา่ “ผู้ทรงบริุมสทิธิยอ่มทรงไว้
ซึง่สทิธิเหนือทรัพย์สนิของลกูหนี ้ ในการท่ีจะได้รับชําระหนีอ้นัค้างชําระแก่ตนจากทรัพย์สนินัน้ 
ก่อนเจ้าหนีอ่ื้น ๆ โดยนยัดงับญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายนี ้หรือบทกฎหมายอ่ืน” ดงันัน้ จงึทําให้
เจ้าหนีผู้้ รับจํานํา มีสทิธิได้รับชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิท่ีจํานํานัน้ก่อนเจ้าหนีอ่ื้นเช่นเดียวกบัเจ้าหนี ้
ผู้ รับจํานอง 
 
   แตก่ารจํานําสทิธิตามสญัญารับฝากเงินท่ีธนาคารพาณิชย์ ได้จดัทําใน
รูปของสญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนี ้ มีปัญหาทางด้านกฎหมาย รวมทัง้จาก
คําพิพากษาของศาลฎีกาท่ี 4102/2539  9722-9731/2539  694/2544 และ 3293/2545 ท่ีตดัสนิ
เก่ียวกบัการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากไว้วา่มิใช่การจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร ดงันัน้ เม่ือไมเ่ป็นการ
จํานําตามกฎหมาย จงึไมอ่าจจะอ้างสทิธิกบับริุมสทิธิในมลูหนีภ้าษีอากร หรือเจ้าหนีอ่ื้น ๆ ได้ 
 
2. ผลกระทบกับหลักประกันที่เป็นเงนิฝากของสถาบันการเงนิ ในกรณีที่ได้รับคาํส่ัง
อายัดบัญชี 
 
  หากการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจํา ไมเ่ป็นการจํานําตามท่ีศาล
ฎีกาได้วางแนวไว้ ดงัตวัอยา่งคําพพิากษาฎีกาท่ีเก่ียวข้องในภาคผนวก ข. ก็จะมีปัญหาในกรณีท่ีมี
เจ้าหนีค้นอ่ืน ๆ มาขออายดัสทิธิท่ีลกูหนีนํ้าไปจํานํา ซึง่ได้แก่เจ้าหนีต้ามคําพพิากษา หรือในคดี
ล้มละลาย หรือแม้แตก่รมสรรพากรเองท่ีใช้แนวคําพพิากษาฎีกาท่ี 4102/2539 และ 9722-
9731/2539 มาใช้เป็นแนวทางในการอายดับญัชีเงินฝากของลกูค้าของธนาคารท่ีมอบเงินฝากไว้
เป็นประกนั เพ่ือมิให้ธนาคารปฏิเสธการนําสง่เงินในบญัชีให้แก่กรมสรรพากร เม่ือเป็นเช่นนี ้
ธนาคารในฐานะผู้ รับจํานําสทิธิดงักลา่ว จงึไมมี่สทิธิยดึทรัพย์ท่ีจํานําไว้ และไมอ่าจร้องขอตอ่ศาล
ให้ปลอ่ยทรัพย์ท่ีถกูยดึนัน้ แตธ่นาคารอาจขอหกักลบลบหนีก้บัลกูหนีไ้ด้ หากเข้าหลกัเกณฑ์การ
หกักลบลบหนี ้ แตอ่ยา่งไรก็ดี ธนาคารจะหกักลบลบหนีไ้ด้เฉพาะหนีท่ี้เกิดขึน้ก่อนมีการอายดั 
เท่านัน้ เช่นเดียวกบัในคดีล้มละลายตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 1336/2517 ซึง่เจ้าหนีข้องผู้ ล้มละลาย
ซึง่เป็นลกูหนีข้องผู้ ล้มละลาย ก็สามารถแสดงเจตนาหกักลบลบหนีไ้ด้โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้หนีใ้น
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สว่นท่ีตนเป็นลกูหนีผู้้ ล้มละลายก่อน แล้วจงึพิสจูน์หนีท่ี้ตนเป็นเจ้าหนีผู้้ ล้มละลาย เว้นแตเ่ป็นหนีท่ี้
ตนได้มาหลงัจากอายดัทรัพย์แล้วเทา่นัน้ท่ีหกักลบลบกนัไมไ่ด้  
 
  ดงัจะเห็นได้วา่ ธนาคารสามารถจะขอใช้สทิธิหกักลบลบหนีไ้ด้หากเข้าเง่ือนไขตามท่ี
กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ โดยไมต้่องนําคดีมาสูศ่าล คือ หนีท้ัง้สองฝ่ายถึง
กําหนดชําระ และมิใช่หนีท่ี้ต้องห้ามมิให้หกักลบตามกฎหมาย ซึง่สามารถกระทําได้ ทัง้ในกรณีท่ี
เป็นเจ้าหนีมี้บริุมสทิธิ และเจ้าหนีท่ี้ไมมี่บริุมสทิธิ แตใ่นทางความเป็นจริงในปัจจบุนั หนีท่ี้เกิด
ปัญหามากก็คือ หนีต้ามภาระการออกหนงัสือคํา้ประกนั ซึง่การท่ีลกูค้าจะขอให้ธนาคารออก
หนงัสือคํา้ประกนัไปมอบไว้แก่ผู้ รับหนงัสือคํา้ประกนันัน้ ธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่นิยมเรียก
หลกัประกนัท่ีเป็นเงินฝาก เน่ืองจากเป็นการขอสนิเช่ือในระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น ขอหนงัสือคํา้ประกนั
ไปย่ืนซองประกวดราคา หรือคํา้ประกนัการปฏิบตัติามสญัญาภายในเวลาท่ีกําหนด และการนํา
เงินฝากมาเป็นหลกัประกนัทําได้โดยงา่ย และประหยดัคา่ใช้จ่ายไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียมอยา่งเช่น
การจํานอง ดงันัน้ เม่ือธนาคารได้รับคําสัง่อายดั แจ้งให้นําสง่เงินหรืออายดัสทิธิเรียกร้องของลกูหนี ้
ตามสญัญารับฝากเงิน แตภ่าระหนีต้ามหนงัสือคํา้ประกนันัน้ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ จงึทําให้เกิด
ปัญหาในเร่ืองของการหกักลบลบหนีว้า่ไมส่ามารถกระทําได้  
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บทที่ 5 
 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 
1. บทสรุป 
 
 1.1 ความสาํคัญของหลักประกัน 
  หลกัประกนัเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหนึง่ ในการวิเคราะห์ความนา่เช่ือถือทางการ
เงินของลกูหนี ้ ท่ีจะทําให้เจ้าหนีมี้ความมัน่ใจในการให้กู้ เงิน หรือการลงทนุ หลกัประกนัในทาง
กฎหมายจํากดัเฉพาะการนําทรัพย์สนิมาเป็นหลกัประกนัในรูปของการจํานอง จํานํา หรือการคํา้
ประกนั หรือการให้สทิธิแก่เจ้าหนีใ้นการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือเยียวยา หรือบรรเทา
ความเสยีหายเม่ือลกูหนีผิ้ดสญัญา แตน่อกจากหลกัประกนัในทางกฎหมายแล้ว ยงัมีหลกัประกนั
ในทางการเงิน ซึง่มีได้หลายรูปแบบ ขึน้อยูก่บัการประเมินคา่ทรัพย์สนิวา่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้
เป็นหลกัประกนัได้มากน้อยเพียงใด ในปัจจบุนัสถาบนัการเงินหลายแห่ง มีการให้สนิเช่ือโดยไมมี่
หลกัประกนัแก่ธุรกิจท่ีมีโครงการดําเนินงานท่ีมีโอกาสเป็นไปได้สงู แตก่ารให้สนิเช่ือในลกัษณะนีก็้
ยงัมีน้อย สว่นใหญ่แล้วสถาบนัการเงินมกัจะมีเง่ือนไขกําหนดให้ผู้ขอกู้ เงินต้องมีหลกัประกนั เพ่ือ
ลดความเส่ียงตอ่หนีส้ญูท่ีอาจจะเกิดขึน้ เน่ืองจากการท่ีผู้กู้ ไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามสญัญา ซึง่
สถาบนัการเงินจะสามารถเรียกหนีคื้นได้โดยใช้ประโยชน์จากหลกัประกนันัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
สถาบนัการเงินมกัจะพอใจท่ีจะได้รับชําระหนีคื้นตามปกต ิ มากกวา่ท่ีจะได้รับชําระหนีคื้นโดยใช้
ประโยชน์จากหลกัประกนั ดงันัน้ การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัหลกัประกนัจงึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ป้องกนัมิให้สถาบนัการเงินประสบกบัปัญหาหนีส้ญูนัน่เอง ในบางครัง้หลกัประกนัจงึอาจไม่
จําเป็นต้องคุ้มมลูหนี ้หรือต้องเป็นทรัพย์สนิเสมอไป เพราะการให้เครดติโดยมีหลกัประกนัท่ีคุ้มเตม็
ตามวงเงิน หรือเกินวงเงินท่ีขอเครดติ หรือมีหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพย์สนิแตเ่พียงอยา่งเดียว เป็น
ลกัษณะของการดําเนินงานแบบโรงรับจํานํา มิใช่สถาบนัการเงิน เพราะสถาบนัการเงินจะต้อง
พิจารณาวา่ โครงการของผู้ขอเครดติ หรือผู้ขอสนิเช่ือนัน้ เป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม ่
การให้กู้ โดยยดึถือหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพย์สนิแตเ่พียงอยา่งเดียวจงึมีแนวโน้มลดลง แตก็่ยงัคงต้อง
มีอยู ่ เพราะถึงแม้สถาบนัการเงินจะได้ศกึษาโครงการจนเป็นท่ีพอใจแล้วก็ตาม ก็ยงัอาจมีความ
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เส่ียงอยูบ้่างในระดบัหนึง่ จงึต้องการให้มีหลกัประกนั ดงันัน้ หลกัประกนัจงึอาจเป็นทรัพย์สนิท่ีคุ้ม
หรือไมคุ่้มกบัวงเงินเครดติ หรืออาจเป็นหลกัประกนัท่ีมใิช่ทรัพย์สนิก็ได้ แล้วแตก่รณี 
 
  นอกจากนัน้ หลกัประกนัในทางการเงินในปัจจบุนั ยงัรวมถงึข้อสญัญาให้การ
สนบัสนนุทางการเงิน หรือสญัญากู้ เงิน ท่ีมีการกําหนดเง่ือนไข หรือมาตรการตา่ง ๆ ให้ลกูหนีต้้อง
ปฏิบตั ิ (Undertaking) เพ่ือเป็นการรักษาสถานภาพหรือฐานะทางการเงินของลกูหนีไ้ว้เพ่ือให้ 
เจ้าหนีมี้ความเช่ือมัน่วา่ลกูหนีจ้ะสามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนดเวลา เช่นเดียวกบัสถานภาพของ
ลกูหนีใ้นขณะท่ีเจ้าหนีพ้ิจารณาให้กู้  เชน่ ลกูหนีจ้ะต้องดํารงสดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to 
Equity Ratio) ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในสญัญา เป็นต้น และข้อสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นข้อห้ามมิให้
ลกูหนีดํ้าเนินการใด ๆ ในอนัท่ีจะทําให้ความเส่ียงของเจ้าหนีเ้พิ่มขึน้ (Negative Pledge) เช่น ห้าม
มิให้ลกูหนีก่้อภาระผกูพนัในทรัพย์สนิของลกูหนี ้ หรือห้ามลกูหนีก่้อหนีเ้พิ่มเตมิในจํานวนเงินท่ีเกิน
กวา่ท่ีกําหนด โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าหนีก่้อน เป็นต้น 
 
  หลกัประกนัในทางกฎหมาย อาจมีความแตกตา่งกบัหลกัประกนัในทางการเงิน
อยูบ้่าง กลา่วคือ หลกัประกนัในทางกฎหมายนัน้ นอกจากจะให้สทิธิแก่เจ้าหนีใ้นการดําเนินการ
อยา่งใดอยา่งหนึง่กบัทรัพย์สนิของลกูหนี ้ เม่ือลกูหนีไ้มชํ่าระหนีแ้ล้ว ยงัให้สทิธิพเิศษ คือความ 
คุ้มครองแก่เจ้าหนี ้ ในฐานะเจ้าหนีมี้บริุมสทิธิ หรือเจ้าหนีมี้ประกนัตามกฎหมายอีกด้วย โดยสทิธิ
พิเศษของเจ้าหนีป้ระเภทนีก็้คือ จะได้รับชําระหนีก่้อนเจ้าหนีร้ายอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีลกูหนีมี้เจ้าหนี ้
หลายราย หรือลกูหนีมี้หนีส้นิล้นพ้นตวั หรือมีบคุคลภายนอกอ้างสทิธิเหนือทรัพย์สนิของลกูหนี ้ 
ดงันัน้ หลกัประกนัท่ีดี ควรจะต้องมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย สามารถใช้ยนับคุคลภายนอกได้ 
หลกัประกนัท่ีมีผลบงัคบัเฉพาะคูก่รณีแตไ่มส่ามารถใช้ยนับคุคลภายนอกได้ อาจจะเป็น
หลกัประกนัท่ีไมเ่ป็นประโยชน์แก่เจ้าหนีม้ากนกั หรือมิได้ให้ความคุ้มครองเจ้าหนีอ้ยา่งเพียงพอ ใน
กรณีท่ีมีเจ้าหนีห้ลายรายขอเฉล่ียทรัพย์ หรือลกูหนีล้้มละลาย 
 
  หลกัประกนัท่ีดีนัน้ควรจะต้องมีลกัษณะ ดงันี ้
  1. เป็นหลกัประกนัท่ีสามารถบงัคบัได้ตามกฎหมาย เม่ือลกูหนีไ้มชํ่าระหนี ้โดยไม่
ต้องใช้เวลา และขัน้ตอนในการดําเนินการมาก และไมก่่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายจนเกินสมควร 
  2. ต้องไมเ่ปิดโอกาส หรือมีช่องวา่งให้ลกูหนี ้หรือบคุคลอ่ืนก่อความเสียหาย หรือ
ทําให้หลกัประกนันัน้เส่ือมคา่ลงได้โดยงา่ย 
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  3. ต้องไมทํ่าให้เจ้าหนีท่ี้มีหลกัประกนันัน้ เสียเปรียบเจ้าหนีอ่ื้นในการได้รับชําระ
หนีจ้ากหลกัประกนั 
 
  ดงันัน้ ทกุประเทศจงึต้องมีการสร้างระบบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนั เพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี ้ หรือผู้ลงทนุ เพราะลําพงัแตเ่พียงข้อตกลงระหวา่งบคุคลในการให้
หลกัประกนัตอ่กนันัน้ ยงัอาจไมเ่พียงพอในการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนีใ้นฐานะของการเป็น
หลกัประกนัอยา่งแท้จริง 
 
  1.2 ข้อจาํกัดในทางกฎหมายของการจาํนําสิทธิที่จะถอนเงนิฝาก 
  ปัญหาท่ีวา่ สทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืนจากธนาคารนัน้จะจํานํากนัได้หรือไม ่ 
ผู้ เขียนมีความเห็นวา่ จากคําพพิากษาฎีกาท่ี 4102/2539 ท่ีวนิิจฉยัออกมาในแนวท่ีวา่ การฝากเงิน
ไว้กบัธนาคาร เงินท่ีฝากตกเป็นของธนาคารแล้ว ธนาคารมีหน้าท่ีคืนเงินให้ครบจํานวน การท่ีลกูค้า
ทําสญัญาจํานําและมอบสมดุคูฝ่ากเงินไว้แก่ธนาคารก็เพียงเพ่ือประกนัหนีท่ี้มีตอ่ธนาคาร แม้จะ 
ยินยอมให้ธนาคารนําเงินจากบญัชีดงักลา่วมาชําระหนีไ้ด้โดยไมต้่องบอกกลา่ว ก็เป็นเร่ืองการ 
ตกลงในการฝากเงินเพ่ือเป็นประกนั ไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก อีกทัง้สมดุคูฝ่ากเงินก็เป็นเพียง 
หลกัฐานการรับฝากเงิน และถอนเงินท่ีธนาคารออกให้ลกูค้ายดึถือไว้ เพ่ือสะดวกในการฝากและ
ถอนเงินในบญัชีของลกูค้าเท่านัน้ ไมอ่ยูใ่นลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร ธนาคารจงึไมเ่ป็นเจ้าหนี ้
บริุมสทิธิจํานํานัน้ จะเห็นได้วา่ จากคําพพิากษาฎีกาท่ี 4102/2539 หรือคําพิพากษาฎีกาท่ี 
1474/2528  9722-9731/2539  1063/2540  694/2544 ตา่งก็วินิจฉยัโดยอ้างมาตรา 750 ท่ีเป็น
บทบญัญตัเิก่ียวกบัการจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร ซึง่ถ้าจะอ้างมาตรา 750 ผู้ เขียนก็เห็นวา่ไมใ่ช่การ
จํานําสทิธิซึง่มีตราสารเช่นเดียวกนั ซึง่ถ้าจะให้ถกูต้อง ผู้ เขียนเห็นวา่การจํานําสทิธิท่ีจะได้รับเงิน
ฝากคืนจากธนาคารนี ้ น่าจะพิจารณาจากบทบญัญตัขิอง ป.พ.พ. มาตรา 747 ท่ีวา่ อนัจํานํานัน้ 
คือ สญัญาซึง่บคุคลคนหนึง่ เรียกวา่ ผู้ จํานํา สง่มอบสงัหาริมทรัพย์สิง่หนึง่ให้แก่บคุคลอีกคนหนึง่
เรียกวา่ผู้ รับจํานํา เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนี ้   ก็เน่ืองจากวา่ สทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืนนัน้ก็คือ
เงิน ซึง่เงินก็เป็นสงัหาริมทรัพย์ และสงัหาริมทรัพย์ยงัหมายถึงสทิธิทัง้หลายอนัเก่ียวด้วย
สงัหาริมทรัพย์ด้วย (ป.พ.พ. มาตรา 140) จงึยอ่มจํานําสทิธิกนัได้ 
 
  อยา่งไรก็ตาม แม้วา่สทิธิอนัเก่ียวกบัสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นทรัพย์สนิซึง่อาจ
นํามาจํานําได้ แตก่ารจะนําทรัพย์สนิซึง่ไมมี่รูปร่างมาจํานํา ยอ่มไมอ่าจสง่มอบสทิธิแก่ผู้ รับจํานํา
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ได้ เม่ือจะบงัคบัจํานําก็ไมอ่าจจะบงัคบัเอากบัตวัสทิธิได้ กลา่วคือ ไมอ่าจจะบงัคบัโดยการขาย
ทอดตลาดตามท่ีบญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 764 เน่ืองจากทรัพย์สนิท่ี
จํานํานีเ้ป็นตวัเงินอยูแ่ล้ว 
 
  1.3 ข้อจาํกัดของการนําเงนิฝากมาเป็นหลักประกัน ในรูปแบบของการ 
โอนสิทธิเรียกร้อง 
  การใช้สทิธิตามสญัญารับฝากเงินเป็นหลกัประกนั ในรูปแบบของการโอนสทิธิ
เรียกร้อง ให้ประโยชน์แก่เจ้าหนีผู้้ รับโอนท่ีจะบงัคบัชําระหนีต้ามสญัญารับฝากเงินได้ โดยการใช้
สทิธิเรียกร้องนัน้ในนามของตนเอง และเม่ือได้มีการโอนสทิธิให้กบัเจ้าหนีแ้ล้ว เจ้าหนีข้องผู้โอนไม่
วา่จะเป็นเจ้าหนีต้ามคําพิพากษา หรือเจ้าหนีอ่ื้นยอ่มไมส่ามารถยดึหรืออายดัสทิธินัน้ได้อีก เพราะ
มิใช่สทิธิของลกูหนีต้ามคําพพิากษา สว่นในกรณีท่ีเป็นการจํานํานัน้ แม้เจ้าหนีผู้้ รับจํานําจะมี
บริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีจํานํา แตท่รัพย์ท่ีจํานําก็ยงัคงเป็นของผู้ จํานําอยู ่ ดงันัน้ เจ้าหนีอ่ื้นของ 
ผู้ จํานํา เชน่ เจ้าหนีต้ามคําพิพากษายงัสามารถยดึหรืออายดัทรัพย์สนิดงักลา่วได้ โดยผู้ รับจํานํา 
ไมมี่สทิธิร้องขดัทรัพย์ แตผู่้ รับจํานําสามารถขอรับชําระหนีจ้ากทรัพย์สนินัน้ในฐานะเจ้าหนีท่ี้มี
บริุมสทิธิตอ่ไป คือจะต้องย่ืนคําขอรับชําระหนีต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 
289 วรรคแรก 
 
  นอกจากนัน้ การโอนสทิธิเรียกร้องยงัสามารถกระทําได้ ไมว่า่สทิธินัน้จะมี 
หลกัฐานแห่งสทิธิหรือไมก็่ตาม เชน่ ในกรณีของการโอนสทิธิเรียกร้องตามบญัชีเงินฝากกระแส 
รายวนั ซึง่ธนาคารไมมี่การออกหลกัฐานการรับฝากเงินให้แก่ผู้ฝาก แตก่ารจํานําสทิธินัน้ จะต้อง
เป็นสทิธิท่ีมีตราสารจงึจะสามารถจํานําได้ 
 
  อยา่งไรก็ตาม การทําสญัญาในรูปแบบของการโอนสทิธิเรียกร้อง ก็มีข้อจํากดั  
ดงันี ้คือ 
   1. ข้อสญัญาในเร่ืองของการโอนสทิธิเรียกร้อง ต้องมีลกัษณะเป็นการโอนสทิธิ
โดยเดด็ขาด คือ ผู้ รับโอนเป็นผู้ใช้สทิธิได้แตเ่พียงลําพงั ผู้ โอนต้องไมส่ามารถใช้สทิธินัน้ได้อีกตอ่ไป 
มิฉะนัน้จะอ้างวา่เป็นการโอนสทิธิเรียกร้องไมไ่ด้ ดงันัน้ การทําสญัญาโอนสทิธิตามสญัญารับฝาก
เงิน โดยมีข้อสญัญาท่ียงัให้สทิธิแก่ผู้ โอนในการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากได้ในบางกรณี จงึมิใช่
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การโอนสทิธิเรียกร้อง แตเ่ป็นเพียงการให้สทิธิแก่ธนาคารในการท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากได้
เม่ือลกูหนีไ้มชํ่าระหนีเ้ทา่นัน้ 
   2. หากธนาคารท่ีรับฝากเงิน ซึง่เป็นลกูหนีแ้ห่งสทิธิ เพียงแตรั่บทราบการโอนสทิธิ
นัน้ แตม่ิได้ให้ความยนิยอมด้วย ธนาคารท่ีรับฝากเงินยอ่มยกข้อตอ่สู้ ท่ีมีอยูต่ามสญัญารับฝากเงิน
นัน้ขึน้ตอ่สู้ธนาคารท่ีเป็นผู้ รับโอนสทิธิได้ 
   3. การโอนสทิธิเรียกร้องยอ่มมีผลเป็นการโอนสทิธิท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีโอน แตไ่มมี่ผล
ไปถึงสทิธิท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ในกรณีท่ีผู้ฝากเงินซึง่เป็นผู้ โอน ได้มีการนําเงินเข้าฝาก 
เพิ่มเตมิภายหลงัจากท่ีมีการโอนสทิธิเรียกร้องแล้ว หากสญัญาโอนสทิธิได้มีการกําหนดจํานวนเงิน
ท่ีแนน่อนไว้ในวนัท่ีโอน ก็ต้องถือวา่ได้โอนสทิธิตามจํานวนท่ีระบไุว้นัน้ หากมีการฝากเงินเพิ่มเตมิ
ในภายหลงั จะถือวา่ได้โอนสทิธิในเงินนัน้ด้วยไมไ่ด้ เพราะเป็นสทิธิเรียกร้องท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั  
คูส่ญัญาจะทําความตกลงโอนสทิธิท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตด้วยไมไ่ด้ เพราะสทิธินัน้มิใช่สทิธิท่ีผู้ โอน
มีอยู ่ณ วนัท่ีโอน 
 
  1.4 ข้อจาํกัดของการนําเงนิฝากมาเป็นหลักประกัน ในรูปแบบของการทาํ
หนังสือยนิยอมให้หกัเงนิในบัญชีเงนิฝาก หรือการหกักลบลบหนี ้
  การใช้สทิธิตามสญัญารับฝากเงินเป็นหลกัประกนั ในรูปแบบของการทําหนงัสือ
ยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝาก หรือการหกักลบลบหนี ้ อาจให้ประโยชน์แก่เจ้าหนีแ้ตเ่ฉพาะใน
กรณีท่ีเจ้าหนีน้ัน้เป็นธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพราะการทําหนงัสือยินยอมให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 
หรือการหกักลบลบหนีน้ัน้ หากเป็นข้อสญัญาท่ีกระทําระหวา่งลกูหนีก้บัเจ้าหนีท่ี้มิใช่ธนาคารผู้ รับ
ฝากเงิน ยอ่มใช้บงัคบักบัธนาคารท่ีเป็นผู้ รับฝากเงินไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการทําสญัญาสามฝ่าย หรือ
การโอนสทิธิเรียกร้อง สว่นการหกักลบลบหนีน้ัน้ ก็ยอ่มกระทําได้ในกรณีท่ีตา่งฝ่ายตา่งมีหนีต้อ่กนั
เท่านัน้ แตป่ระโยชน์ของการจดัทําสญัญาในรูปแบบนี ้ ก็คือ ประโยชน์ในเร่ืองของวิธีการบงัคบั
หลกัประกนั คือให้สทิธิธนาคารท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากมาชําระหนีไ้ด้ทนัที หากลกูหนีผิ้ดนดั
ไมชํ่าระหนี ้โดยอาศยัความยินยอมท่ีทําไว้ลว่งหน้า ซึง่นบัวา่เป็นวิธีการบงัคบัหลกัประกนัท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และเสียคา่ใช้จ่ายน้อย จงึมีความเหมาะสมท่ีจะใช้กบัเงินฝากเป็นหลกัประกนั ในกรณีท่ี
ธนาคารซึง่เป็นเจ้าหนีน้ัน้เป็นธนาคารผู้ รับฝากเงิน ในลกัษณะของหลกัประกนัทางการเงิน 
อยา่งหนึง่ แตก็่มีข้อจํากดัของการทําสญัญาในรูปแบบนีก็้คือ 
  1. ข้อสญัญาในลกัษณะนีไ้มเ่ป็นการจํานําสทิธิ และมิใช่การโอนสทิธิเรียกร้อง จงึ
ไมก่่อให้เกิดสทิธิแก่เจ้าหนีใ้นฐานะเจ้าหนีท่ี้มีบริุมสทิธิ หรือเจ้าหนีมี้ประกนั เหมือนการจํานํา และ
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มิได้ให้สทิธิแก่เจ้าหนีใ้นการเรียกให้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิชําระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีไ้ด้ เหมือนการโอนสทิธิ
เรียกร้อง ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีเจ้าหนีอ่ื้นมาอ้างสทิธิเพ่ือยดึ หรืออายดัสทิธิตามสญัญารับฝากเงิน  
เจ้าหนีจ้ะไมไ่ด้รับความคุ้มครอง การทําสญัญาในรูปแบบนีจ้งึมีความเส่ียงมากกวา่การทําสญัญา
ในรูปแบบของการโอนสทิธิเรียกร้อง  
   2. การทําสญัญาในรูปแบบของการยนิยอมให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ยงัอาจมี
ความเสีย่งในกรณีท่ีผู้ให้ความยนิยอมตาย ซึง่ผู้ เขียนมีความเห็นวา่ การให้ความยนิยอมเป็นเร่ือง
เฉพาะตวั จงึน่าจะสิน้สดุลงเม่ือผู้ให้ความยินยอมตาย ไมต่กทอดไปยงัทายาทท่ีจะต้องผกูพนัตาม
ความยนิยอมนัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีลกูหนีผิ้ดนดัชําระหนีก่้อนผู้ให้ความยนิยอมตาย ซึง่ธนาคาร
สามารถใช้สทิธิหกัเงินในบญัชีเงินฝากได้แล้ว 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในขณะนีก็้คือ ทางกรมสรรพากร รวมถึงนกักฎหมายบางทา่น ยงัไม่
ยอมรับการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝาก จงึมีปัญหาในทางปฏิบตัขิองธนาคารวา่ ธนาคารสามารถ
ดือ้แพง่โดยยืนยนัตามหลกัการเดมิตอ่ไปได้หรือไมว่า่ การท่ีธนาคารให้ลกูค้าทําหนงัสือสญัญา
จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากให้ไว้แก่ธนาคารนัน้ เป็นการจํานําสทิธิ และยืนยนัท่ีจะไมส่ง่เงินตามท่ี
ถกูอายดั เพราะตนเป็นผู้ทรงสทิธิในฐานะผู้ รับจํานําท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ก็สามารถ
ทําได้ แตปั่ญหาก็จะไมจ่บสิน้ เน่ืองจากวา่ กรมสรรพากรยกคําพพิากษาของศาลฎีกาขึน้มาอ้างใน
คําสัง่อายดัด้วยวา่ บญัชีเงินฝากท่ีขออายดันีไ้มเ่ป็นการจํานําตามกฎหมาย และอ้างวา่จะดําเนิน
คดีอาญากบัธนาคารในฐานะท่ีไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ทว ิ (มาตรา 
12 ทวิ “เม่ือได้รับคําสัง่ยดึหรืออายดัตามมาตรา 12 แล้ว ห้ามผู้ใดทําลาย ย้ายไปเสีย ซอ่นเร้น หรือ
โอนไปให้แก่บคุคลอ่ืนซึง่ทรัพย์สนิท่ีถกูยดึหรืออายดัดงักลา่ว”) ซึง่จะมีโทษทางอาญาด้วย (ป.
รัษฎากร มาตรา 35 ทว ิ “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ทว ิ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสองปี และปรับไม่
เกินสองแสนบาท   วรรคสอง  ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึง่เป็นนิตบิคุคล กรรมการ
ผู้จดัการ ผู้จดัการ หรือผู้แทนของนิตบิคุคลนัน้ ต้องรับโทษตามท่ีบญัญตัไิว้ในวรรคหนึง่ด้วย เว้น
แตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ ตนมิได้มีสว่นในการกระทําความผิดของนิตบิคุคลนัน้”) รวมทัง้ธนาคารก็จะ
สญูเสียความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งธนาคารกบักรมสรรพากร ซึง่จะมีผลตอ่ธนาคารตอ่ไปในภาย
ภาคหน้าด้วย เน่ืองจากธนาคารและกรมสรรพากรจะต้องมีความสมัพนัธ์กนัไปอีกยาวนาน และ
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ตลอดไป ดงันัน้ ถ้าหากธนาคารจะแก้ปัญหาในเร่ืองการจํานําสทิธินี ้ ผู้ เขียนก็ขอเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหาสําหรับหลกัประกนัในรูปของเงินฝาก ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
  2.1 การใช้สิทธิหกักลบลบหนีข้องธนาคารพาณิชย์ 
  ในปัจจบุนันี ้ ได้มีธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เปล่ียนแปลงรูปแบบการนําเงินฝาก
มาเป็นหลกัประกนั โดยใช้วิธีการให้ลกูค้าผู้ฝากเงินทําหนงัสือยนิยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝาก 
หรือการหกักลบลบหนีไ้ว้ เพ่ือประโยชน์ในเร่ืองของวิธีการบงัคบัหลกัประกนั คือให้สทิธิธนาคารท่ี
จะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากมาชําระหนีไ้ด้ทนัที หากลกูหนีผิ้ดนดัไมชํ่าระหนี ้ โดยอาศยัความ 
ยินยอมท่ีทําไว้ลว่งหน้า โดยไมต้่องรอให้เงินฝากถงึกําหนด (เช่นกรณีของเงินฝากประจํา) ซึง่นบัวา่
เป็นวธีิการบงัคบัหลกัประกนัท่ีสะดวก รวดเร็ว และเสียคา่ใช้จ่ายน้อย แตก็่มีข้อจํากดัดงัท่ีได้กลา่ว
มาในข้อ 1.4 แตอ่ยา่งไรก็ตาม แม้วา่จะทําหรือไมไ่ด้ทําหนงัสือยนิยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินฝากไว้
ก็ตาม ถ้าหากในกรณีท่ีลกูค้าท่ีมีเงินฝากอยูก่บัธนาคาร ถกูกรมสรรพากรอายดับญัชีนี ้ แสดงวา่ 
ลกูค้าคนนัน้เร่ิมมีปัญหาทางด้านการเงินแล้ว ซึง่โดยปกตหิากลกูค้าคนนัน้ค้างชําระภาษีอากร  
ก็มกัจะค้างชําระหนีท่ี้มีกบัธนาคารด้วย หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ ผิดนดัชําระหนีก้บัธนาคาร ซึง่
เป็นผลให้หนีท่ี้มีอยูก่บัธนาคารถึงกําหนดชําระทนัที ซึง่เป็นเหตใุห้ธนาคารสามารถหกัเงินในบญัชี
ของลกูค้ามาชําระหนีไ้ด้ ไมว่า่จะเป็นบญัชีประเภทใด โดยการใช้สทิธิหกักลบลบหนี ้ โดยไมต้่อง
คํานงึวา่ลกูค้าจะมีข้อตกลงตามสญัญาจํานําสทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืนให้ไว้กบัธนาคารหรือไม ่
ก็ตาม 
 
  การใช้สทิธิหกักลบลบหนีนี้ ้ สามารถหกัได้ไมว่า่จะเป็นคดีแพง่ หรือคดีล้มละลาย 
(ป.พ.พ. มาตรา 341 และ พ.ร.บ. ล้มละลาย มาตรา 102) สําหรับคดีล้มละลายมีข้อยกเว้นเฉพาะ
กรณีเจ้าหนีไ้ด้สทิธิเรียกร้องตอ่ลกูหนีม้าภายหลงัท่ีมีคําสัง่พทิกัษ์ทรัพย์แล้ว กลา่วคือ หากธนาคาร
ใช้สทิธิหกักลบลบหนีแ้ล้ว ผลก็เท่ากบัธนาคารได้รับชําระหนีจ้ากเงินฝากท่ีฝากไว้ท่ีธนาคารนัน้
ก่อนเจ้าหนีอ่ื้น ทัง้ในกรณีลกูหนีถ้กูเจ้าหนีอ่ื้นฟ้องล้มละลาย หรือถกูฟ้องคดีแพง่ 
 
  หกักลบลบหนีไ้มใ่ช่การชําระหนี ้ เม่ือธนาคารแสดงเจตนาแก่ลกูค้าผู้กู้ ก่อน ก็ยอ่ม
มีสทิธิหกักลบลบหนีไ้ด้ก่อน เป็นไปตามหลกักฎหมายทัว่ไป (อาจแสดงเจตนาไว้ตัง้แตเ่วลาทํา
สญัญากู้ ยืมเงินจากธนาคารด้วยซํา้ไป) กลา่วคือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะแสดงเจตนาหกักลบลบหนี ้
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ตอ่กนัก็ได้ ไมต้่องให้อีกฝ่ายหนึง่ยนิยอมด้วย กรณีดงักลา่วนีไ้มใ่ช่เร่ืองมีบริุมสทิธิหรือสทิธิท่ีจะ
ได้รับชําระหนีก่้อนเจ้าหนีค้นอ่ืนแตอ่ยา่งใด 
 
  กรณีท่ีธนาคารยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิหกักลบลบหนี ้ แตไ่ด้รับคําสัง่ของกรมสรรพากรให้
อายดัเงินฝากของลกูหนี ้ ซึง่การหกักลบลบหนีมี้ข้อจํากดัอยูว่า่จะทําได้ก็ตอ่เม่ือหนีท้ัง้สองรายนัน้
จะต้องถงึกําหนดชําระแล้วเท่านัน้ ดงันัน้ หากหนีข้องลกูหนีย้งัไมถ่ึงกําหนดชําระ หรือเป็นแคภ่าระ 
เช่น หนีต้ามภาระหนงัสือคํา้ประกนั เม่ือกรมสรรพากรมีคําสัง่มาอายดั ธนาคารก็จะต้องปฏิบตัิ
ตาม และสง่เงินให้กรมสรรพากร ซึง่กรณีนีธ้นาคารไมส่ามารถจะหกักลบลบหนีไ้ด้ 
 
  2.2 การโอนสิทธิเรียกร้องในเงนิฝาก  
   สทิธิเรียกร้องในเงินฝากนี ้โดยปกตไิมใ่ช่สทิธิเฉพาะตวั สภาพแห่งสทิธิเปิดช่องให้
โอนกนัได้ และไมใ่ช่สทิธิท่ีตามกฎหมาย ศาลจะสัง่ยดึไมไ่ด้ จงึสามารถโอนกนัได้ ซึง่การโอนสทิธิ
เรียกร้องเพ่ือเป็นประกนั กบัวิธีการจํานําสทิธิเรียกร้องนัน้ตา่งกนั คือ 
   1. การโอนสทิธิเรียกร้องนัน้ ต้องทําเป็นหนงัสือการโอนสทิธิเรียกร้องขึน้มาอีก
หนึง่ฉบบั แตก่ารจํานําสทิธิเรียกร้องนัน้ใช้วิธีสง่มอบตราสารท่ีมีอยูแ่ล้วให้แก่ผู้ รับจํานําได้เลย 
   2. การโอนสทิธิเรียกร้องนัน้ สทิธิเรียกร้องจํานวนท่ีโอนไปตกเป็นของเจ้าหนี ้
ทัง้หมด ถ้าไมมี่ข้อตกลงวา่เจ้าหนีมี้สทิธิได้รับเงินเพียงเทา่จํานวนท่ีเจ้าหนีมี้สทิธิเรียกร้องจาก 
ลกูหนีแ้ล้ว เจ้าหนีอ้าจไมต้่องคืนเงินสว่นเกินให้แก่ผู้ โอน แตใ่นกรณีของการจํานํานัน้ แม้ไมไ่ด้เขียน
ข้อตกลงอะไรกนัไว้ ผู้ รับจํานําก็ไมมี่สทิธิได้เงินเกินกวา่ท่ีจะเอามาจดัสรรชําระหนีแ้ละอปุกรณ์ หาก
มีเงินเหลือต้องสง่คืนให้แก่ผู้ จํานํา แตถ้่าได้เงินน้อยกวา่จํานวนค้างชําระ ลกูหนีก็้ยงัคงต้องรับใช้ใน
สว่นท่ีขาดอยูน่ัน้ 
   3. การโอนสทิธิเรียกร้อง เม่ือหนีถ้ึงกําหนดชําระลกูหนีไ้มชํ่าระ เจ้าหนีส้ามารถ
ใช้สทิธิในฐานะเจ้าของสทิธิได้เลย โดยไมต้่องมาพิจารณาวา่ควรจะบงัคบัจํานําวิธีการใด 
 
   ทัง้นี ้ ผู้ เขียนมีความเห็นวา่ แม้วา่การโอนสทิธิเรียกร้องจะมีข้อจํากดัตามท่ีได้
กลา่วไว้ในข้อ 1.3 แตผ่ลของการโอนสทิธิเรียกร้องทําให้สทิธิเรียกร้องตกเป็นของเจ้าหนีท้นัที และ
ขาดจากการเป็นสทิธิ หรือทรัพย์สนิของเจ้าของเดมิ ซึง่ทําให้เจ้าหนีมี้สทิธิเหนือสทิธินัน้ดีกวา่ 
เจ้าหนีอ่ื้นของลกูหนีเ้ช่นกนั เพราะอยูใ่นฐานะเจ้าของสทิธิ ทําให้เจ้าหนีข้องผู้ โอนไมมี่สทิธิยดึหรือ
อายดัสทิธิเรียกร้องนัน้ เพราะได้โอนไปให้ผู้ รับโอนแล้ว ดงันัน้ การใช้วิธีการโอนสทิธิเรียกร้องจึง
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น่าจะเกิดผลดีตอ่เจ้าหนีม้ากกวา่การจํานําสทิธิตามสญัญารับฝากเงิน เน่ืองจากการจํานําสทิธิ
ตามสญัญารับฝากเงินนี ้ปัจจบุนัยงัไมมี่กฎหมายรองรับแตอ่ยา่งใด 
 
  2.3 เปล่ียนจากจาํนําสิทธิที่จะถอนเงนิฝาก ไปเป็นการฝากในรูปแบบของบัตร
เงนิฝาก (NCD) 
   ตามพระราชบญัญตักิารธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 4 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิ
โดยพระราชบญัญตักิารธนาคารพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตักิารประกอบ
ธุรกิจเงินทนุ ธรุกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดติฟองซเิอร์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2535 ได้กําหนดนิยามของบตัรเงินฝากไว้ หมายความวา่ ตราสารซึง่เปลี่ยนมือได้ท่ีธนาคาร
พาณิชย์/บริษัทเงินทนุออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพ่ือเป็นหลกัฐานการรับฝากเงิน และเพ่ือแสดงสทิธิของ
ผู้ทรงตราสารท่ีจะได้รับเงินฝากคืน เม่ือสิน้ระยะเวลาอนักําหนดไว้ โดยจะมีการกําหนดดอกเบีย้ไว้
ด้วยหรือไมก็่ได้ และมาตรา 9 ตรี ได้กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรับฝากเงินโดยการออก
บตัรเงินฝากได้ ดงันี ้ 
 
   “มาตรา 9 ตรี ธนาคารพาณิชย์จะรับฝากเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลาอนั
กําหนดไว้ โดยวิธีออกบตัรเงินฝากก็ได้ 
   บตัรเงินฝากต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) คําบอกช่ือวา่เป็นบตัรเงินฝาก 
(2) ช่ือธนาคารพาณิชย์ผู้ออกบตัรเงินฝาก 
(3) วนัท่ีออกบตัรเงินฝาก 
(4) จงัหวดัท่ีออกบตัรเงินฝาก 
(5) ข้อตกลงอนัปราศจากเง่ือนไขวา่จะจ่ายเงินเป็นจํานวนหนึง่ท่ีแน่นอน พร้อม

ด้วยดอกเบีย้ (ถ้ามี) 
(6) วนัถงึกําหนดจ่ายเงิน 
(7) สถานท่ีจา่ยเงิน 
(8) ช่ือของผู้ฝากเงิน 
(9) ลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนธนาคารพาณิชย์ผู้ออกบตัรเงินฝาก” 
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และมาตรา 9 จตัวา กําหนดให้นําบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ในสว่นท่ี 
เก่ียวกบัเร่ืองตัว๋เงินมาใช้บงัคบักบับตัรเงินฝากด้วย จงึทําให้บตัรเงินฝากนัน้เป็นตราสารท่ีสามารถ
เปล่ียนมือได้ ด้วยการสลกัหลงัและสง่มอบ โดยอาศยับทบญัญตัใินเร่ืองตัว๋เงินดงักลา่ว ซึง่
วตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงในการออกตราสารชนิดนีก็้เพ่ือระดมเงินออมจากประชาชน แตเ่น่ืองจาก 
คณุลกัษณะของบตัรเงินฝากท่ีสําคญัประการหนึง่คือ ใช้เป็นหลกัประกนัได้ในลกัษณะจํานํา 
เน่ืองจากบตัรเงินฝากเป็นตราสารเปล่ียนมือได้ และเป็นตราสารแสดงสทิธิของผู้ทรงตราสารท่ีจะ
ได้รับ 
เงินฝากคืนเม่ือสิน้ระยะเวลาอนักําหนดไว้ ซึง่สทิธิดงักลา่วมีกฎหมายบญัญตัริองรับไว้ จงึทําให้
บตัรเงินฝากเป็นตราสาร ตามความหมายของสทิธิท่ีมีตราสาร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 750 ดงันัน้ จึง
สามารถใช้เป็นหลกัประกนัในลกัษณะจํานําได้ โดยปฏิบตัติามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 926 
คือต้องสลกัหลงัการจํานําไว้ในบตัรเงินฝากด้วย 
 
   อยา่งไรก็ตาม บตัรเงินฝากนีก็้มีข้อจํากดัในแง่ท่ีวา่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้
กําหนดให้ธนาคารสามารถออกบตัรเงินฝากได้ในจํานวนตัง้แต ่500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ขึน้ไป จงึทําให้ลกูค้าท่ีมีเงินฝากเพียงจํานวนเลก็น้อย ไมส่ามารถจะซือ้บตัรเงินฝากดงักลา่วนีไ้ด้ 
และการโอนบตัรเงินฝาก ไมส่ามารถแยกโอนบางสว่นได้ ไมว่า่จะเป็นจํานวนเงินท่ีรับฝาก หรือ 
ดอกเบีย้ก็ตาม 
 
   อยา่งไรก็ดี ข้อเสนอแนะท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้ เป็นเพียงวธีิการแก้ปัญหาในเบือ้งต้น
ของสถาบนัการเงินเทา่นัน้ หากไมใ่ห้ปัญหาดงักลา่วนี ้ เป็นข้อถกเถียงของนกักฎหมาย หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องอีกตอ่ไป ผู้ เขียนเห็นวา่ รัฐบาลควรจะมีมาตรการ หรือออกกฎหมายออกมาบงัคบัใช้กบั
หลกัประกนัท่ีอยูใ่นรูปของเงินฝาก ให้มีบริุมสทิธิเชน่เดียวกบัการจํานอง และจํานํา ดงัท่ีจะกลา่ว
ตอ่ไปในข้อ 2.4 
 
  2.4 การแก้ไขเพิ่มเตมิ หรือออกกฎหมายให้สามารถนําเงนิฝากมาเป็น
หลักประกันได้ และมีผลบังคับตามกฎหมาย 
   จากท่ีได้ศกึษามาแล้วทัง้หมด กฎหมายหลกัประกนัของไทยท่ีใช้บงัคบัอยูใ่น
ปัจจบุนัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ คือ จํานอง และจํานํา ไมอ่าจรองรับการใช้เงินฝาก
มาเป็นหลกัประกนัการชําระหนีไ้ด้ และเม่ือศกึษากฎหมายหลกัประกนัในตา่งประเทศ คือ ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่มีกฎหมายหลกัประกนัรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 
แตร่องรับการใช้เงินฝากมาเป็นหลกัประกนัได้ทัง้สิน้ ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่การจะใช้เงินฝากเป็น
หลกัประกนัหนีต้ามกฎหมายในประเทศไทย มีอยู ่2 แนวทาง คือ 
 
   2.4.1 การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายหลักประกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  
   ผู้ เขียนเห็นวา่ควรจะได้มีการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายหลกัประกนั เพ่ือ
รองรับการนําเงินฝาก หรือสทิธิในสิง่ท่ีไมมี่รูปร่างอ่ืน ๆ ในการเป็นหลกัประกนัหนี ้ดงัตวัอยา่งของ
ประเทศญ่ีปุ่ น  เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น เป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายในระบบลายลกัษณ์อกัษร
เช่นเดียวกบัประเทศไทย ซึง่ประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนั 
โดยเฉพาะบทบญัญตัใินเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจํานําสทิธิเรียกร้อง ได้มีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1980 
(พ.ศ. 2533) ซึง่เดมิ สทิธิเรียกร้องอนัมีตราสารแสดงสทิธิ (an obligation for which a written 
instrument exists) เป็นสทิธิท่ีสามารถจํานําได้ โดยการสง่มอบตราสารให้กบัเจ้าหนีผู้้ รับจํานํา 
(the creation of the pledge becomes effective by delivery of such instrument) แตไ่ด้มีการ
แก้ไขเป็น สทิธิเรียกร้อง (a claim) สามารถจํานําได้โดยการสง่มอบเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานแห่งสทิธิ 
(a document evidencing of such claim) ดงันัน้ การจํานําสทิธิเรียกร้องตามกฎหมายญ่ีปุ่ นใน
ปัจจบุนั จงึสามารถกระทําได้กว้างขึน้กวา่บทบญัญตัเิดมิ โดยไมจํ่ากดัเฉพาะสทิธิเรียกร้องอนัมี
ตราสารแสดงสทิธิเท่านัน้ ซึง่การแก้ไขกฎหมายในสว่นนี ้ ก็อาจจะสืบเน่ืองจากบทบญัญตัเิดมิไมมี่
ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะ 
รูปแบบของหลกัประกนัท่ีมีการพฒันาเพ่ือใช้ในธุรกิจตา่ง ๆ ดงันัน้ ผู้ เขียนจงึมีความเห็นวา่ 
ประเทศไทยก็ควรท่ีจะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง โดยใช้แนวทางเดียวกบัการแก้ไขกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นต้นแบบของกฎหมายในลกัษณะดงักลา่ว เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมของไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกนัด้วย 
 
   2.4.2  การบัญญัตกิฎหมายพเิศษเก่ียวกับหลักประกันในทางธุรกิจ  
   เม่ือปี พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณามาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชาตขิึน้ ซึง่คณะกรรมการดงักลา่วได้มีการแตง่ตัง้
คณะอนกุรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนั และการบงัคบัหลกัประกนัขึน้ โดย
คณะอนกุรรมการฯ ได้มีการยกร่างพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจ ขึน้มา (รายละเอียดใน
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ภาคผนวก ค.) เพ่ือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนั เน่ืองจากในทางปฏิบตัผิู้ประกอบธุรกิจ
และสถาบนัการเงินตา่ง ๆ ประสบปัญหาในการนําทรัพย์สนิมาใช้เป็นหลกัประกนั เน่ืองจาก  
ป.พ.พ. ในเร่ืองจํานองและจํานํามีข้อจํากดั ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจ และสถาบนัการเงินตา่ง ๆ  
หาทางแก้ปัญหาโดยทําสญัญาในลกัษณะพิเศษเพ่ือรองรับความต้องการในทางธุรกิจในการนํา
ทรัพย์สนิท่ีไมส่ามารถจํานอง หรือจํานําได้ตามกฎหมายมาใช้เป็นประกนัหนี ้ โดยลกูหนีย้งัคง
ครอบครองทรัพย์สนิดงักลา่วอยูใ่นทางความเป็นจริง ซึง่ผู้ประกอบธุรกิจและสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 
ก็ไมม่ัน่ใจวา่สญัญาดงักลา่วจะมีผลบงัคบัได้ตามกฎหมายหรือไมเ่พียงใด นอกจากนีใ้นกรณีท่ี 
ลกูหนีต้กอยูใ่นภาวะท่ีมีหนีส้นิล้นพ้นตวั เจ้าหนีต้ามสญัญาดงักลา่วอาจจะประสบปัญหาในการ
บงัคบัชําระหนีจ้ากทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัตามสญัญา เน่ืองจากเจ้าหนีต้ามสญัญาดงักลา่วอาจ
ไมถื่อวา่เป็น “เจ้าหนีมี้ประกนั” ตามกฎหมายล้มละลาย และมิได้มีบริุมสทิธิใด ๆ อนัจะสามารถ
นํามาใช้ยนัตอ่เจ้าหนีอ่ื้น ๆ ของลกูหนีไ้ด้  
 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว ทางคณะอนกุรรมการฯ จงึได้พจิารณายกร่าง
พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจ โดยนําแนวคดิเก่ียวกบั Secured Transactions ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Floating Charge ของประเทศองักฤษ มาใช้ในระบบกฎหมายไทย 
เพ่ือเพิม่ประเภททรัพย์สนิท่ีสามารถนํามาใช้เป็นหลกัประกนั โดยไมต้่องสง่มอบการครอบครองแก่
เจ้าหนี ้ เช่น  
สนิค้า วตัถดุบิ เคร่ืองมือ ยานพาหนะ สทิธิเรียกร้อง (Account Receivable) สทิธิในทรัพย์สนิทาง
ปัญญา ฯลฯ ทัง้นี ้ โดยร่างพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจดงักลา่วนี ้ มีสาระสําคญัท่ีเป็น
หลกัการพืน้ฐานท่ีสําคญั ดงันี ้
   1. ทรัพย์สนิไมว่า่ประเภทใดอาจใช้เป็นหลกัประกนัได้ เว้นแตก่รณีท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้โดยเฉพาะ (มาตรา 8) กลา่วคือ เปิดช่องให้มีการนําทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจ แต่
ไมส่ามารถจํานองได้ มาใช้เป็นประกนัการชําระหนีไ้ด้อยา่งแท้จริง ไมว่า่จะเป็นทรัพย์สนิเฉพาะสิง่ 
เช่น สนิค้าคงคลงั (Inventory) วตัถดุบิท่ีใช้ผลติสนิค้า สทิธิเรียกร้องตามสญัญา เป็นต้น หรือ  
“กิจการ” อนัได้แก่ โครงการใดโครงการหนึง่ซึง่รวมถึงทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ
นัน้ รวมทัง้สทิธิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินโครงการนัน้ 
   2. บคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาต้องเป็นนิตบิคุคลท่ีประกอบธรุกิจ หรือบคุคลท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ (มาตรา 6 และมาตรา 7) 
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   3. สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ต้องทําเป็นหนงัสือและต้องจดทะเบียนตอ่เจ้า
พนกังานทะเบียนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสทิธิของบคุคล
ท่ีสาม 
   4.  ผู้ให้หลกัประกนัไมต้่องสง่มอบทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัแก่ผู้ รับหลกัประกนั  
   5. ผู้ให้หลกัประกนัยงัคงครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั    โดยมีสทิธิ 
จําหน่าย จ่ายโอน ใช้สอย ใช้ในการผลติ นําไปรวมกบัทรัพย์สนิอ่ืน ใช้ไปสิน้ไป และได้ดอกผลของ
ทรัพย์สนินัน้ จนกวา่ศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั 
   6. ผู้ รับหลกัประกนัเม่ือจดแจ้งหลกัประกนัตามกฎหมายแล้ว ถือวา่เป็นเจ้าหนีมี้
ประกนัตามกฎหมายล้มละลาย และมีสทิธิได้รับชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัก่อน 
เจ้าหนีส้ามญั และในระหวา่งผู้ รับหลกัประกนัด้วยกนั หรือระหวา่งผู้ รับหลกัประกนักบัผู้ รับจํานอง  
ผู้ใดจดทะเบียนก่อนมีสทิธิดีกวา่  
   7. ผู้ให้หลกัประกนัสามารถนําทรัพย์สนิท่ีตดิจํานองไปใช้เป็นหลกัประกนัตามร่าง
กฎหมายนี ้หรือจะนําทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตามร่างกฎหมายนีไ้ปจํานองเป็นประกนัการชําระ
หนี ้หรือจะใช้เป็นหลกัประกนัซํา้ก็ได้ แตก่ารบงัคบัจํานองต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
กําหนดไว้สําหรับการบงัคบัหลกัประกนัตามร่างกฎหมายนี ้
   8. กรณีท่ีมีการผิดนดั หรือมีเหตบุงัคบัหลกัประกนัได้ตามสญัญา  ศาลมีอํานาจ
พิจารณาออกคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั 
  9. การจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั   อาจใช้วิธีขายทอดตลาดโดยเจ้า
พนกังานบงัคบัคดี หรือจําหน่ายโดยวิธีการอ่ืนตามท่ีมีการร้องขอตอ่ศาล 
  10. แยกวิธีการบงัคบัหลกัประกนัออกเป็น 2 วิธี คือ การบงัคบัหลกัประกนักรณี
ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัไมใ่ช่กิจการ กบักรณีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นกิจการ และการ
บงัคบัและจําหนา่ยหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ อาจดําเนินการในลกัษณะท่ีผู้ รับโอนสามารถรับโอน
โครงการของผู้ให้หลกัประกนัและดําเนินโครงการตอ่ไปได้ 
 
  เม่ือพิจารณาจากสาระสําคญัของ ร่างพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจ 
ดงักลา่วนีแ้ล้ว จะเห็นวา่ต้องการให้มีการนําทรัพย์สนิทกุประเภทท่ีมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจ มาใช้เป็น
ประกนัการชําระหนีไ้ด้ โดยไมจํ่ากดัเฉพาะอสงัหาริมทรัพย์ และสงัหาริมทรัพย์มีทะเบียนบาง
ประเภทเทา่นัน้ ซึง่ทรัพย์สนิท่ีวา่นีร้วมถึงสทิธิเรียกร้องตามสญัญารับฝากเงินท่ีสามารถนํามาเป็น
หลกัประกนัได้ด้วย แตน่า่เสียดายท่ีร่างพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจนี ้ มีการหยิบยก
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นําเสนอมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2541 แตจ่นถึงปัจจบุนันี ้(พ.ศ. 2546) ก็ยงัไมมี่การประกาศเป็นกฎหมาย
ออกมาบงัคบัใช้ ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่ควรจะมีการหยิกยกร่างพระราชบญัญตัใินเร่ืองหลกัประกนัทาง
ธุรกิจขึน้มาพจิารณาอีกครัง้หนึง่ และถึงแม้วา่จะมีการกําหนดให้ทรัพย์สนิทกุประเภทสามารถ
นํามาเป็นหลกัประกนัได้ แตเ่พ่ือให้การนําเงินฝากมาเป็นหลกัประกนัมีความชดัเจนยิ่งขึน้ มิให้เกิด
การตีความ ควรจะกําหนดให้ชดัเจนลงไปเลยเงินฝากเป็นทรัพย์สนิท่ีสามารถนํามาเป็น
หลกัประกนัได้ โดยรวมไว้เป็นสว่นหนึง่ในร่างพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจไปพร้อมกนัใน 
คราวเดียวด้วย 
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หนังสือสญัญาจาํนําสิทธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก 

 

      ทาํที ่ สาํนกังาน___________________ 
 

    วนัที_่_____เดอืน_________________พ.ศ.__________ 
 

 ขา้พเจา้_____________________________________________________________ 
ขอทาํหนงัสอืสญัญาจาํนําสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากฉบบัน้ีใหไ้วก้บั บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 
สาํนกังาน ________________________ (ต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ "ธนาคาร") ดงัมขีอ้ความต่อไปน้ี 
 

 ขอ้ 1. ตามทีข่า้พเจา้ไดฝ้ากเงนิประเภท ________________________________ 
สาํนกังาน ____________________________ ดงัต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั บญัชเีลขที ่ วนัทีฝ่าก จาํนวนเงนิฝาก 
    
    
    
    
 

 (ถา้ไมพ่อใหท้าํใบประจาํต่อและพมิพเ์พิม่ แลว้ใหผู้จ้าํนําลงชื่อกาํกบั) 
 

 ขอ้ 2. เพือ่เป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารตามหน้ีสนิ และ/หรอืภาระผกูพนัที่
มอียูก่บัธนาคารในขณะน้ี และ/หรอืทีจ่ะมตี่อไปในภายหน้านัน้ รวมทัง้ดอกเบีย้ หรอืภาระใด ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้
ดว้ย ขา้พเจา้ขอจาํนําสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารของขา้พเจา้บญัชหีมายเลขทีก่ลา่วขา้งตน้ 
รวมทัง้ดอกเบีย้ทีม่อียูแ่ลว้ในเวลาน้ี หรอืทีจ่ะไดต้่อไปในภายหน้าไวต้่อธนาคารตลอดไปทัง้จาํนวน ทัง้น้ี 
จนกวา่หน้ีสนิ และ/หรอืภาระผกูพนัทีม่อียูก่บัธนาคาร รวมทัง้ดอกเบีย้ หรอืหน้ีสนิ และ/หรอืภาระผกูพนัใด ๆ 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้า สบืเน่ืองจากหน้ีสนิ และ/หรอืภาระผกูพนัดงักล่าวจะระงบัสิน้ไป หรอืจนกวา่
ธนาคารจะปลดหน้ีสนิ และ/หรอืภาระผกูพนัดงักลา่วใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
 

  อน่ึง ถา้หากจาํนวนเงนิฝากตามหลกัฐานการรบัฝากบญัชทีีร่ะบุไวข้า้งตน้
เปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเพิม่ขึน้ หรอืลดลง และเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ธนาคารไดอ้อกหลกัฐาน
การรบัฝากเงนิใหใ้หม ่ไมว่า่จะออกใหใ้นเลขบญัชเีดมิ หรอืเลขบญัชใีหม ่ขา้พเจา้กย็อมจาํนําสทิธทิีจ่ะถอนเงนิ
จากบญัชเีงนิฝากตามหลกัฐานการรบัฝากทีธ่นาคารออกใหใ้หมน่ัน้เป็นประกนัการชาํระหน้ีตามความทีก่ลา่ว
ขา้งตน้น้ีเชน่กนั ในกรณีทีข่า้พเจา้นําเงนิมาฝากเพิม่เตมิเขา้บญัช ี หรอืในกรณีทีธ่นาคารยนิยอมอนุโลมให้
ขา้พเจา้ถอนเงนิฝาก หรอืกรณีคดิดอกเบีย้ใหน้ัน้ ขา้พเจา้จะไมย่กขึน้เป็นขอ้ต่อสู ้หรอืถอืวา่เป็นการทีธ่นาคาร
ยอมใหท้รพัยจ์าํนํากลบัคนืสูค่วามครอบครองของผูจ้าํนํา 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้จะไมท่าํใหส้ทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ซึง่จาํนําไวต้่อธนาคารน้ีให้
หมดสิน้ไป และจะไมแ่กไ้ขสทิธทิีจ่ะถอนเงนิฝากดงักลา่วน้ีใหเ้ป็นทีเ่สยีหายแก่ธนาคาร กลา่วโดยเฉพาะแต่ไม่
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จาํกดัอยูเ่พยีงจะไมใ่ชส้ทิธถิอนเงนิฝาก อนัจะทาํใหย้อดจาํนวนคงเหลอืในบญัชตีํ่ากวา่ยอดหน้ีสนิ และ/หรอื
ภาระผกูพนัของขา้พเจา้ทีม่อียูต่่อธนาคารตามความในขอ้ 1.ขา้งตน้นัน้ เวน้แต่ธนาคารจะยนิยอมดว้ย แมน้
หากวา่ขา้พเจา้จะไดใ้ชส้ทิธขิอถอนเงนิฝากจากบญัชน้ีี ขา้พเจา้กย็นิยอมใหธ้นาคารปฏเิสธไมย่อมใหถ้อนได ้
 

 ขอ้ 4. เมือ่หน้ีสนิ และ/หรอืภาระผกูพนัทีข่า้พเจา้มอียูต่่อธนาคารถงึกําหนดชาํระ ไมว่า่
เงนิฝากรายทีก่ลา่วจะถงึกาํหนดถอนคนืตามสทิธขิองขา้พเจา้แลว้หรอืไม ่ หรอืเมือ่เงนิฝากรายทีก่ลา่วขา้งตน้
ถงึกาํหนดถอนคนืตามสทิธขิองขา้พเจา้ก่อนการถงึกาํหนดชาํระตามหน้ีสนิทีม่อียูก่บัธนาคาร โดยไมม่กีารตอ่
อายเุงนิฝากรายน้ีอกีต่อไป ขา้พเจา้ตกลงยอมใหธ้นาคารดาํเนินการบงัคบัจาํนําสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของขา้พเจา้ไดท้นัท ี เพือ่นําเงนิทีไ่ดจ้ากการบงัคบัจาํนํามาชาํระหน้ีตามหน้ีสนิ และ/หรอืภาระผกูพนัที่
ขา้พเจา้มอียูต่่อธนาคารนัน้ และใหถ้อืเอกสาร หรอืหนงัสอืหลกัฐานใด ๆ ทีธ่นาคารแจง้แสดงการบงัคบัจาํนํา
โดยชอบนัน้ เป็นหลกัฐานในการหกับญัช ีหรอืถอนเงนิฝากของขา้พเจา้ได ้
 

 เพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี ที่
ปรากฎขา้งตน้ 
 
 
        ลงชื่อ____________________________________ผูจ้าํนํา 
        (                 ) 
 
                ลงชื่อ____________________________________พยาน 
        (                 ) 
 
        ลงชื่อ___________________________________พยาน 
        (                 ) 
 
 
 
 บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ________________________________ไดร้บัหลกัฐานการรบั
ฝากเงนิทีก่ลา่วถงึในขอ้ 1. ของหนงัสอืสญัญาจาํนําสทิธทิีจ่ะถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ซึง่ไดม้กีารสลกัหลงั
แสดงการจาํนําไวแ้ลว้จากผูจ้าํนํา และไดจ้ดแจง้บนัทกึการจาํนําดงักลา่วไวใ้นทะเบยีนเงนิฝากรายน้ีดว้ยแลว้ 
 
 
 
 ลงชื่อ___________________________________ผูร้บัมอบอาํนาจใหล้งชื่อแทนธนาคาร 
      (            ) 

หนังสือมอบอาํนาจ 
     สาํนกังาน_______________________ 
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    วนัที_่____เดอืน_____________พ.ศ.________ 
 ขา้พเจา้ _________________________________________________ ขอทาํหนงัสอื
มอบอาํนาจใหไ้วก้บั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย สาํนกังาน________________________ ดงัมขีอ้ความต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ตามทีข่า้พเจา้ไดฝ้ากเงนิประเภท _______________________ ตามหลกัฐาน
การรบัฝากเงนิของธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 
เลขที_่______________วนัที_่____________จาํนวนเงนิ___________บาท (_____________________)  
เลขที_่______________วนัที_่____________จาํนวนเงนิ___________บาท (_____________________)  
เลขที_่______________วนัที_่____________จาํนวนเงนิ___________บาท (_____________________)  
เลขที_่______________วนัที_่____________จาํนวนเงนิ___________บาท (_____________________)  
 ขอ้ 2. เพือ่เป็นหลกัประกนัในการทีข่า้พเจา้จะตอ้งชาํระหน้ีทีม่อียูก่บัธนาคารในขณะน้ี 
และ/หรอืทีจ่ะมตี่อไปในภายหน้า ใหแ้ก่ธนาคารในทนัทเีมือ่ธนาคารเรยีกรอ้ง ขา้พเจา้จงึขอมอบอาํนาจให ้
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย สาํนกังาน ______________________ มอีาํนาจหกับญัช ีหรอืถอนเงนิฝาก รวมทัง้
ดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้หรอืทบเขา้ในหลกัฐานการรบัฝากเงนิ (ถา้ม)ี ของขา้พเจา้ดงักลา่วทัง้หมด หรอืแต่บางสว่น 
โดยไมต่อ้งคาํนึงวา่จะครบกาํหนดเวลาไถ่ถอนแลว้หรอืไม ่ เพือ่นําเงนิของขา้พเจา้ดงักลา่วมาชาํระหน้ีใหแ้ก่
ธนาคารเป็นการหกักลบลบหน้ีไดทุ้กเมือ่ และใหถ้อืวา่หนงัสอืฉบบัน้ีเป็นหลกัฐานในการหกับญัช ีหรอืถอนเงนิ
ฝากของขา้พเจา้ได ้ นอกจากนัน้ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจใหธ้นาคารมอีาํนาจทาํการสลกัหลงัเชค็ หรอืตราสาร 
หรอืเอกสารใด ๆ อนัพงึจะมมีา หรอืจาํเป็น หรอืสมควรตอ้งกระทาํในการน้ีไดทุ้กประการ 
 ขอ้ 3. กรณีทีห่ลกัฐานการรบัฝากเงนิทีร่ะบุในขอ้ 1. ไดม้กีารต่ออายกุารฝากออกไปอกี
กด็ ี หรอืจาํนวนเงนิเปลีย่นแปลงไปดว้ยเหตุใดกด็ ี ไมว่า่การต่ออาย ุ หรอืการเปลีย่นแปลงจาํนวนเงนินัน้จะ
เป็นไปโดยใชห้ลกัฐานการรบัฝากเงนิฉบบัเดมิหรอืฉบบัใหมก่ต็าม ใหก้ารมอบอาํนาจตามหนงัสอืฉบบัน้ีคงมี
ผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชเีงนิฝาก และดอกเบีย้ทีต่่ออาย ุและ/หรอืเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ ดว้ยทุกประการ 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้สละสทิธทิีจ่ะเพกิถอนการมอบอาํนาจดงักลา่วขา้งตน้ และใหก้ารมอบ
อาํนาจตามหนงัสอืฉบบัน้ี มผีลผกูพนัถงึผูส้บืสทิธขิองขา้พเจา้ดว้ย จนกวา่หน้ีสนิทีข่า้พเจา้มคีวามรบัผดิ หรอื
จะตอ้งรบัผดินัน้ ไดช้าํระกนัเสรจ็สิน้ครบถว้นแลว้ 
 เพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ณ วนั เดอืน ปี ทีป่รากฎขา้งตน้ 
 
 

             ธนาคารไดร้บัมอบหลกัฐาน ลงชื่อ_______________________ผูม้อบอาํนาจ 
     การรบัฝากเงนิเลขทีด่งักลา่วขา้งตน้ไวแ้ลว้       (                                      ) 
 
    ลงชื่อ_______________________พยาน 
     ____________________________       (      ) 
              ลายมอืชื่อผูร้บัมอบอาํนาจ 
     ______/_______________/______ ลงชื่อ_______________________พยาน 
          (                                       ) 
ตวัอย่าง แบบฟอร์ม การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด 
(มหาชน) 
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สัญญาจาํนําสิทธิการรับเงนิฝาก 
 
     ทําท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
     วนัท่ี 
 
 สญัญานีข้้าพเจ้า                                     อาย ุ           ปี อยูบ้่านเลขท่ี                   ถนน                     
ตําบล/แขวง                                    อําเภอ/เขต                                        จงัหวดั                                          
ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร” เพ่ือแสดงวา่ผู้ จํานําได้ตกลงจํานําสทิธิการรับเงินฝาก และธนาคารได้ตกลงรับ
จํานําสทิธิการรับเงินฝาก โดยมีหลกัฐานแหง่สิทธิ คือ 
        สมดุเงินฝากประจําเลขท่ี จํานวนเงินฝาก                                  บาท 
        ใบรับเงินฝากประจํา รวม          ฉบบั ตามใบรับฝากประจําเลขท่ี         จํานวนเงินฝาก                       บาท 
        สมดุเงินฝากออมทรัพย์เลขท่ี จํานวนเงินฝาก                                  บาท 
        สมดุเงินฝากสนิทวีเลขท่ี จํานวนเงินฝาก                                  บาท 
รวมสทิธิการรับเงินฝากเป็นจํานวนเงินท่ีได้รับทัง้สิน้                     บาท (                                                         ) 
ซึง่เป็นหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เป็น “หลกัฐานแหง่สทิธิการรับเงินฝาก” โดยธนาคารเป็นลกูหนีผู้้ จํานําตาม 
หลกัฐานนี ้ซึง่ต่อไปจะเรียกวา่ “ทรัพย์จํานํา” ดงัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
 
 1. ผู้ จํานําได้สง่มอบสทิธิการรับเงินฝากท่ีปรากฏตามหลกัฐานแหง่สทิธิการรับเงินฝาก อนัเป็นทรัพย์
จํานําแก่ธนาคาร เพ่ือจํานําเป็นประกนัหนีเ้บิกเงินเกินบญัชี หนีเ้งินกู้  หนีเ้ก่ียวกบัการคํา้ประกนั หนีเ้ก่ียวกบัเลต
เตอร์ออฟเครดิต หนีเ้ก่ียวกบัทรัสต์รีซีท หนีเ้ก่ียวกบัการขายลด หรือรับช่วงขายลดตัว๋เงิน หนีอ้นัเกิดจากการท่ี
ธนาคารได้เข้ารับอาวลั/รับรองตัว๋เงิน หรือหนีอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวกบัตัว๋เงิน หนีท่ี้เก่ียวกบัการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํา้
ประกนั และหนีอ่ื้นใดในบรรดาท่ีผู้ จํานํา และ/หรือ                                            (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ลกูหนี”้) 
เป็นหนีธ้นาคารอยูแ่ล้วในขณะทําสญัญานี ้และ/หรือ ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปในภายหน้าด้วย ทัง้นี ้ไมว่า่หนีท้กุประเภท
ดงักลา่วจะเกิดขึน้ประเภทเดียวหรือหลายประเภท หรือตา่งกรรมตา่งวาระกนัก็ตาม และไมว่า่จะเกิดจากมลูหนี ้
ใด หรือเป็นจํานวนเทา่ใดก็ตาม ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “หนีป้ระธาน” คูส่ญัญาตกลงกําหนดจํานวนต้นเงินไว้ไมว่า่
จะเป็นหนีป้ระเภทเดียว หรือหลายประเภทรวมกนัในวงเงิน –ไมจํ่ากดัจํานวนหนี-้ นอกจากจํานวนต้นเงินท่ี
กําหนดไว้นี ้ยงัมีหนีอ้ปุกรณ์ คือ ดอกเบีย้คา่สินไหมทดแทนในการไมชํ่าระหนี ้คา่ใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมใน
การบงัคบัจํานํา ซึง่ผู้ จํานํา และ/หรือลกูหนีย้อมชดใช้ตา่งหากแก่ธนาคาร และผู้ จํานําตกลงให้ทรัพย์จํานําเป็น
ประกนัถงึหนีอ้ปุกรณ์เหลา่นีด้้วย 
 ทัง้นี ้ ให้เป็นท่ีเข้าใจกนัอยา่งแจ้งชดัวา่การกําหนดจํานวนต้นเงินไว้ในวรรคก่อนนัน้ เพียงเพ่ือจํากดัสทิธิ
ของผู้ จํานํา และ/หรือ ลกูหนีใ้นอนัท่ีจะไมใ่ห้มีการก่อหนีเ้กินวงเงินท่ีกําหนดไว้เท่านัน้ แตท่ัง้นี ้การกําหนดจํานวน
ต้นเงินดงักลา่วไมเ่ป็นการตดัสทิธิของธนาคารท่ีจะบงัคบัจํานําสําหรับหนีต้้นเงินเกินวงเงินท่ีกําหนดไว้ เพราะมี
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ดอกเบีย้ทบเข้าตามข้อ 2. หรือสําหรับหนีต้้นเงินกบัหนีอ้ปุกรณ์รวมกนัมีจํานวนเกินวงเงินท่ีกําหนดไว้นัน้ หรือ
สําหรับหนีต้้นเงินท่ีเกินวงเงินไปไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ และหากทรัพย์จํานําไมพ่อชําระหนี ้ ผู้ จํานํายงัต้องรับผิด
ชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารจนครบถ้วนอีกด้วย 
 เน่ืองจากการจํานําทรัพย์จํานําตามสญัญาฉบบันี ้ เป็นการจํานําไว้เพ่ือประกนัหนีป้ระธานประเภท 
ตา่ง ๆ ดงักลา่วในวรรคแรกของผู้ จํานํา และ/หรือลกูหนีท่ี้มีอยูก่บัธนาคารอยูแ่ล้วก่อนหน้านี ้และ/หรือ ในขณะทํา
สญัญานี ้และ/หรือ หนีท้กุประเภทดงักลา่วข้างต้นท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปในภายหน้าด้วย ผู้ จํานําและธนาคารจงึตกลง
กนัวา่ตราบใดท่ีทรัพย์จํานํายงัอยูใ่นความครอบครองของธนาคาร แม้จะไม่มีภาระหนีส้นิค้างชําระกนัอยูเ่ลยก็
ตาม ผู้ จํานําและธนาคารยงัคงตกลงให้ถือวา่สญัญาจํานําฉบบันีย้งัไมร่ะงบัสิน้ไป ยงัคงมีผลบงัคบัอยูเ่พ่ือเป็น
ประกนัหนีป้ระธานทกุประเภทดงักลา่วข้างต้นท่ีจะเกิดขึน้ในภายหน้าของผู้ จํานํา และ/หรือ ลกูหนีต้อ่ไปอีกด้วย 
 นอกจากนัน้ แม้วา่จะเป็นกรณีมีการแปลงหนีใ้หม ่ ผู้ จํานําตกลงยินยอมให้โอนสทิธิจํานําท่ีได้ให้ไว้เป็น
ประกนัหนีเ้ดิมนัน้เป็นประกนัหนีท่ี้แปลงใหมน่ัน้ด้วย 
 2. ผู้ จํานํายอมให้ธนาคารคิดเอาดอกเบีย้ในจํานวนต้นเงินทัง้สิน้ท่ีผู้ จํานํา และ/หรือ ลกูหนีเ้ป็นหนี ้
ธนาคารในอตัราสงูสดุสําหรับลกูค้าทัว่ไปท่ีธนาคารประกาศกําหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย
เร่ืองการกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบติัในเร่ืองดอกเบีย้และสว่นลด เว้นแตเ่ม่ือลกูหนี ้และ/หรือ ผู้ จํานําปฏิบติั
ผิดนดัผิดเง่ือนไขในหนีป้ระธาน และ/หรือ ตามท่ีระบใุนสญัญานี ้ ผู้ จํานํายินยอมเสียดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุ
สําหรับลกูค้าท่ีปฏิบติัผิดนดัผิดเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศกําหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ดงักลา่ว แทนอตัราสงูสดุสําหรับลกูค้าทัว่ไปดงักลา่วข้างต้น ซึง่ขณะทําสญัญานีอ้ตัราสงูสดุสําหรับลกูค้าทัว่ไป
เทา่กบัร้อยละ                   ตอ่ปี และอตัราสงูสดุสําหรับลกูค้าท่ีปฏิบติัผิดเง่ือนไขเทา่กบัร้อยละ                ตอ่ปี 
แตต่อ่ไปอตัราดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ ทัง้นี ้ ผู้ จํานําจะต้อง
นําสง่ดอกเบีย้ดงักลา่วข้างต้นให้แก่ธนาคารภายในวนัสิน้เดือนของทกุ ๆ เดือนเสมอไป 
 ในกรณีท่ีมีการผิดนดัไมส่ง่ดอกเบีย้ตามบญัชีเดินสะพดั ให้ธนาคารคิดดอกเบีย้ทบต้นได้ตามประเพณี
การค้าของธนาคารพาณิชย์ กลา่วคือ ยอมให้นําดอกเบีย้ท่ีค้างชําระทบเข้ากบัต้นเงินกลายเป็นต้นเงินท่ีจะคิด
ดอกเบีย้ตอ่ไปได้ และในกรณีท่ีมีการผิดนดัชําระดอกเบีย้ในหนีเ้งินกู้ เป็นเวลาปีหนึง่ไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ และไมว่่า
ธนาคารจะได้เรียกร้องทวงถามแล้วหรือไม ่ ผู้ จํานํายอมให้ธนาคารนําดอกเบีย้ซึง่ค้างชําระนัน้ทบเข้ากบัต้นเงินท่ี
ค้างชําระอยูไ่ด้ทนัที ต้นเงินและดอกเบีย้ท่ีทบเข้ากนันี ้ ให้ถือเป็นต้นเงินซึง่ผู้ จํานําจะต้องเสียดอกเบีย้ในอตัรา
เดียวกนันีต้ลอดไป จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 
 3. ในวนัทําสญัญาฉบบันี ้ผู้ จํานําได้จดข้อความแสดงการจํานําไว้ให้ปรากฏในหลกัฐานแหง่สิทธิการรับ
เงินฝากด้วยแล้ว 
 4. ผู้ จํานําขอให้สญัญาวา่จะไมใ่ช้สทิธิถอนเงินตามสทิธิในทรัพย์จํานําเป็นอนัขาด เว้นแตจ่ะเป็นการ
ถอนเพ่ือใช้หนีท่ี้จํานําเป็นประกนัไว้แก่ธนาคาร หรือตามดลุพินิจของธนาคารท่ีอนญุาตให้ผู้ จํานําใช้สทิธิถอนเงิน
ฝากได้ตามจํานวนท่ีธนาคารเห็นสมควร 
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 5. ในกรณีท่ีผู้ จํานําได้นําเงินจํานวนใดเข้าฝากเพิ่มในบญัชีทรัพย์จํานํา หรือเพิ่มขึน้โดยมีดอกเบีย้  
ผู้ จํานํายอมให้สิทธิการรับเงินฝากท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วเป็นทรัพย์จํานําตามสญัญาฉบบันีด้้วย แตท่ัง้นี ้ ไมต่ดัสทิธิ
ของธนาคารตามท่ีบญัญติัไว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 761 
 6. ในกรณีท่ีสทิธิในทรัพย์จํานําถงึกําหนดชําระก่อนหนีซ้ึง่เป็นประกนัไว้ ผู้ จํานํายินยอมให้ธนาคารเบิก
ถอน หรือรับเงินพร้อมด้วยดอกเบีย้และยดึถือเงินนัน้ไว้ตอ่ไป หรือธนาคารจะดําเนินการตอ่อายกุารฝากเงินของผู้
จํานําตอ่ไปก็ได้แล้วแตจ่ะเลือก โดยให้ถือวา่เป็นการจํานําตามสญัญานีต้อ่ไป 
 7. เน่ืองจากธนาคารเป็นลกูหนีผู้้ จํานํา และผู้ รับจํานําด้วย ดงันัน้ ธนาคารและผู้ จํานําจงึตา่งตกลงกนั
ให้ถือเอาสญัญานีเ้ป็นคําบอกกลา่วการจํานําให้ทราบถงึลกูหนีแ้หง่สทิธิการรับเงินฝากด้วย 
 8. เป็นท่ีเข้าใจกนัอยา่งแจ้งชดัวา่ การจํานําตามสญัญานีไ้มต่ดัสทิธิธนาคารท่ีจะใช้สทิธิหกักลบลบหนี ้
โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ จํานําทราบก่อนแม้หนีย้งัไมถ่ึงกําหนดชําระ 
 9. ในกรณีท่ีผู้ จํานํามีหนีไ้มว่า่ประเภทใดตามสญัญานี ้และ/หรือ สญัญาอ่ืนอยูก่บัธนาคาร และผู้ จํานํา
มีบญัชีเงินฝากไมว่า่ประเภทใดอยูก่บัธนาคาร และ/หรือ เงินอ่ืนใดก็ตามท่ีมีอยู่กบัธนาคาร และ/หรือ เงินท่ีผู้
จํานํามีสทิธิจะได้รับคืนจากธนาคาร รวมทัง้เงินท่ีผู้ จํานําเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าหนีธ้นาคาร ผู้ จํานําตกลง 
ยินยอมให้เป็นสิทธิของธนาคารท่ีจะใช้ดลุพินิจหกัเงินดงักลา่วไม่วา่ประเภทหนึง่ประเภทใด หรือทกุประเภท เพ่ือ
ชําระหนีท่ี้ผู้ จํานํามีอยูก่บัธนาคารได้ทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ จํานําทราบก่อน 
 สญัญาฉบบันี ้ ผู้ จํานําได้อา่นและทราบข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตรงกบัความประสงค์ 
จงึได้ลงนาม หรือได้ลงนามและประทบัตราเป็นสําคญัมอบให้ธนาคารยดึถือไว้ 
 
 
  ลายมือช่ือ__________________________________________________ผู้ จํานํา 
   (             ) 
 
 
  ลายมือช่ือ__________________________________________________พยาน 
   (             ) 
 
 
  ลายมือช่ือ__________________________________________________พยาน 
   (             ) 
 

ตวัอย่าง แบบฟอร์ม การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันของ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 
(มหาชน) 
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หนังสือสัญญาจาํนําสิทธิที่จะถอนเงนิจากบญัชีเงนิฝาก 
 
     ทําท่ี ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)____________________ 
 
     วนัท่ี_____เดือน_____________________พ.ศ.____________ 
 
 ข้าพเจ้า______________________________________________ อาย_ุ_______ ปี เชือ้ชาติ_________ 
สญัชาติ___________ ตัง้บ้านเรือนอยูเ่ลขท่ี________________ ซอย________________ถนน_______________ 
ตําบล/แขวง______________________อําเภอ/เขต_______________________จงัหวดั____________________ 
ขอทําหนงัสือสญัญาจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากฉบบันีใ้ห้ไว้กบั ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
________________________ (ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) ดงัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้:- 
 
 ข้อ 1. ตามท่ีข้าพเจ้าได้ฝากเงินประเภท______________________________ กบัธนาคาร ในการนี ้
ธนาคารได้ออกหลกัฐานการรับฝากเงินของธนาคาร คือ_____________________________________________
ตามรายละเอียดดงันี ้
 
ลําดบัท่ี  ประเภท  อตัราดอกเบีย้ เลขท่ีบญัชี ลงวนัท่ี (As of)  จํานวนเงิน 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
ซึง่เป็นหลกัฐานแสดงวา่ ข้าพเจ้ามีสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากได้จํานวนเงินรวม________________บาท 
นัน้ 
 
 โดยหนงัสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้าตกลงจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นเป็นจํานวน
เงินรวมทัง้สิน้________________________ บาท (________________________________________________) 
 
 ข้าพเจ้าได้สง่มอบหลกัฐานการฝากเงินดงักลา่วเพ่ือเป็นการแสดงวา่ข้าพเจ้าได้จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงิน
จากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าให้แก่ธนาคาร ซึง่เป็นผู้ รับจํานําไว้แล้ว 
 
 ข้อ 2. การจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามข้อ 1. ให้รวมถึงสทิธิท่ีจะถอน
ดอกเบีย้เงินฝากท่ีมีอยูแ่ล้วในเวลานี ้ หรือท่ีจะได้รับตอ่ไปภายหน้าตลอดไปจนครบอายกุารฝาก หรือการตอ่อายุ
การฝาก (หากจะพงึมีตอ่ไป) เพ่ือเป็นประกนัหนีใ้ด ๆ ในบรรดาท่ีข้าพเจ้า และ/หรือ________________________ 
(ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ลกูหนี”้) ท่ีมีอยูก่บัธนาคาร ไมว่า่หนีส้นินัน้จะมีหรือเกิดขึน้ก่อน หรือขณะหรือหลงัจากวนัท่ีทํา
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สญัญาฉบบันี ้รวมทัง้คา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตามความใน ม. 748 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พร้อมกบั
ยินยอมชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ_____________ ตอ่ปี อีกต่างหากอีกด้วย 
 
 หากภายหลงัจากวนัทําสญัญานี ้ธนาคารได้แจ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม ข้าพเจ้ายอมให้
ธนาคารคิดดอกเบีย้ในจํานวนหนีท่ี้ข้าพเจ้า และ/หรือลกูหนีย้งัค้างชําระหนีอ้ยู่ตามสญัญาท่ีมีอยูก่บัธนาคาร ใน
อตัราท่ีธนาคารได้แจ้งให้ทราบ นบัแตว่นัท่ีมีผลใช้บงัคบัได้ตลอดไปจนกวา่ข้าพเจ้า และ/หรือลกูหนีจ้ะชําระหนี ้
เสร็จสิน้ โดยไมโ่ต้แย้งคดัค้านแต่ประการใดทัง้สิน้ 
 
 อนึง่ หนงัสือแจ้งการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารได้สง่ไปให้ข้าพเจ้าตามสถานท่ีอยู่ท่ีข้าพเจ้า
แจ้งตอ่ธนาคารปรากฏตามสญัญานี ้ให้ถือวา่ธนาคารได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบตามความในวรรคก่อนแล้ว 
 
 ข้อ 3. ในกรณีท่ีเงินฝากตามข้อ 1. เป็นเงินฝากประจําท่ีมีกําหนดเวลาการฝากแน่นอน และเงินฝาก
ครบกําหนดเวลาการฝาก หรือถึงกําหนดถอนคืนตามสทิธิของข้าพเจ้าแล้ว แตเ่ป็นเวลาก่อนหนีข้องข้าพเจ้า และ/
หรือลกูหนีจ้ะครบกําหนดเวลาชําระหนีคื้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนินการตอ่อายกุารฝากเงินของ
ข้าพเจ้าตอ่ไป โดยให้ถือวา่เป็นการฝากและจํานําตามสญัญานีต้อ่ไปจนกวา่จะชําระหนีเ้สร็จ 
 
 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้า และ/หรือลกูหนีผิ้ดนดั หรือหนีข้องข้าพเจ้า และ/หรือลกูหนี ้ถงึกําหนดเวลา
ชําระหนี ้ หากยงัมีหนีค้้างชําระอยูเ่ทา่ใด ข้าพเจ้าตกลงยอมให้ธนาคารดําเนินการบงัคบัจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงิน
จากบญัชีเงินฝากหรือใบฝากเงินประจําของข้าพเจ้าได้ทนัที เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการบงัคบัจํานํามาชําระหนีท่ี้
ข้าพเจ้า และ/หรือลกูหนีมี้อยูต่่อธนาคาร และให้ถือเอกสาร หรือหลกัฐานหนงัสือใด ๆ ท่ีธนาคารแจ้งแสดงการ
บงัคบัจํานําโดยชอบเป็นหลกัฐานในการหกับญัชี หรือถอนเงินฝากของข้าพเจ้าได้ 
 
 ข้อ 5. ในวนัทําสญัญาฉบบันี ้ ข้าพเจ้าได้มีการสลกัหลงัแสดงการจํานําให้ปรากฎในหลกัฐานการรับ
ฝากเงินของธนาคาร และให้ถือการบนัทกึสลกัหลงัการจํานํานีเ้ป็นการบอกกลา่วการจํานําแก่ธนาคารนี ้ ซึง่เป็น
ผู้ รับฝากไว้ตามกฎหมายด้วย 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนงัสือสญัญาจํานําสทิธิฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว เหน็วา่ถกูต้องกบัความ
ประสงค์จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
 

DPU



134 
 

  ลงช่ือ__________________________________________ผู้ จํานํา 
         (      ) 
 
 
  ลงช่ือ__________________________________________สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม 
         (      ) 
 
 
  ลงช่ือ__________________________________________พยาน 
         (      ) 
 
 
  ลงช่ือ__________________________________________พยาน 
         (      ) 
 
  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)_______________________________ ได้รับหลกัฐานการรับฝากเงิน
ท่ีกลา่วถงึในข้อ 1. ของหนงัสือสญัญาจํานําสิทธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ซึง่ได้มีการสลกัหลงัแสดงการ
จํานําจากผู้ จํานําไว้แล้ว และได้จดแจ้งบนัทกึการจํานําดงักลา่วไว้ในทะเบียนการรับฝากเงิน หรือบตัรบญัชี 
เงินฝากรายนีด้้วยแล้ว 
 
 
  ลงช่ือ__________________________________________ผู้ รับมอบอํานาจลงนามของสาขา 
         (      ) 
 
 
 
 
 
 

หนังสือยนิยอม 
 

     ทําท่ี ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)____________________ 
     วนัท่ี_______เดือน___________________ พ.ศ.___________ 
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 ข้าพเจ้า___________________________________ ขอทําหนงัสือฉบบันีม้อบให้ไว้กบั ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน)_____________________ เพ่ือเป็นการแสดงเจตนา และให้ความยินยอม ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้:- 
 ข้อ 1. ตามท่ีข้าพเจ้าได้ฝากเงินกบัธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)_________________________ 
ตามหลกัฐานการรับฝากเงินของธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้
  เงินฝากประเภท___________________เลขท่ีบญัชี_______________________ 
  เงินฝากประเภท___________________เลขท่ีบญัชี_______________________ 
แตเ่น่ืองจาก ข้าพเจ้ามีภาระผกูพนัอยูก่บัธนาคาร โดย______________________________________________ 
 ข้อ 2. หากข้าพเจ้า และ/หรือ____________________________________(ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ลกูหนี”้) 
มีหนีส้นิค้างชําระตามภาระผกูพนั หรือมีหนีท่ี้จะต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ธนาคารอนัเกิดจากกรณีใด ๆ ไมว่า่หนีส้นิ
นัน้จะครบกําหนดเวลาชําระแล้วหรือไมก็่ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหกับญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าออก
ทัง้หมด หรือบางสว่น โดยมิต้องคํานงึวา่จะครบกําหนดเวลาถอนแล้วหรือไม ่ เพ่ือนําเงินดงักลา่วมาชําระหนี ้
เงินต้น ดอกเบีย้ คา่เสียหายและอปุกรณ์แหง่หนี ้ ให้แก่ธนาคารเป็นการหกักลบลบหนีไ้ด้ทกุเม่ือ ทัง้นี ้ ไมจํ่าต้อง
บอกกลา่วให้ข้าพเจ้าทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด และให้ถือวา่หนงัสือยินยอมฉบบันีเ้ป็นหลกัฐานในการหกับญัชี 
หรือถอนเงินของข้าพเจ้าได้ด้วย 
 ข้อ 3. ตราบใดท่ีข้าพเจ้า และ/หรือลกูหนีย้งัมีหนีส้นิอยา่งใดอยา่งหนึง่อยูก่บัธนาคารอีก ข้าพเจ้า 
ตกลงไมถ่อนเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเป็นอนัขาด และข้าพเจ้าตกลงสละสิทธิท่ีจะเพิกถอนหนงัสือ 
ยินยอมฉบบันีต้ลอดไป กบัให้ถือวา่ การให้ความยินยอมตามหนงัสือฉบบันีมี้ผลผกูพนัไปถงึผู้ สืบสทิธิของ
ข้าพเจ้าด้วย จนกวา่หนีส้นิท่ีข้าพเจ้ามีความรับผิด หรือจะต้องรับผิดนัน้ ได้ชําระกนัเสร็จสิน้ครบถ้วนแล้ว 
 ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนงัสือยินยอมฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั 
 

  ลงช่ือ__________________________________________ผู้ จํานํา 
         (      ) 
 

  ลงช่ือ__________________________________________สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม 
         (      ) 
 

  ลงช่ือ__________________________________________พยาน 
         (      ) 
 

  ลงช่ือ__________________________________________พยาน 
         (      ) 

ตวัอย่าง แบบฟอร์ม การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันของ บมจ. ธนาคารเอเชีย 
 

หนังสือสัญญาจาํนําสิทธิเรียกร้องในการถอนคืนเงนิฝาก 
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      ทําท่ี สํานกังาน______________________________ 
     วนัท่ี_______ เดือน____________________ พ.ศ.__________ 
 

 ข้าพเจ้า____________________________________________________________________________ 
ขอทําหนงัสือสญัญาจํานําสทิธิเรียกร้องในการถอนคืนเงินฝากฉบบันีใ้ห้ไว้กบั บมจ.ธนาคารเอเชีย สํานกังาน 
________________________________ (ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ตามท่ีข้าพเจ้าได้ฝากเงินประเภท _________________บญัชีเลขท่ี_________________ ไว้กบั 
บมจ.ธนาคารเอเชีย สํานกังาน___________________ และธนาคารได้ออกหลกัฐานการรับฝากเงินของธนาคาร 
คือ_____________________ เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ข้าพเจ้ามีสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วได้ 
 ข้อ 2. เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระหนีใ้ห้แก่ธนาคารตามหนีส้นิ และ/หรือภาระผกูพนัท่ีข้าพเจ้า 
และ/หรือ_________________________________________ มีอยูก่บัธนาคารในขณะนี ้ และ/หรือท่ีจะมีตอ่ไปใน
ภายหน้านัน้ รวมทัง้ดอกเบีย้ หรือภาระใด ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ด้วย ข้าพเจ้าตกลงจํานําสทิธิเรียกร้องในการถอนคืนเงิน
ฝากของข้าพเจ้าท่ีมีอยูเ่หนือบญัชีหมายเลขท่ีกลา่วข้างต้น ทัง้จํานวนต้นเงินท่ีปรากฏอยูใ่นวนัทําหนงัสือสญัญา
นี ้ และจํานวนต้นเงินท่ีได้ฝากเพิ่มตอ่ไปในภายหน้า (ถ้ามี) และให้รวมถงึสทิธิในการถอนดอกเบีย้ท่ีมีอยูแ่ล้วใน
เวลานี ้ และ/หรือท่ีจะได้รับตอ่ไปในภายหน้าไว้ตอ่ธนาคารตลอดไปจนครบอายกุารฝาก หรือการตอ่อายกุารฝาก 
(ถ้ามี) ทัง้นี ้ จนกวา่หนีส้นิ และ/หรือภาระผกูพนัท่ีมีอยูก่บัธนาคาร รวมทัง้ดอกเบีย้ หรือหนีส้ิน และ/หรือภาระ
ผกูพนัใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า สืบเน่ืองจากหนีส้นิ และ/หรือภาระผกูพนัดงักลา่วจะระงบัสิน้ไป หรือ
จนกวา่ธนาคารจะปลดหนีส้ิน และ/หรือภาระผกูพนัดงักลา่วให้แก่ข้าพเจ้า และ/
หรือ____________________________ 
 อนึง่ ถ้าหากจํานวนเงินฝากตามหลกัฐานการรับฝากบญัชีท่ีระบไุว้ข้างต้นเปล่ียนแปลงไป ไมว่า่จะ 
เพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือเป็นการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัลําดบัท่ีฝาก อตัราดอกเบีย้ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงรายการ
ใด ๆ ในบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าข้างต้น และเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว ธนาคารได้ออกหลกัฐานการ
รับฝากเงินให้ใหม ่ ไมว่า่จะออกให้ในเลขบญัชีเดิม หรือเลขบญัชีใหม ่ ข้าพเจ้าตกลงให้ถือวา่ การเปล่ียนแปลง 
แก้ไขรายการบญัชีเงินฝากทัง้ปวง เป็นการฝากเงินและการจํานําตามหนงัสือสญัญาจํานํานีต้อ่ไปทัง้สิน้ ในกรณี
ท่ีข้าพเจ้านําเงินมาฝากเพ่ิมเติมเข้าบญัชี หรือในกรณีท่ีธนาคารยินยอมอนโุลมให้ข้าพเจ้าถอนเงินฝาก หรือกรณี
คิดดอกเบีย้ให้นัน้ ข้าพเจ้าจะไมย่กขึน้เป็นข้อตอ่สู้ หรือถือวา่เป็นการท่ีธนาคารยอมให้ทรัพย์จํานํากลบัคืนสู่
ความครอบครองของผู้ จํานํา 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไมทํ่าให้สทิธิเรียกร้องในการถอนคืนเงินฝาก ซึง่จํานําไว้ตอ่ธนาคารนีใ้ห้หมดสิน้ไป 
และจะไมแ่ก้ไขสทิธิถอนคืนเงินฝากดงักลา่วนีใ้ห้เป็นท่ีเสียหายแก่ธนาคาร กลา่วโดยเฉพาะแตไ่มจํ่ากดัอยูเ่พียง
จะไมใ่ช้สทิธิถอนคืนเงินฝาก อนัจะทําให้ยอดจํานวนคงเหลือในบญัชีต่ํากวา่ยอดหนีส้นิ และ/หรือภาระผกูพนั
ของข้าพเจ้าท่ีมีอยูต่อ่ธนาคารตามความในข้อ 1. ข้างต้นนัน้ เว้นแตธ่นาคารจะยินยอมด้วย แม้นหากวา่ข้าพเจ้า
จะได้ใช้สทิธิถอนคืนเงินฝากจากบญัชีนี ้ข้าพเจ้าก็ยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธไมย่อมให้ถอนได้ 
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 ข้อ 4. เม่ือหนีส้นิ และ/หรือภาระผกูพนัท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ตอ่ธนาคารถงึกําหนดชําระ ไมว่า่เงินฝากท่ี
กลา่วจะถงึกําหนดถอนคืนตามสทิธิของข้าพเจ้าแล้วหรือไม ่ หรือเม่ือเงินฝากรายท่ีกลา่วข้างต้นถงึกําหนดถอน
คืนตามสทิธิของข้าพเจ้าก่อนการถงึกําหนดชําระตามหนีส้นิท่ีมีอยูก่บัธนาคาร โดยไมมี่การตอ่อายเุงินฝากรายนี ้
อีกตอ่ไป ข้าพเจ้าตกลงยอมให้ธนาคารดําเนินการบงัคบัจํานําสิทธิเรียกร้องในการถอนคืนเงินฝากของข้าพเจ้าได้
ทนัที เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการบงัคบัจํานํามาชําระหนีต้ามหนีส้ิน และ/หรือภาระผกูพนัท่ีข้าพเจ้ามีอยูต่อ่ธนาคาร
นัน้ และให้ถือเอกสาร หรือหนงัสือหลกัฐานใด ๆ ท่ีธนาคารแจ้งแสดงการบงัคบัจํานําโดยชอบนัน้ เป็นหลกัฐาน
ในการหกับญัชี หรือถอนเงินฝากของข้าพเจ้าได้ 
 

 ข้อ 5. ในกรณีท่ีมีการระงบั และ/หรือยกเลิกการใช้บตัรเครดิตหลกั และ/หรือบตัรเสริม และ/หรือ 
วงเงินสนิเช่ือทกุประเภท ไมว่า่เม่ือใด และด้วยเหตผุลใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับวา่ สญัญาฉบบันีย้งัคง
มีผลผกูพนัเพ่ือการชําระหนีใ้ห้แก่ธนาคาร จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระหนีค้รบถ้วน และข้าพเจ้ายอมรับว่า
ขณะท่ีมีการระงบั และ/หรือยกเลกิการใช้บตัรเครดิต และ/หรือวงเงินสนิเช่ือนัน้ ยอดภาระหนีส้นิ และ/หรือยอด
หนี ้อนัเน่ืองมาจากการใช้เครดิตอาจปรากฏยอดหนีแ้ตเ่พียงบางสว่นเทา่ท่ีถงึกําหนดชําระแล้ว และ/หรือเทา่ท่ีถกู
เรียกเก็บแตเ่พียงบางสว่นเทา่นัน้ และยงัคงมียอดภาระหนีส้นิ และ/หรือยอดหนีอ้นัเกิดจากการใช้บตัรเครดิตท่ียงั
มีอาจแสดงยอดหนีอี้กจํานวนหนึง่ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจงึตกลงให้ธนาคารยดึหน่วงบญัชีเงินฝากทกุประเภทของ
ข้าพเจ้า เพ่ือรอหกัชําระหนีท่ี้ข้าพเจ้ามีอยูก่บัธนาคารจนเสร็จสิน้ครบถ้วน 
 

 เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีปรากฎข้างต้น 
 

  ลงช่ือ__________________________________________ผู้ จํานํา 
         (      ) 
 

  ลงช่ือ__________________________________________พยาน 
         (      ) 
 

  ลงช่ือ__________________________________________พยาน 
         (      ) 
 บมจ. ธนาคารเอเชีย สํานกังาน_________________________________ ได้รับหลกัฐานการรับฝากเงิน
ท่ีกลา่วถงึในข้อ 1. ของหนงัสือสญัญาจํานําสทิธิเรียกร้องในการถอนคืนเงินฝาก และได้จดแจ้งบนัทกึการจํานํา
ดงักลา่วไว้ในทะเบียนเงินฝากรายนีด้้วยแล้ว 
 

  ลงช่ือ_______________________________________ผู้ รับมอบอํานาจให้ลงช่ือแทนธนาคาร 
         (            ) 

ตวัอย่าง แบบฟอร์ม การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันของ ธนาคารดบีีเอส ไทยทนุ จาํกัด 
(มหาชน) 
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สัญญาจาํนําสิทธิการรับคืนเงนิฝาก 
 
                 ทําท่ี ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจํากดั (มหาชน) 
                 ____________________________________ 
 
     วนัท่ี_______เดือน____________________พ.ศ.___________ 
 
 ข้าพเจ้า______________________________________________________________ อาย_ุ_______ปี 
สญัชาติ___________ ตัง้สํานกังานหรือบ้านเรือนอยูเ่ลขท่ี_____________ตรอก/ซอย_____________________ 
ถนน________________________ตําบล/แขวง_______________________อําเภอ/เขต____________________ 
จงัหวดั__________________________ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ จํานํา”) ตกลงทําสญัญาฉบบันีใ้ห้ไว้แก่ 
ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจํากดั (มหาชน) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ รับจํานํา”) ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้
 
 ข้อ 1. ตามท่ีผู้ จํานําได้ฝากเงินไว้กบัผู้ รับจํานํา และผู้ จํานํามีสทิธิรับคืนเงินฝากพร้อมทัง้ดอกเบีย้
จากผู้ รับจํานําซึง่เป็นลกูหนีแ้หง่สทิธิตามหลกัฐานการรับฝากเงิน คือ 
 (    ) สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากประจํา บญัชีเลขท่ี___________________________________________ 
จํานวนเงิน_______________________ บาท (____________________________________________________) 
 (    ) ใบรับเงินฝากประจํา บญัชีเลขท่ี_________________________________จํานวน_________ฉบบั 
ตามใบรับเลขท่ี _____________________________________________________________________________ 
จํานวนเงิน_______________________ บาท (____________________________________________________) 
 (    ) สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีเลขท่ี_________________________________________ 
จํานวนเงิน_______________________ บาท (____________________________________________________) 
 (    ) บตัรเงินฝาก บญัชีเลขท่ี________________________________________จํานวน_________ฉบบั 
ตามบตัรเงินฝากเลขท่ี 
________________________________________________________________________ จํานวน
เงิน_______________________ บาท (____________________________________________________) 
 (    ) ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 รวมเป็นสทิธิท่ีผู้ จํานํามีสทิธิรับคืนเงินฝากจากผู้ รับจํานําทัง้สิน้____________________________ บาท 
(________________________________________________________) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ทรัพย์จํานํา”) 
 ข้อ 2. ผู้ จํานําตกลงจํานําสทิธิการรับคืนเงินฝากตามท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 1. รวมทัง้ดอกเบีย้ท่ีมีอยู่
แล้ว หรือจะมีตอ่ไปในภายหน้าเพ่ือเป็นประกนัการชําระหนี ้ และ/หรือภาระผกูพนัใด ๆ ท่ีผู้ จํานํา และ/หรือ 
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__________________________________________ มีอยูก่บัผู้ รับจํานําทกุลกัษณะ ไมว่า่จะเป็นหนีท่ี้เกิดขึน้ก่อน 
และ/หรือ ท่ีได้เป็นอยูข่ณะทําสญัญานี ้และ/หรือ ท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ในภายหน้า ทัง้นี ้ให้รวมถงึหนีอ้ปุกรณ์ด้วย 
 
 ข้อ 3. ผู้ จํานําได้จดแจ้งข้อความการจํานําให้ปรากฏบนทรัพย์จํานํา และได้สง่มอบทรัพย์จํานําให้
ผู้ รับจํานํายดึถือไว้ถกูต้องแล้วในวนัทําสญัญานี ้
 
 ข้อ 4. ผู้ จํานําสญัญาว่าในระหวา่งท่ีสญัญาจํานํายงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ ผู้ จํานําจะไม่ใช้สทิธิถอนเงิน
จากบญัชีทรัพย์จํานํา และจะไมก่ระทําการใด ๆ ตอ่ทรัพย์จํานําอนัเป็นการทําให้เส่ือมสทิธิแก่ผู้ รับจํานําเป็นอนั
ขาด เว้นแตก่ารถอนหรือการกระทํานัน้ ๆ จะเป็นการชําระหนี ้หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีผู้ รับจํานําพิจารณาเหน็สมควร 
 ในกรณีท่ีผู้ รับจํานําได้นําเงินจํานวนใดเข้าฝากเพ่ิมในบญัชีทรัพย์จํานํา หรือเพิ่มขึน้โดยมีดอกเบีย้ ผู้
จํานํายอมให้สทิธิการรับเงินฝากคืนท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วเป็นทรัพย์จํานําตามสญัญานีด้้วย 
 
 ข้อ 5. ในระหวา่งท่ีสญัญาจํานํายงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ หากทรัพย์จํานําใดครบกําหนดระยะเวลาการ
ฝาก และ/หรือ จํานวนเงินฝากเปล่ียนแปลงไป ไมว่า่จะเพิ่มขึน้หรือลดลง ผู้ จํานํายินยอมให้ผู้ รับจํานําดําเนินการ
ตอ่อายกุารฝากเงินของผู้ รับจํานําตอ่ไปได้ โดยให้ถือวา่เป็นการจํานําสทิธิการรับคืนเงินฝากตามสญัญานีต้อ่ไป 
ทัง้นี ้ ไมว่า่หลกัฐานแหง่สทิธิการรับคืนเงินฝากของทรัพย์จํานําจะออกฉบบัใหมใ่นเลขบญัชีเดิมหรือบญัชีใหม่ 
และแม้วา่ผู้ จํานําจะมิได้จดแจ้งข้อความการจํานําให้ปรากฏบนทรัพย์จํานําใหม่ก็ตาม 
 
 ข้อ 6. ผู้ จํานําและผู้ รับจํานําตกลงให้ถือเอาสญัญานี ้ เป็นคําบอกกลา่วการจํานําแก่ผู้ รับจํานําซึง่
เป็นลกูหนีแ้หง่สิทธิตามทรัพย์จํานําด้วย 
 
 เพ่ือเป็นหลกัฐาน ผู้ จํานําจงึได้ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ให้ไว้ตอ่หน้าพยานข้างท้ายนี ้
 
 
  ลายมือช่ือ__________________________________________ผู้ จํานํา 
 
 
  ลายมือช่ือ__________________________________________พยาน 
 
 
  ลายมือช่ือ__________________________________________พยาน 
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หนังสือให้ความยนิยอม 
 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้า____________________________________________________________ 
เจ้าของบญัชีเงินฝากประจํา/บญัชีเงินฝากออมทรัพย์/บตัรเงินฝาก เลขท่ี________________________________ 
ตามใบรับ/บตัรเงินฝากเลขท่ี___________________________________________________________________ 
ซึง่มีอยูท่ี่ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุ จํากดั (มหาชน) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ธนาคาร”) ตกลงยินยอมให้ธนาคารมี
สทิธิหกัเงิน รวมทัง้ดอกเบีย้จากบญัชีเงินฝาก/บตัรเงินฝากดงักลา่ว เพ่ือนําเงินมาชําระหนีท้กุลกัษณะท่ีข้าพเจ้า 
และ/หรือ________________________________________ มีหนีอ้ยูก่บัธนาคารได้ทัง้หมดทนัที ไมว่า่จะเป็นหนีท่ี้
เกิดขึน้ก่อน และ/หรือ ท่ีได้เป็นหนีอ้ยูใ่นขณะให้ความยินยอม และ/หรือ หนีท่ี้จะเกิดมีขึน้ตอ่ไปในภายหน้าทกุ
ประการ โดยไม่จํากดัจํานวนหนี ้และในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเงินฝากดงักลา่ว ธนาคารมีสทิธิหกัเงิน
ได้ทนัที แม้วา่บญัชีเงินฝาก/บตัรเงินฝากดงักลา่วจะยงัไมค่รบกําหนดจ่ายเงินตามสญัญาก็ตาม ทัง้นี ้ธนาคารไม่
จําเป็นต้องบอกกลา่วให้ข้าพเจ้าทราบอีก และให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการหกับญัชีดงักลา่วแล้วทกุ
ประการ ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะไมโ่ต้แย้งคดัค้าน หรือเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากการท่ีธนาคารได้ใช้สทิธิหกั
บญัชีตามหนงัสือให้ความยินยอมนีท้ัง้สิน้ และจะไมก่ระทําการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมสทิธิแก่ธนาคาร และให้ถือ
วา่หนงัสือให้ความยินยอมฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัได้ตลอดไป โดยข้าพเจ้าขอสละสทิธิท่ีจะเพิกถอนความยินยอม 
จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระหนีท้ัง้หมดจนครบถ้วน 
 อนึง่ ในกรณีท่ีใบรับเงินฝากประจํา/บตัรเงินฝากฉบบัดงักลา่วข้างต้นครบกําหนดระยะเวลาฝากก็ดี 
หรือถงึวาระการเปล่ียนสมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากก็ดี หรือจํานวนเงินฝากได้เปล่ียนแปลงไปก็ดี และหนีย้งัไมถ่งึ
กําหนดชําระ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารตอ่อายใุบรับเงินฝากประจํา/บตัรเงินฝาก หรือเปล่ียนใบรับเงินฝาก
ประจํา/สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก/บตัรเงินฝากของข้าพเจ้าได้ทกุครัง้ตลอดไป และข้าพเจ้าขอสง่มอบและยินยอม
ให้ธนาคารหกัเงินจากใบรับเงินฝากประจํา/สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก/บตัรเงินฝากทกุฉบบัท่ีตอ่อาย ุ หรือเปล่ียน
ใหมน่ัน้ได้ ตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคก่อนไว้ตอ่ธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการชําระหนีต้ามท่ีระบไุว้ดงักลา่ว 
ข้างต้น และแม้วา่ข้าพเจ้าจะมิได้สลกัหลงัให้ปรากฏไว้เป็นหลกัฐานก็ตาม ก็ให้ถือวา่หนงัสือให้ความยินยอม
ฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับใบรับเงินฝากประจํา/สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก/บตัรเงินฝากทกุฉบบัท่ีเปล่ียนใหมไ่ด้
ตลอดไป จนกว่าธนาคารจะได้รับชําระหนีค้รบถ้วน 
 ความตกลงตามหนงัสือให้ความยินยอมฉบบันี ้ ให้มีผลผกูพนัถึงผู้ สืบสทิธิ หรือผู้ รับโอนสทิธิและหน้าท่ี
ของข้าพเจ้าด้วย จนกวา่หนีส้นิท่ีข้าพเจ้า และ/หรือ_________________________________________________ 
มีอยูก่บัธนาคารดงักลา่วข้างต้นจะได้ชําระจนเสร็จสิน้ 
 เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือช่ือและประทบัตรา (ถ้ามี) ให้ไว้ตอ่หน้าพยานข้างท้ายนี ้
 

  ลายมือช่ือ__________________________________________ผู้ จํานํา 
 

  ลายมือช่ือ__________________________________________พยาน 
 

  ลายมือช่ือ__________________________________________พยาน 
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ตวัอย่าง แบบฟอร์ม การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันของ ธนาคารซติีแ้บงก์ เอน็ เอ  
 

สัญญาจาํนําสิทธิตามตราสารเงนิฝาก 
 

สญัญานี ้ทําขึน้ท่ีธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี________________________  
 

ระหวา่ง 
 

______________________________________________ อาย_ุ______ ปี ซึง่อยู่ท่ี_____________ หมู่________ 
ซอย__________________________ ถนน_______________________ แขวง/ตําบล_______________________ 
เขต/อําเภอ__________________________ จงัหวดั______________________ หรือ 
 

บริษัท_________________________________________________ จํากดั (ทะเบียนเลขท่ี__________________) 
ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนและดํารงอยูต่ามกฎหมายของประเทศไทย มีสํานกังานจดทะเบียนอยูท่ี่ 
_________________________ ถนน_________________________ แขวง/ตําบล_________________________ 
เขต/อําเภอ_____________________ จงัหวดั______________________ ประเทศไทย  (“ผู้ จํานํา”) 
 

และ 
 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. (“ผู้ รับจํานํา”) 
 

โดยท่ีผู้ จํานําได้ฝากเงินในประเภท______________________ ช่ือบญัชี_________________________________ 
ไว้กบัผู้ รับจํานํา ตามรายละเอียดของจํานวนเงินฝาก และอตัราดอกเบีย้เงินฝากท่ีปรากฎในสมดุคู่ฝาก/ใบรับฝาก 
เลขท่ี___________________________ (“ตราสารเงินฝาก”) 
 

โดยท่ีผู้ จํานําได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ /เบิกเงินเกินบญัชี หรือสญัญาสนิเช่ืออ่ืนกบัผู้ รับจํานํา เป็นจํานวนเงิน 
________________ บาท (_________________________________) ตามสญัญาเลขท่ี ____________________ 
ลงวนัท่ี_______________________ (“สญัญาสินเช่ือ”) เพ่ือเป็นหลกัประกนัสําหรับภาระผกูพนัของผู้ จํานําตาม
สญัญาสนิเช่ือและ/หรือหนีอ่ื้น ๆ (ตามท่ีจํากดัความไว้ข้างลา่งนี)้ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจงึตกลงกนัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คําจํากดัความ 
 

คําและข้อความของสญัญานี ้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีกําหนดไว้ในสญัญาสนิเช่ือ เว้นแตข้่อความจะ
กําหนดให้เป็นอยา่งอ่ืน หรือเว้นแตท่ี่กําหนดไว้เป็นประการอ่ืนในสญัญานี ้
 

DPU



142 
 

คําวา่ “หนี”้ หมายถงึ ภาระผกูพนัและความรับผิดทัง้หลาย (ไมว่า่ท่ีเกิดขึน้แล้วหรือท่ีอาจเกิดขึน้) ของผู้ จํานํา
ตามสญัญาสนิเช่ือ และ/หรือเงินทดรอง หนีส้นิ ภาระผกูพนัและความรับผิดใด ๆ ทัง้หมดของผู้ จํานําท่ีทํา เกิด
หรือก่อขึน้ก่อนหน้านี ้ในเวลานีห้รือภายหลงัจากนี ้โดยสมคัรใจหรือจํายอม และไมว่า่จะเกิดขึน้อยา่งไรก็ตาม ไม่
วา่โดยตรงหรือได้มาโดยผู้ รับจํานําด้วยการโอน การรับช่วงสทิธิ การให้สทิธิหรือการสืบสทิธิ ถงึกําหนดแล้วหรือ
ยงัไมถ่งึกําหนด เกิดขึน้แล้วหรืออาจเกิดขึน้ และไมว่า่ผู้ จํานําอาจต้องรับผิดโดยลําพงัหรือร่วมกบับคุคลอ่ืน 
หรือไมว่า่หนีอ้าจเรียกคืนไมไ่ด้ หรือตกเป็นโมฆะ หรือใช้บงัคบัไมไ่ด้โดยประการอ่ืน หรือภายหลงัจากนีอ้าจเรียก
คืนไมไ่ด้ หรือตกเป็นโมฆะ หรือใช้บงัคบัไมไ่ด้โดยประการอ่ืน อนัเน่ืองจากกฎหมายวา่ด้วยอายคุวาม การ
ล้มละลาย หรือเพราะเหตอ่ืุนใดก็ตาม และ 
 
 “เงินฝากท่ีจํานํา” หมายถงึ สิทธิและประโยชน์ทัง้หลายของผู้ จํานํา รวมถงึสิทธิทัง้หลายท่ีผู้ จํานําอาจมีตอ่ผู้ รับ
จํานําภายใต้ตราสารเงินฝาก ในอนัท่ีจะทวงถามและรับชําระเงิน พร้อมด้วยดอกเบีย้ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 
 
2. การจํานํา 
 
2.1 เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนีอ้ย่างถกูต้องโดยผู้ จํานํา ผู้ จํานําได้จํานําเงินฝากท่ีจํานําตามตราสารเงินฝาก
ไว้กบัผู้ รับจํานํา และได้สง่มอบตราสารเงินฝากให้แก่ผู้ รับจํานํา 
 
สญัญาจํานําสทิธิตามตราสารเงินฝากนี ้ ถือเป็นหนงัสือท่ีผู้ จํานําแจ้งการจํานําสิทธิดงักลา่วตอ่ผู้ รับจํานํา ซึง่เป็น
ลกูหนีข้องสทิธิดงักลา่ว 
 
2.2 ในกรณีท่ีเงินฝากซึง่ปรากฏอยูใ่นตราสารเงินฝากเป็นจํานวนเงินคงท่ี โดยมีระยะเวลาการฝากท่ีแน่นอน 
และจะครบกําหนดก่อนวนัท่ีถงึกําหนดชําระของหนี ้ผู้ จํานําตกลงวา่ผู้ รับจํานําอาจตอ่อายกุารฝากเงินท่ีมีกบัผู้ รับ
จํานะออกไปอีกเป็นระยะเวลาเทา่กบัระยะเวลาการฝากเดิม หรือระยะเวลาตามท่ีผู้ รับจํานําเหน็สมควร ในกรณี
ท่ีเงินฝากได้รับการตอ่อายดุงักลา่ว และ/หรือจํานวนเงินฝากตามท่ีปรากฏอยูใ่นตราสารเงินฝากเพิ่มขึน้ หรือ 
ลดลง และผู้ รับจํานําได้ออกตราสารเงินฝากฉบบัใหมแ่ล้ว (“ตราสารเงินฝากฉบบัใหม”่) ผู้ จํานําตกลงเพิ่มเติมวา่
จะจํานําสทิธิตามตราสารเงินฝากฉบบัใหม่ เพ่ือเป็นหลกัประกนัสําหรับการชําระคืนหนีส้นิตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 
ให้ถือวา่ ตราสารเงินฝากฉบบัใหมร่วมอยูภ่ายในคําจํากดัความของคําวา่ “ตราสารเงินฝาก” ด้วย เพ่ือประโยชน์
ทัง้หลายแหง่สญัญานี ้
 

2.3 ในกรณีท่ีผู้ รับจํานําอนญุาตให้ผู้ จํานําเบิกถอนเงินฝาก หรือผู้ รับจํานําชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จํานํา ผู้ จํานํา
จะต้องไมย่กข้อตอ่สู้จากการนัน้ หรือถือวา่การอนญุาตหรือการชําระนัน้เป็นการทําให้สทิธิตามตราสารเงินฝาก
กลบัไปอยูใ่นความครอบครองของผู้ จํานํา 
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2.4 ผู้ จํานําตกลงวา่ หากในเวลาใดก็ตามไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม เงินฝากท่ีจํานํามีสมดุ หรือตราสารอ่ืนเป็น
หลกัฐาน ซึง่เป็นการใช้แทนหรือเป็นการเพิ่มเติมเข้ากบัตราสารเงินฝากท่ีมีอยู ่ ผู้ จํานําจะต้องฝากและจํานําสมดุ
และตราสารนัน้ไว้กบัผู้ รับจํานํา ในทนัทีท่ีผู้ จํานําได้รับมา ให้ถือว่าสมดุและตราสารอ่ืนดงักลา่วรวมอยูภ่ายในคํา
จํากดัความของ “ตราสารเงินฝาก” ด้วย 
 
2.5 ผู้ จํานําจะต้องออก ลงนาม ทําและดําเนินการตา่ง ๆ ใบสําคญั เอกสาร ตราสาร เร่ืองและสิ่งทัง้หลายท่ี
ผู้ รับจํานําเหน็ว่าเหมาะสมหรือพงึกระทําตามสมควร ในทนัทีท่ีมีการร้องขอจากผู้ รับจํานํา และด้วยคา่ใช้จ่ายของ
ผู้ จํานําทัง้หมด เพ่ือให้เป็นท่ีแน่นอนวา่สทิธิในหลกัประกนัของผู้ รับจํานํามีความสมบรูณ์ และผู้ รับจํานําได้รับ
ประโยชน์ทัง้หมดจากสทิธิในหลกัประกนัเหนือเงินฝากท่ีจํานํา 
 
3. การเปล่ียนแปลง 
 
โดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่ภาระผกูพนัของผู้ จํานําตามสญัญานี ้ ผู้ รับจํานํามีสทิธิดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
หลายอยา่งหรือทัง้หมดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นครัง้คราว ซึง่ผู้ จํานําได้ตกลงยินยอมด้วยอยา่งชดัแจ้ง โดยไมต้่องได้รับ
ความยินยอมหรือบอกกลา่วตอ่ผู้ จํานํา 
 (ก) ทําความตกลงใด ๆ กบับคุคลอ่ืนใดก็ตาม 
 
(ข) ให้การปลดเปลือ้งไมว่า่ทัง้หมดหรือแตเ่พียงบางสว่น แก่ผู้ จํานํา และ/หรือบคุคลใดก็ตามท่ีต้องรับผิด หรือ

อาจต้องรับผิดต่อผู้ รับจํานําสําหรับหนีห้รือสว่นใดสว่นหนึง่ของหนี ้
 
(ค) ทําการแก้ไขเง่ือนไขสนิเช่ือ หรือการสนบัสนนุทางการเงินใดท่ีให้ หรือจะให้แก่ผู้ จํานํา ซึง่อาจเป็นการ

เปล่ียนแปลงขอบเขตของความรับผิดของผู้ จํานําตามสญัญานี ้และ/หรือ 
 
(ง) รับหลกัประกนั การคํา้ประกนัและ/หรือการชดใช้คา่เสียหายเพิ่มเติมสําหรับหนีส้ว่นใด ๆ หรือหนีท้ัง้หมด

จากบคุคลใดก็ตาม 
 
4. คํารับรอง คํายืนยนั และคําสญัญา 
 
นอกเหนือจากคํารับรอง คํายืนยนัและคําสญัญาท่ีให้ตามสญัญาสนิเช่ือแล้ว ผู้ จํานําขอรับรอง ยืนยนัและสญัญา
ตอ่ผู้ รับจํานําอย่างชดัแจ้งวา่ 
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(ก) ผู้ จํานํามีสทิธิในเงินฝากท่ีจํานํา และเงินฝากท่ีจํานําปราศจากภาระ การจํานํา สทิธิยดึหน่วงและภาระ 
ติดพนัใด ๆ และสว่นได้เสียท่ีไม่เป็นคณุอ่ืนใดซึง่กระทบกระเทือนตอ่สทิธิและประโยชน์ในเงินฝากท่ีจํานํา 
เว้นแตส่ทิธิของผู้ รับจํานําตามสญัญานี ้และสทิธิในการหกักลบลบหนีต้ามกฎหมาย 

 
(ข) ผู้ จํานําได้รับและจะดํารงไว้ให้มีผลใช้บงัคบัอยา่งสมบรูณ์ ซึง่การอนญุาต ความยินยอม ใบอนญุาต 

ทัง้หลายท่ีจําเป็นหรือพงึได้มาเก่ียวกบัสญัญานี ้ และเพ่ือการปฏิบติัตามภาระผกูพนัทัง้หลายตามสญัญา
นีอ้ยา่งถกูต้อง 

 

(ค) การลงนามในสญัญานี ้ และการปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญานี ้ ไมข่ดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือข้อจํากดัตามสญัญาท่ีผกูพนัผู้ จํานํา และ 

 
(ง) ผู้ จํานําจะไมโ่อนหรือจํานําโดยประการอ่ืน หรือก่อสทิธิในหลกัประกนัอ่ืนใดในเงินฝากท่ีจํานํา และ 

ตราสารเงินฝากทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหนึง่ ให้แก่บคุคลอ่ืนใดนอกจากผู้ รับจํานําตามสญัญานี ้
 
5. การคุ้มครองสทิธิท่ีมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั 
 
ผู้ จํานําตกลงท่ีจะชดใช้ให้แก่ผู้ รับจํานําเม่ือมีการทวงถาม สําหรับคา่ธรรมเนียม ความสญูเสีย คา่ใช้จ่าย หรือ
ความรับผิดตามสมควรใด ๆ ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้โดยผู้ รับจํานําหรือเรียกเก็บจากผู้ รับจํานํา เพ่ือหรือโดยเก่ียวกบัการ

ทําให้สทิธิตามสญัญานีส้มบรูณ์ และ/หรือการคุ้มครองสทิธิตามสญัญานี ้
 

6. การบงัคบั 
 
6.1 เม่ือเกิดกรณีผิดนดัโดยผู้ จํานําตามสญัญาสนิเช่ือ และในเวลาใดภายหลงัจากนัน้ หรือเม่ือมีการละเมิด
หนีใ้ด ๆ หรือในกรณีท่ีผู้ จํานํา 
 

(ก) เข้าทําการประนอมหนี ้หรือทําความตกลงกบัเจ้าหนีอ่ื้นเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหนีท้ัง้หมด 
(ข) ตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเป็นผู้ มีหนีส้นิล้นพ้นตวั หรือมีการออกคําสัง่เพ่ือยดึ หรือควบคมุ หรือมี

การแตง่ตัง้ผู้พิทกัษ์ทรัพย์ หรือบงัคบัหนีต้อ่ทรัพย์สนิของผู้ จํานําทัง้หมดหรือบางสว่น 
(ค) ผิดนดัชําระหนีส้ินหรือดอกเบีย้เป็นเวลาเกินกวา่ 15 (สบิห้า) วนั หรือ 
(ง) ไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดใดของสญัญานี ้ หรือละเมิดข้อกําหนดใดของสญัญญานี ้ หรือ

ข้อกําหนดใดของสญัญาฉบบัใดของผู้ จํานํา 
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ผู้ จํานําจะมีสทิธิดําเนินการท่ีจําเป็นทัง้หมด เพ่ือบงัคบัการจํานําท่ีก่อขึน้ตามสญัญานีโ้ดยสอดคล้องกบักฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง 
 
6.2 ผู้ รับจํานําไมอ่ยู่ภายใต้ภาระผกูพนัท่ีจะต้องใช้สิทธิ อํานาจ หรือสทิธิพิเศษใด ๆ ท่ีให้แก่ผู้ รับจํานํา โดย
หรือตามสญัญานี ้ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือต้องทําการไต่สวนเก่ียวกบัลกัษณะหรือความเพียงพอของการ
ชําระหนีใ้ด ๆ ท่ีผู้ รับจํานําได้รับ หรือต้องทําการเรียกร้อง หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือบงัคบัสทิธิและผลประโยชน์
ใด ๆ ท่ีก่อขึน้ตามสญัญานี ้ หรือจํานวนเงินใด ๆ ท่ีถงึกําหนดต้องชําระ หรืออาจพงึต้องชําระตามการเรียกร้อง 
หรือดําเนินการดงักลา่ว หรือท่ีผู้ รับจํานํามีสทิธิได้รับในเวลาใด การกระทําการ หรือละเว้นไมก่ระทําการโดยผู้ รับ
จํานํา จะไมก่่อให้เกิดข้อตอ่สู้ การฟ้องแย้ง หรือสทิธิในการหกักลบลบหนีอ่ื้น ๆ หรือกระทบกระเทือนหรือเส่ือม
เสียตอ่หนีใ้ด ๆ ในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ จํานํา 
 
6.3 จํานวนเงินท่ีได้รับจากการบงัคบัจํานํา ให้ผู้ รับจํานํานํามาใช้ชําระหนีต้ามดลุพินิจของผู้ รับจํานําแตเ่พียง 
ผู้ เดียว 
 
6.4 หากจํานวนเงินสทุธิท่ีได้รับจากการบงัคบัจํานํามีจํานวนน้อยกว่าหนีท่ี้ค้างชําระ ผู้ จํานําตกลงท่ีจะชําระ
สว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ รับจํานําโดยครบถ้วนทนัที 
 
7. ผู้ สืบสทิธิและผู้ รับโอน 
 
สญัญานีผ้กูพนั และเป็นประโยชน์แก่คูส่ญัญา และผู้ สืบสทิธิและผู้ รับโอนของคูส่ญัญา ผู้ จํานําจะโอนสทิธิ หรือ
ภาระผกูพนัของตนตามสญัญานีมิ้ได้ 
 
8. การไถ่ถอน 
 
เม่ือมีการร้องขอ ผู้ รับจํานําจะต้องปลดเปลือ้งการจํานําท่ีก่อขึน้ตามสญัญานี ้ และสง่ตราสารเงินฝากคืนให้แก่ผู้
จํานําด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ จํานํา เม่ือหนีท้ัง้หมดของผู้ จํานําและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ทัง้หมดของผู้ จํานําท่ีก่อขึน้ตาม
สญัญานี ้ได้รับการชําระและปลดเปลือ้งอยา่งครบถ้วนแล้ว 
 

9. คําบอกกลา่ว 
 

ท่ีอยูข่องผู้ จํานําท่ีระบขุ้างต้นเป็นท่ีอยูท่างธุรกิจหรือถ่ินท่ีอยูข่องผู้ จํานํา ซึง่ผู้ จํานําเลือกให้เป็น “ภมิูลําเนา” ตาม
กฎหมายของตน เพ่ือประโยชน์ในการสง่คําบอกกลา่ว หนงัสือติดตอ่ และการติดตอ่อ่ืน ๆ ทัง้หลายของผู้ รับจํานํา
ถงึผู้ จํานํา บรรดาคําบอกกลา่ว หนงัสือติดตอ่และการติดตอ่ให้ถือวา่ผู้ จํานําได้รับแล้วโดยชอบ เม่ือสง่ไปยงัท่ีอยู่
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ข้างต้น หรือท่ีอยูท่ี่ผู้ จํานําแจ้งไว้ครัง้สดุท้าย โดยไมคํ่านงึว่ามีผู้ตอบรับแทนผู้ จํานําหรือไม่ ในกรณีท่ีผู้ จํานํา
ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยูเ่พ่ือประโยชน์ข้างต้น ผู้ จํานําจะต้องแจ้งท่ีอยูใ่หมต่อ่ผู้ รับจํานําเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึง่จะใช้แทนท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ข้างต้น หรือท่ีอยูท่ี่แจ้งตอ่ผู้ รับจํานําครัง้สดุท้าย เม่ือผู้ รับจํานําได้รับการแจ้ง คํา
บอกกลา่ว หนงัสือติดตอ่และการติดตอ่ใด ๆ ท่ีทําโดยทางเทเลก็ซ์ หรือโทรสารจะต้องมีการแจ้งยืนยนัเป็นหนงัสือ
ไปยงัผู้ รับจํานําทนัที 
 
10. กฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
 
สญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 
 
เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้คู่สญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความของสญัญานีแ้ล้ว และลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
ผู้ จํานํา 
       (ตราประทบั ถ้ามี) 
__________________________________________ 
ช่ือ 
ตําแหน่ง 
 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. 
 
__________________________________________ 
ช่ือ 
ตําแหน่ง 
 
พยาน 
 
__________________________________________ 
 
พยาน 
 
__________________________________________ 
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ตวัอย่าง แบบฟอร์ม การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกันของ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด 
(มหาชน)  
 

สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงนิฝากเป็นประกัน 
 

ทําท่ี ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
วนัท่ี………………………………………… 

 

 สญัญานีทํ้าขึน้ระหวา่ง……………………………………………………………….…….. อาย…ุ…….ปี 
เชือ้ชาติ……….. สญัชาติ………….. ตัง้บ้านเรือนอยูเ่ลขท่ี………………… ตรอก/ซอย……………………….. 
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง………………………… อําเภอ/เขต……..……………………. 
จงัหวดั……………………….. ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ผู้โอน” ฝ่ายหนึง่ กบั ธนาคารนครหลวงไทย 
จํากดั (มหาชน) โดย………………………….… ผู้ รับมอบอํานาจ สํานกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1101 ถนนเพชรบรีุ
ตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “ผู้ รับโอน” อีกฝ่ายหนึง่ 
 ทัง้สองฝ่ายตกลงทําสญัญากนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ 1. “ผู้ โอน” รับรองวา่ “ผู้โอน” เป็นผู้ฝากเงินและเป็นผู้ มีช่ือระบเุป็นผู้ มีสทิธิรับเงินตามบญัชีเงิน
ฝากท่ีมีการเปิดบญัชีไว้กบัธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ลําดบั บญัชีเงินฝากประเภท    บญัชีเลขท่ี    จํานวนเงิน            สาขา 
    1 ………..…………… …..…………..   ……….…..…..     ….………..….. 
    2 ………..…………… …..…………..   ……….…..…..     ….………..….. 
 รวมทัง้สิน้………..บญัชี ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “บญัชีเงินฝาก” จํานวนเงินตามบญัชีเงินฝากรวม
ทัง้สิน้………………………..บาท (………………………………………………….) 
 

 ข้อ 2. “ผู้ โอน” ตกลงโอน และ “ผู้ รับโอน” ตกลงรับโอนสทิธิเรียกร้องท่ีมีอยูเ่หนือ “บญัชีเงินฝาก” ใน
จํานวนเงินฝากรวมทัง้ต้นเงินและดอกเบีย้ท่ีมีอยู่ในขณะทําสญัญา และ/หรือท่ีจะมีขึน้ในภายหน้าทัง้หมด นบัแต่
วนัทําสญัญาฉบบันีเ้ป็นต้นไป โดย “ผู้โอน” ได้มอบสมดุคูฝ่าก และ/หรือสมดุบญัชีตาม “บญัชีเงินฝาก” ให้แก่  
“ผู้ รับโอน ยดึถือไว้ในวนัทําสญัญานีแ้ล้ว และเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัระหวา่งคูส่ญัญาวา่การโอนสทิธิเรียกร้องในเงิน
ฝากตามสญัญาฉบบันี ้ เป็นการโอนสทิธิเรียกร้องท่ีไมมี่เง่ือนไข เป็นการโอนแบบเพิกถอนไมไ่ด้ สิทธิเรียกร้องเงิน
ฝากจงึตกเป็นของ “ผู้ รับโอน” โดยสมบรูณ์ทนัที ณ วนัทําสญัญาฉบบันี ้ โดยถือเอาสญัญาฉบบันีเ้ป็นหลกัฐาน
แสดงความยินยอมของ “ผู้โอน” ด้วย 
 

 ข้อ 3. การโอนสทิธิเรียกร้องดงักลา่วในข้อ 2. เป็นการโอนเพ่ือเป็นประกนัหนีส้นิทกุประเภทของ  
“ผู้โอน” และ/หรือ…………………………………………… ท่ีมีตอ่ “ผู้ รับโอน” ในวนัทําสญัญานี ้และ/หรือท่ีจะ
เกิดมีขึน้ตอ่ไปในภายภาคหน้า 
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 ข้อ 4. “ผู้ โอน” รับรองวา่ “ผู้โอน” เป็นผู้ มีสทิธิเหนือเงินฝากท่ีระบใุนข้อ 1. โดยชอบและโดยสจุริต 
สทิธิท่ีผู้ โอนเงินฝากมีอยูเ่หนือ “บญัชีเงินฝาก” เป็นสทิธิอยา่งสมบรูณ์ปราศจากการรอนสทิธิ หรือข้อโต้แย้งใด ๆ 
ทัง้สิน้ “ผู้โอน” จะไมย่กเลกิการโอน ทัง้จะไมทํ่าให้สทิธิเรียกร้องนีร้ะงบัไป ไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ นอกจากจะได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก “ผู้ รับโอน” หากตอ่ไปเป็นท่ีปรากฏแก่ “ผู้ รับโอน” วา่ “ผู้โอน” ไมใ่ช่ 
เจ้าของผู้ฝากเงินโดยชอบหรือโดยสจุริตของ “บญัชีเงินฝาก” ก็ดี “บญัชีเงินฝาก” ถกูรอนสทิธิหรือถกูโต้แย้งสทิธิ
โดยบคุคลใด ๆ ก็ดี หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ “ผู้ รับโอน” อนัเน่ืองมาจากการโอน “ผู้โอน” จะต้องรับผิด 
ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่ “ผู้ รับโอน” ทัง้สิน้ 
  “ผู้ รับโอน” ตกลงถือเอาคํารับรองของ “ผู้โอน” ตามวรรค 1 เป็นสาระสําคญัในการท่ี “ผู้ รับ
โอน” ได้ตกลงยินยอมทําข้อตกลงตามมลูหนีใ้นภาระผกูพนัตามข้อ 3. กบั “ผู้โอน” 
 

 ข้อ 5. หาก “ผู้โอน” ผิดนดัชําระหนี ้ หรือไมป่ฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีได้ให้ไว้ตอ่ “ผู้ รับ
โอน” ในการให้สนิเช่ือ หรือหนีส้นิตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 3. หรือไมว่า่กรณีใด ๆ “ผู้ รับโอน” จะดําเนินการเบิกถอน
หรือลงจ่ายเพ่ือหกัเงินฝากจาก “บญัชีเงินฝาก” ดงักลา่วตามสญัญานี ้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้โอน” ทราบ และไม่
ต้องขอความยินยอมจาก “ผู้โอน” ทัง้ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี ้“ผู้ รับโอน” มีสทิธิเบิกถอนหรือลงจ่ายเพ่ือหกัเงินฝาก
ตามความดงักลา่ว โดยไมจํ่าเป็นต้องทําเอกสารในการเบิกถอนเงินฝากแตอ่ยา่งใดอีก 
  ในกรณีท่ี “ผู้ รับโอน” ได้เบิกถอน หรือลงจ่ายเพ่ือหกัเงินฝากชําระหนีข้อง “ผู้โอน” แล้ว ยงัมี
เงินเหลืออยูอี่ก “ผู้ รับโอน” จะคืนเงินท่ีเหลือให้แก่ “ผู้โอน” ทนัที แตถ้่าเงินท่ีรับมายงัไมพ่อชําระหนีข้อง”ผู้โอน”  
“ผู้โอน” ยงัมีหน้าท่ีต้องชําระหนีใ้ห้แก่ “ผู้ รับโอน” ตอ่ไปจนกวา่จะชําระหนีใ้ห้แก่ “ผู้ รับโอน” เสร็จสิน้ 
 

 ข้อ 6. หากสทิธิท่ีโอนกนันีเ้ส่ือมลง หรือสญูสิน้ไปทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น หรือไมว่า่กรณีใด ๆ ไมว่า่
จะเป็นความผิดของ “ผู้โอน” หรือมิใช่ก็ตาม และเป็นเหตใุห้ “ผู้ รับโอน” ได้รับความเสียหาย “ผู้โอน” ยินยอม 
รับผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทนในความเสียหายนัน้แก่ “ผู้ รับโอน” ทัง้สิน้ 
 

 สญัญาฉบบันีทํ้าขึน้เป็นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คู่สญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความในสญัญา
โดยตลอดแล้ว เหน็วา่ถกูต้องตรงตามความประสงค์ จงึได้ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญั (หากมี) ไว้เป็น
หลกัฐานตอ่หน้าพยาน 
 

  ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้โอน 
        (……………………………………………………) 
 

  ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้ รับโอน 
        (……………………………………………………) 
 

ลงช่ือ…………………………………………..พยาน       ลงช่ือ…………………………………………..พยาน 
       (…………………………..………………)        (……………………………………………) 
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ตวัอย่าง แบบฟอร์ม การใช้เงนิฝากเป็นหลักประกัน ของ ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน)  
 

หนังสือยนิยอมมอบเงนิฝากเป็นประกันหนีข้องตนเอง 
 

ทําท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
สํานกั/สาขา_______________________ 

 

วนัท่ี____________________________________ 
 

  หนงัสือฉบบันีทํ้าขึน้และทําให้ไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนี ้
เรียกวา่ “ธนาคาร” โดย________________________________________________________ อาย_ุ______ปี 
___________________________________________________________________ อาย_ุ_____ปี อยูบ้่านเลขท่ี 
__________________________________________________________________________________________
___________________________________ ซึง่ต่อไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ “ผู้ ยินยอม” ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้
  โดยท่ีผู้ ยินยอมเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝาก________________ บญัชีเลขท่ี ________________ 
ช่ือบญัชี__________________ ณ ธนาคารสาขา____________________ ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ “เงินฝาก” 
  และโดยท่ีผู้ ยินยอมได้ทําสญัญา_______________________________________ กบั
ธนาคาร เป็นจํานวนเงิน/ในวงเงิน__________________ บาท 
(______________________________________________) ตามสญัญา ลง
วนัท่ี_____________________________ ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ “สญัญาก่อหนี”้  
  และโดยท่ีผู้ ยินยอมได้ทราบ และเข้าใจข้อความในสญัญาก่อหนีโ้ดยตลอดแล้ว และประสงค์
ท่ีจะให้ความยินยอมมอบเงินฝากให้แก่ธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระหนีข้องผู้ ยินยอมตามสญัญา 
ก่อหนี ้พร้อมทัง้มอบอํานาจให้ธนาคารจดัการแก่เงินฝากได้ตามท่ีจะกลา่วตอ่ไป 
  ฉะนัน้ โดยหนงัสือนี ้ผู้ ยินยอมจึงขอให้ความยินยอมพร้อมทัง้มอบอํานาจในการจดัการแก่เงิน
ฝาก และขอให้สญัญาแก่ธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1. ผู้ ยินยอมขอมอบเงินฝากให้แก่ธนาคาร จํานวนเงิน____________________ บาท 
(______________________________________) เพ่ือเป็นหลกัประกนั ในการท่ีผู้ ยินยอมจะชําระหนีต้ามสญัญา
ก่อหนีใ้ห้แก่ธนาคาร รวมตลอดทัง้ความเสียหาย อนัเกิดจากการท่ีผู้ ยินยอมไม่ชําระหนี ้ หรือปฏิบติัผิดสญัญา 
ก่อหนีข้้อหนึง่ข้อใด จนกวา่ผู้ ยินยอมได้ชําระหนีแ้ละปฏิบติัตามสญัญาก่อหนีโ้ดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 2. ในกรณีท่ีผู้ ยินยอมไมชํ่าระหนีต้ามสญัญาก่อหนี ้ หรือไมป่ฏิบติัตามสญัญาก่อหนี ้
ข้อหนึง่ข้อใดในประการท่ีทําให้ธนาคารมีสทิธิเรียกร้องให้ผู้ ยินยอม ชําระหนีห้รือคา่เสียหายตามสญัญาก่อหนีไ้ด้
แล้ว ผู้ ยินยอมขอให้ความยินยอมและมอบอํานาจให้ธนาคารจดัการแก่เงินฝาก โดยการหกัเงินจากเงินฝาก 
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินฝาก (ถ้ามี) ไปชําระหนีต้ามสญัญาก่อหนี ้ ไม่วา่จะเป็นหนี ้ เงินต้น ดอกเบีย้  
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คา่อปุกรณ์แหง่หนี ้ และคา่เสียหาย ดงักลา่วได้จนเตม็จํานวน ทัง้นี ้ โดยไมจํ่าต้องบอกกลา่วให้ผู้ ยินยอมทราบ
ลว่งหน้าก่อน 
  ข้อ 3. ในกรณีท่ีผู้ ยินยอมถกูบคุคลอ่ืนเรียกร้อง หรือถกูฟ้อง หรือกําลงัจะถกูฟ้อง ไมว่่าจะ
เป็นคดีแพง่ คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือเม่ือมีเหตหุรือพฤติการณ์ใด ๆ ท่ีแสดงได้วา่ หรือท่ีธนาคารเช่ือได้วา่ 
ผู้ ยินยอมไม่สามารถหรือน่าจะไม่สามารถชําระหนี ้ หรือคา่เสียหายตามสญัญาก่อหนีไ้ด้ครบถ้วน ทัง้นี ้ ไมว่า่หนี ้
ตามสญัญาก่อหนีจ้ะครบกําหนดเวลาชําระแล้วหรือไมก็่ตาม ผู้ ยินยอมขอให้ความยินยอมและขอมอบอํานาจให้
ธนาคารจดัการแก่เงินฝากได้เช่นเดียวกบัการจดัการเงินฝากตามท่ีกลา่วในข้อ 2. 
  ข้อ 4. ในกรณีท่ีเงินฝากเป็นประเภทเงินฝากประจํา หรือใบรับฝากประจําท่ีมีกําหนดเวลา
การฝากแน่นอน และเงินฝากครบกําหนดเวลาการฝากแล้ว แตเ่ป็นเวลาก่อนท่ีหนีต้ามสญัญาก่อหนีถ้งึกําหนด
ชําระ หรือถงึกําหนดชําระแล้ว แตธ่นาคารยงัไมไ่ด้รับชําระจนครบถ้วน ผู้ ยินยอมยินยอมให้ธนาคารดําเนินการ
ตอ่อายเุงินฝากอีกระยะเวลาหนึ่ง เทา่กบักําหนดเวลาการฝากเดิม และให้ถือว่าการตอ่อายเุช่นวา่นีมี้ได้ตลอดไป 
จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 5. ในกรณีท่ีการให้ความยินยอม และ/หรือ การมอบอํานาจแก่ธนาคารตามท่ีกลา่วใน
หนงัสือฉบบันีเ้ป็นกรณีท่ีต้องทําเป็นหนงัสือ หรือต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ถือวา่หนงัสือยินยอมฉบบันีเ้ป็น
หนงัสือให้ความยินยอม และหนงัสือมอบอํานาจเพ่ือการดงักลา่ว ในทกุกรณี และการให้ความยินยอมและ/หรือ
การมอบอํานาจดงักลา่ว มิอาจถกูยกเลกิเพิกถอนโดยผู้ ยินยอมแตฝ่่ายเดียวได้จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระหนี ้
และ/หรือ คา่เสียหายตามสญัญาก่อหนีค้รบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 
  ผู้ ยินยอมได้เข้าใจข้อความในหนงัสือยินยอมฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือให้ไว้
เป็นหลกัฐาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้างต้น 
 
 
ลงช่ือ______________________________________________________________________________ผู้ ยินยอม 
       (         )        (             ) 
 
   ลงช่ือ__________________________________พยาน 
          (                 ) 
 
   ลงช่ือ__________________________________พยาน 
           (                  ) 
 
   ลงช่ือ__________________________________พยาน/คูส่มรสผู้ให้ความยินยอม 
          (                  ) 
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หนังสือยนิยอมมอบเงนิฝากเป็นประกันหนีข้องผู้อ่ืน 
 
  หนงัสือฉบบันีทํ้าให้ไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ 
“ธนาคาร” เม่ือวนัท่ี_____________________________ โดย  
______________________________________________________________________________ อาย_ุ______ปี 
______________________________________________________________________________ อาย_ุ______ปี 
อยู่
บ้านเลขท่ี__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________ ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ “ผู้ ยินยอม” ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้
  โดยท่ีผู้ ยินยอมเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝาก_________________________________ บญัชีเลขท่ี 
_____________________________ ช่ือบญัชี______________________________________________________ 
ณ ธนาคารสาขา________________________________ ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ “เงินฝาก” 
  และโดยท่ี__________________________________________________________________ 
ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ “ลกูหนี”้ ได้ทําสญัญา _________________________________________________ 
___________________________________กบัธนาคาร เป็นจํานวนเงิน/ในวงเงิน ____________________ บาท 
(________________________________________________) ตามสญัญาลงวนัท่ี _______________________ 
ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ “สญัญาก่อหนี”้  
  และโดยท่ีผู้ ยินยอมได้ทราบ และเข้าใจข้อความในสญัญาก่อหนีโ้ดยตลอดแล้ว และประสงค์
ท่ีจะให้ความยินยอมมอบเงินฝากให้แก่ธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระหนีข้องลกูหนีต้ามสญัญาก่อหนี ้
พร้อมทัง้มอบอํานาจให้ธนาคารจดัการแก่เงินฝากได้ตามท่ีจะกลา่วตอ่ไป 
  ฉะนัน้ โดยหนงัสือนี ้ผู้ ยินยอมจึงขอให้ความยินยอมพร้อมทัง้มอบอํานาจในการจดัการแก่เงิน
ฝาก และขอให้สญัญาแก่ธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1. ผู้ ยินยอมขอมอบเงินฝากให้แก่ธนาคาร จํานวนเงิน_________________ บาท 
(________________________________________) เพ่ือเป็นหลกัประกนั ในการท่ีลกูหนีจ้ะชําระหนีต้ามสญัญา
ก่อหนีใ้ห้แก่ธนาคาร รวมตลอดทัง้ความเสียหาย อนัเกิดจากการท่ีลกูหนีไ้มชํ่าระหนี ้หรือปฏิบติัผิดสญัญาก่อหนี ้
ข้อหนึง่ข้อใด จนกวา่ลกูหนีไ้ด้ชําระหนีแ้ละปฏิบติัตามสญัญาก่อหนีโ้ดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 2. ในกรณีท่ีลกูหนีไ้มชํ่าระหนีต้ามสญัญาก่อหนี ้ หรือไมป่ฏิบติัตามสญัญาก่อหนีข้้อ
หนึง่ข้อใดในประการท่ีทําให้ธนาคารมีสทิธิเรียกร้องให้ลกูหนี ้ชําระหนีห้รือคา่เสียหายตามสญัญาก่อหนีไ้ด้แล้ว ผู้
ยินยอมขอให้ความยินยอมและมอบอํานาจให้ธนาคารจดัการแก่เงินฝาก โดยการหกัเงินจากเงินฝาก พร้อมทัง้
ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากเงินฝาก (ถ้ามี) ไปชําระหนีต้ามสญัญาก่อหนี ้ไมว่า่จะเป็นหนี ้ เงินต้น ดอกเบีย้ คา่อปุกรณ์
แหง่หนี ้และคา่เสียหาย ดงักลา่วได้จนเตม็จํานวน ทัง้นี ้โดยไมจํ่าต้องบอกกลา่วให้ผู้ ยินยอมทราบลว่งหน้าก่อน 
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  ข้อ 3. ในกรณีท่ีผู้ ยินยอมและ/หรือลกูหนีถ้กูบคุคลอ่ืนเรียกร้อง หรือถกูฟ้อง หรือกําลงัจะ
ถกูฟ้อง ไมว่า่จะเป็นคดีแพง่ คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือเม่ือมีเหตหุรือพฤติการณ์ใด ๆ ท่ีแสดงได้วา่ หรือท่ี
ธนาคารเช่ือได้วา่ ลกูหนีไ้มส่ามารถหรือน่าจะไม่สามารถชําระหนี ้ หรือคา่เสียหายตามสญัญาก่อหนีไ้ด้ครบถ้วน 
ทัง้นี ้ ไมว่า่หนีต้ามสญัญาก่อหนีจ้ะครบกําหนดเวลาชําระแล้วหรือไมก็่ตาม ผู้ ยินยอมขอให้ความยินยอมและ 
ขอมอบอํานาจให้ธนาคารจดัการแก่เงินฝากได้เช่นเดียวกบัการจดัการเงินฝากตามท่ีกลา่วในข้อ 2. 
  ข้อ 4. ในกรณีท่ีเงินฝากเป็นประเภทเงินฝากประจํา หรือใบรับฝากประจําท่ีมีกําหนดเวลา
การฝากแน่นอน และเงินฝากครบกําหนดเวลาการฝากแล้ว แตเ่ป็นเวลาก่อนท่ีหนีต้ามสญัญาก่อหนีถ้งึกําหนด
ชําระ หรือถงึกําหนดชําระแล้ว แตธ่นาคารยงัไมไ่ด้รับชําระจนครบถ้วน ผู้ ยินยอมยินยอมให้ธนาคารดําเนินการ
ตอ่อายเุงินฝากอีกระยะเวลาหนึ่ง เทา่กบักําหนดเวลาการฝากเดิม และให้ถือว่าการตอ่อายเุช่นวา่นีมี้ได้ตลอดไป 
จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 5. ในกรณีท่ีการให้ความยินยอม และ/หรือ การมอบอํานาจแก่ธนาคารตามท่ีกลา่วใน
หนงัสือฉบบันีเ้ป็นกรณีท่ีต้องทําเป็นหนงัสือ หรือต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ถือวา่หนงัสือยินยอมฉบบันีเ้ป็น
หนงัสือให้ความยินยอม และหนงัสือมอบอํานาจเพ่ือการดงักลา่ว ในทกุกรณี และการให้ความยินยอมและ/หรือ
การมอบอํานาจดงักลา่ว มิอาจถกูยกเลกิเพิกถอนโดยผู้ ยินยอมแตฝ่่ายเดียวได้จนกวา่ธนาคารจะได้รับชําระหนี ้
และ/หรือ คา่เสียหายตามสญัญาก่อหนีค้รบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 
  ผู้ ยินยอมได้เข้าใจข้อความในหนงัสือยินยอมฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือให้ไว้
เป็นหลกัฐาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้างต้น 
 
 
ลงช่ือ____________________________________________________________________________ผู้ ยินยอม 
       (     )      (          ) 
 
   ลงช่ือ__________________________________พยาน 

         (               ) 
 
   ลงช่ือ__________________________________พยาน 
          (                 ) 
 
   ลงช่ือ__________________________________พยาน/คูส่มรสผู้ให้ความยินยอม 

         (                ) 
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หนังสือยนิยอมให้หกัเงนิจากบัญชีเงนิฝาก 
 

วนัท่ี_________________________________ 
 
เรียน   ทา่นผู้จดัการธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
  สํานกั/สาขา___________________________ 
 
  ข้าพเจ้า__________________________________________________________________ 
เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท_____________________________ บญัชีเลขท่ี___________________________ 
ช่ือบญัชี____________________________________________________________________ ซึง่มีอยู่กบั
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกั/สาขา___________________________ ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือนีเ้รียกวา่ 
“ธนาคาร” ขอทําหนงัสือยินยอมฉบบันีใ้ห้ไว้กบัธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่ในกรณีท่ี 
______________________________ ผิดนดัหรือผิดสญัญา ไมชํ่าระหนีห้รือเงินจํานวนใด ๆ ซึง่ในสญัญาสนิเช่ือ
หรือในบนัทกึหรือข้อตกลงตา่ง ๆ อนัเก่ียวข้องกบัสญัญาสนิเช่ือ 
กําหนดให้_________________________________________________ มีหน้าท่ีต้องชําระให้แก่ธนาคารแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนินการดงัต่อไปนี ้
  1.  หกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นหรือบญัชีเงินฝากอ่ืนของข้าพเจ้าท่ีมีอยูก่บั
ธนาคารไปชําระ 
   1.1 หนีท้กุประเภท หรือทกุลกัษณะหนีข้อง_______________________________ 
ท่ีเป็นหนีอ้ยูก่บัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกั/สาขา ________________________________________ 
ตามจํานวนเงินและเง่ือนไขท่ี ________________________________________ ต้องผอ่นชําระหนีใ้ห้กบัธนาคาร
หรือจํานวนท่ีผิดนดัทัง้หมดจนกวา่จะหมดหนี ้
   1.2 คา่เบีย้ประกนัอคัคีภยั คา่เบีย้ประกนัภยัอ่ืน ๆ คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ คา่อากร
แสตมป์ คา่เช่าตู้ นิรภยั ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี________________________________ จะต้องชําระ 
  2. ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าท่ีธนาคารหกัเงินฝากดงักลา่วในข้อ 1. เป็นบญัชี
ประเภทกระแสรายวนั ถ้าไมมี่เงินในบญัชีหรือมีแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะให้หกัเพ่ือชําระหนีด้งักลา่วข้างต้น ข้าพเจ้า 
ยินยอมให้ธนาคารทํารายการหกัหรือถอนเงินจากบญัชีกระแสรายวนัของข้าพเจ้า นําเข้าชําระเงินตาม 1.1 และ/
หรือ 1.2 จนครบถ้วน โดยให้ถือเสมือนหนึง่วา่เป็นกรณีท่ีข้าพเจ้าได้เบิกเงินเกินบญัชีไปตามจํานวนเงินท่ีธนาคาร
ได้หกัไปชําระหนี ้
  3. การหกัหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตาม 1. และ 2. ทกุคราว ข้าพเจ้ายินยอมให้
ธนาคารดําเนินการไปก่อนได้โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบในภายหลงั 
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  ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความในหนงัสือนีโ้ดยตลอดแล้ว ตรงตามเจตนาของข้าพเจ้า จงึได้ลง 
ลายมือช่ือให้ไว้เป็นสําคญัและมอบหนงัสือฉบบันี ้ให้ไว้กบัธนาคารเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 
   ลงช่ือ_____________________________________ผู้ให้ความยินยอม 
          (          ) 
 
 
   ลงช่ือ_____________________________________พยาน 
          (          ) 
 
 
   ลงช่ือ_____________________________________พยาน 
          (          ) 
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ภาคผนวก ข. 
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คาํพพิากษาฎีกาที่เก่ียวข้อง 
 
คาํพพิากษาฎีกาที่ 2611/2522 
 
 นายเจริญ  ศรีสมบรูณานนท์  โจทก์ 
 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั  ผู้ ร้อง 
 
 บริษัท ธเนศพร จํากดั กบัพวก  จําเลย 
 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 657, 750 
 
  คดีปรากฏข้อเท็จจริงวา่ จําเลยได้ทําสญัญาก่อสร้างทางกบักรมทางหลวง และ
ได้รับคา่จ้างลว่งหน้าไปจากกรมทางหลวง โดยธนาคารผู้ ร้องได้ออกหนงัสือคํา้ประกนัไว้ตอ่กรม
ทางหลวงวา่ ถ้าจําเลยผิดสญัญา ธนาคารผู้ ร้องได้ออกหนงัสือคํา้ประกนัไว้ตอ่กรมทางหลวงวา่ ถ้า
จําเลยผิดสญัญา ธนาคารผู้ ร้องจะรับผิดชดใช้เงินคืนตามจํานวนท่ีจําเลยต้องรับผิดตอ่กรมทาง
หลวง จําเลยได้ฝากเงินประเภทฝากประจํา ไว้กบัธนาคารผู้ ร้องสองจํานวน ปรากฏตามใบรับฝาก
ประจํา เลขท่ี 906/2517 และ 1093/2518 ตามลําดบั จําเลยได้ตกลงมอบเงินฝากพร้อมใบรับฝาก
เง◌ินประจําเลขท่ี 906/2517 และ 1093/2518 ให้ธนาคารผู้ ร้อง เพ่ือเป็นประกนัความเสียหายของ
ผู้ ร้องท่ีจะต้องรับผิดใช้เงินแก่กรมทางหลวง เน่ืองจากการออกหนงัสือคํา้ประกนัจําเลยไว้ และยอม
ให้ผู้ ร้องหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของจําเลยชําระคา่เสียหายท่ีธนาคารผู้ ร้องจะต้องชดใช้แทนได้
ทนัที โดยไมต้่องบอกกลา่วแก่จําเลยก่อน ทัง้จําเลยจะไมถ่อนเงินฝากประจํารายนีจ้นกวา่ธนาคาร
ผู้ ร้องจะพ้นภาระความรับผิดชอบตามหนงัสือคํา้ประกนั ตอ่มาศาลชัน้ต้นได้มีคําสัง่พทิกัษ์ทรัพย์
จําเลยเดด็ขาด และทางกรมทางหลวงได้แจ้งแก่ธนาคารผู้ ร้องวา่จําเลยผิดสญัญา ขอให้ธนาคารผู้
ร้องในฐานะผู้ คํา้ประกนัชําระหนีแ้ทนจําเลย แตธ่นาคารผู้ ร้องยงัมิได้ชําระ ปรากฏวา่เจ้าพนกังาน
พิทกัษ์ทรัพย์ได้แจ้งอายดัเงินท่ีจําเลยฝากไว้กบัธนาคารผู้ ร้อง โดยให้ธนาคารผู้ ร้องสง่เงินให้เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ธนาคารผู้ ร้องได้โต้แย้งการอายดัดงักลา่ว พร้อมทัง้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลเพิก
ถอนคําสัง่ของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ 
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  ศาลชัน้ต้น และศาลอทุธรณ์พิพากษายกคําร้อง 
 
  ธนาคารผู้ ร้องฎีกา 
 
  ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว มีปัญหาตามฎีกาของผู้ ร้องวา่ การท่ีจําเลยตกลงมอบเงิน
ฝาก พร้อมใบรับฝากเงินประจําแก่ธนาคารผู้ ร้องตามข้อเท็จจริงดงักลา่ว เป็นการจํานําเงินฝาก 
หรือไม ่ ศาลฎีกาเห็นวา่เงินท่ีจําเลยฝากไว้กบัธนาคารผู้ ร้อง ยอ่มตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ ร้อง ผู้ ร้อง
คงมีหน้าท่ีต้องคืนให้ครบจํานวน การท่ีจําเลยตกลงมอบเงินฝากพร้อมใบรับฝากแก่ผู้ ร้อง เพ่ือเป็น
ประกนัความเสียหายอนัจะเกิดเน่ืองจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัจําเลยนัน้ เป็นเร่ือง
ความตกลงในการฝากเงินนัน้เอง ไมทํ่าให้ตวัเงินตามจํานวนในบญัชีเงินฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิของ
จําเลย โดยมีผู้ ร้องยดึไว้เป็นประกนัการชําระหนี ้ความตกลงดงักลา่วไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก 
 
คาํพพิากษาฎีกาที่ 1474/2528 
 
   ข้อเท็จจริงมีวา่ “จําเลยทําสญัญากบัธนาคารผู้คดัค้านไว้วา่ จําเลยยอมมอบเงิน
ฝากประจําของจําเลยพร้อมด้วยใบรับฝากไว้เป็นประกนัหนีข้องจําเลยตอ่ธนาคาร ถ้าจําเลยผิด
สญัญา ยอมให้ธนาคารผู้คดัค้านนําเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วชําระหนีไ้ด้ทนัที และตราบใดท่ี
ธนาคารยงัไมไ่ด้รับชําระหนี ้ จําเลยจะไมถ่อนเงินฝาก และจะไมก่ระทําการใดให้เป็นการเส่ือมสทิธิ
ในหลกัประกนั ศาลฎีกาเห็นวา่ หนงัสือสญัญาดงักลา่วเป็นการจํานําสทิธิตามตราสาร ใบรับฝาก
เงินประจําของจําเลยเพ่ือเป็นประกนัหนีข้องจําเลยท่ีมีตอ่ธนาคารผู้คดัค้านตาม ป.พ.พ. มาตรา 
747, 750 ธนาคารผู้คดัค้านเป็นผู้ รับจํานําสทิธิตามตราสารนัน้ จงึเป็นเจ้าหนีมี้ประกนั ซึง่มีสทิธิ
เหนือทรัพย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 95 และมาตรา 110 วรรคสาม 
 
  สทิธิซึง่จํานําตามตราสารใบรับฝากเงิน เป็นมลูหนีซ้ึง่ต้องชําระเป็นเงินตาม  
ป.พ.พ. มาตรา 754 วรรคสอง จําเลยได้ตกลงกบัธนาคารผู้คดัค้านให้หกัเงินฝากของจําเลยชําระ
หนีไ้ด้ โดยไมต้่องนําไปขายทอดตลาดเพ่ือบงัคบัจํานํา ธนาคารผู้คดัค้านจงึมีสทิธิหกัเงินฝาก
ประจําของจําเลยซึง่จํานําไว้นัน้เอาชําระหนีธ้นาคารได้ในฐานะเป็นหนีมี้ประกนั 
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  ธนาคารผู้คดัค้านซึง่เป็นเจ้าหนีจํ้าเลยอยูก่่อนพทิกัษ์ทรัพย์ มีสทิธิหกักลบลบหนี ้
กบัจําเลยได้ตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 102 โดยไมจํ่าเป็นต้องอาศยัความยินยอมของจําเลย 
และสทิธิในการขอหกักลบลบหนีต้ามมาตรานี ้ ยอ่มกระทําได้แม้จะเป็นเวลาหลงัพทิกัษ์ทรัพย์แล้ว 
เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์จงึไมมี่สทิธิขอเพกิถอนการหกักลบลบหนีต้ามมาตรา 115” 
 
คาํพพิากษาฎีกาที่ 5438/2534 
 
  คดีสืบเน่ืองมาจากศาลชัน้ต้นพพิากษาให้จําเลยทัง้สองร่วมกนัชําระเงิน แต่
จําเลยทัง้สองไมชํ่าระ โจทก์จงึบงัคบัคดีโดยขอให้ยดึทรัพย์ของจําเลยทัง้สอง และขอให้อายดัเงิน
คํา้ประกนัสญัญาก่อสร้างโรงเรียนของจําเลยท่ี 1 ศาลชัน้ต้นมีคําสัง่ให้อายดัเงินคํา้ประกนัสญัญา
ก่อสร้างดงักลา่ว ห้ามมิให้ผู้ ร้องสง่มอบเงินดงักลา่วให้จําเลยท่ี 1 แตใ่ห้ชําระเงินหรือสง่มอบแก่เจ้า
พนกังานบงัคบัคดี 
  ธนาคารทหารไทย ผู้ ร้องย่ืนคําร้องวา่ จําเลยท่ี 1 ได้เปิดบญัชีเงินฝากประจําไว้กบั
ผู้ ร้อง โดยมีข้อตกลงและหนงัสือให้ความยินยอมวา่จําเลยท่ี 1 มอบใบรับฝากประจําและเงินฝาก
ในบญัชีไว้เป็นหลกัประกนัหนีข้องจําเลยท่ี 1 ท่ีมีตอ่ผู้ ร้อง ยินยอมให้ผู้ ร้องหกัเงินตามใบรับฝาก
ประจํารวมทัง้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ชําระหนีส้นิตา่ง ๆ ของจําเลยท่ี 1 ตราบใดท่ีจําเลยท่ี 1 ยงัมีหนีส้นิ
อยูก่บัผู้ ร้อง จําเลยท่ี 1 จะไมถ่อนเงินฝากจากบญัชีดงักลา่วเป็นการจํานําสทิธิตามตราสาร ผู้ ร้อง
จงึไมส่ามารถสง่มอบเงินตอ่เจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้ ตามคําร้องนีจ้งึมีประเดน็วา่ จําเลยได้จํานํา
สทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากประจําคืนจากธนาคารผู้ ร้งไว้กบัธนาคารผู้ ร้องหรือไม ่ ซึง่ผู้ ร้องเห็นวา่เป็น
การจํานําสทิธิฯ จงึอ้างวา่ไมส่ามารถสง่มอบเงินตอ่เจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้ 
 
  ศาลชัน้ต้นพิจารณาแล้ว มีคําสัง่วา่เงินฝากประจําในธนาคารผู้ ร้องตกเป็น
กรรมสทิธ์ิของผู้ ร้อง ข้อตกลงให้เงินฝากและสมดุคูส่อบบญัชีเงินฝากประจําท่ีมอบแก่ผู้ ร้องเป็น
ประกนัหนีข้องจําเลยท่ี 1 ท่ีมีตอ่ผู้ ร้อง ไมทํ่าให้เงินฝากตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ฝากท่ีจะมอบเป็น
การจํานําแก่ผู้ ร้องได้ กรณีจงึไมใ่ช่การจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร และแม้จะเป็นการจํานํา เจ้าหนีต้าม
คําพิพากษาก็มีสทิธิอายดัทรัพย์ของลกูหนีต้ามคําพพิากษาได้ ดงันัน้ โจทก์จงึมีสทิธิอายดัเงินฝาก
ประจําของจําเลยท่ี 1 ได้ ให้ยกคําร้อง 
 
  ผู้ ร้องอทุธรณ์ 
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  ศาลอทุธรณ์วนิิจฉยัวา่ การท่ีจําเลยท่ี 1 เปิดบญัชีเงินฝากประจําไว้กบัผู้ ร้อง แล้ว
มอบใบรับฝากประจําให้ผู้ ร้องไว้ โดยมีข้อตกลงกนัตามหนงัสือให้ความยินยอม ฯลฯ นัน้ จะเป็น
การจํานําสทิธิตามตราสารดงัข้ออ้างของผู้ ร้องหรือไมก็่ตาม จําเลยท่ี 1 ก็ยงัคงมีสทิธิเรียกร้องเงิน
ตามใบรับฝากประจําจากผู้ ร้องได้ โจทก์จงึมีสทิธิขอให้อายดัเงินจํานวนดงักลา่วได้ พิพากษายืน 
 
  ผู้ ร้องฎีกา 
 
  ศาลฎีกากลา่ววา่ ปัญหาท่ีจะวินิจฉยัตามฎีกาข้อแรกมีวา่ การท่ีจําเลยท่ี 1 เปิด
บญัชีเงินฝากประจําไว้กบัผู้ ร้อง และมอบใบรับฝากประจําและเงินฝากในบญัชีดงักลา่วให้ผู้ ร้องไว้
เป็นหลกัประกนัการชําระหนีท่ี้จําเลยท่ี 1 มีตอ่ผู้ ร้อง เป็นการจํานําเงินฝากประจํา หรือเป็นการ
จํานําสทิธิซึง่มีตราสารตามมาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์หรือไม ่ ศาลฎีกา
เห็นวา่เม่ือจําเลยท่ี 1 ฝากเงินไว้กบัผู้ ร้องตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 672 ให้
สนันิษฐานไว้ก่อนกวา่ ผู้ รับฝากเงินไมพ่งึต้องสง่คืนอนัเดียวกนักบัท่ีรับฝาก ผู้ รับฝากมีสทิธิจะเอา
เงินซึง่ฝากนัน้ออกใช้ก็ได้ ฉะนัน้เงินท่ีฝากจงึตกเป็นของผู้ ร้อง ผู้ ร้องคงมีแตห่น้าท่ีคืนเงินให้ครบ
จํานวนเทา่นัน้ การท่ีจําเลยท่ี 1 ตกลงมอบเงินฝากพร้อมสมดุบญัชีฝากประจําไว้แก่ผู้ ร้องก็เพียง
เพ่ือเป็นประกนัหนีท่ี้จําเลยท่ี 1 จะพงึมีตอ่ผู้ ร้อง แม้จําเลยท่ี 1 ตกลงยินยอมให้ผู้ ร้องหกัเงินจาก
บญัชีดงักลา่วมาชําระหนีข้องจําเลยท่ี 1 ได้โดยไมต้่องบอกกลา่วตามหนงัสือให้ความยินยอมของ
จําเลยท่ี 1 เอกสารหมาย ร.7 ก็เป็นเร่ืองความตกลงในการฝากเงินเพ่ือเป็นประกนันัน่เอง หาทําให้
ตวัเงินตามจํานวนในบญัชีเงินฝากยงัคงเป็นของจําเลยท่ี 1 อนัผู้ ร้องยดึถือไว้เป็นประกนัการชําระ
หนีไ้ม ่ความตกลงดงักลา่วจงึไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก และการท่ีจําเลยท่ี 1 มอบใบรับฝากประจํา
ให้ผู้ ร้องยดึถือไว้เป็นประกนัหนีข้องจําเลยท่ี 1 ก็มิใช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 750 อีกเช่นกนั เพราะใบรับฝากประจําเป็นเพียงหลกัฐานการ
รับฝากเงินและถอนเงินท่ีผู้ ร้องออกให้จําเลยท่ี 1 ยดึถือไว้เพ่ือความสะดวกในการฝากและถอนเงิน
ในบญัชีฝากประจําของจําเลยท่ี 1 เทา่นัน้ ไมอ่ยูใ่นลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร ฎีกาข้อนีข้อง 
ผู้ ร้องฟังไมข่ึน้ 
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คาํพพิากษาฎีกาที่ 2051/2537 
 
   บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ จกัรวาลทรัสต์ จํากดั  โจทก์ 
 
   ธนาคารกรุงไทย จํากดั    เจ้าหนี ้
 
   บริษัท สหพนัธ์จกัรวาล จํากดั   จําเลย 
 
แพง่  จํานําสทิธิซึง่มีตราสาร (มาตรา 750) 
พ.ร.บ.ล้มละลายฯ เจ้าหนีมี้ประกนั (มาตรา 96 (3)) 
 
   สทิธิซึง่มีตราสารยอ่มหมายถึงตราสารท่ีใช้เทนสทิธิหรือทรัพย์ซึง่เป็นเอกสารท่ีทํา
ขึน้ตามแบบพธีิในกฎหมาย และเป็นตราสารท่ีโอนกนัได้ด้วยวิธีของตราสารนัน้ ไมห่มายความถงึ
เอกสารธรรมดาท่ีทําขึน้เพ่ือเป็นพยานหลกัฐานแห่งสทิธิทัว่ ๆ ไป สทิธิการโอนกรรมสทิธ์ิรถยนต์
พร้อมทะเบียนรถยนต์ และสญัญาเช่าซือ้ท่ีลกูหนีม้อบให้เจ้าหนีเ้พ่ือประกนัการชําระหนีต้ามตัว๋
สญัญาใช้เงินท่ีโจทก์ออกให้แก่เจ้าหนีน้ัน้ หาได้มีลกัษณะเป็นสทิธิซึง่มีตราสารในความหมาย 
ดงักลา่วไม ่แม้สทิธิดงักลา่วอาจโอนแก่กนัได้ก็เป็นเพียงการโอนสทิธิเรียกร้องธรรมดาเท่านัน้ การท่ี
ลกูหนีม้อบสทิธิการโอนกรรมสทิธ์ิรถยนต์พร้อมทะเบียนรถยนต์และสญัญาเช่าซือ้แก่เจ้าหนี ้ เพ่ือ
เป็นประกนัการชําระหนีต้ามตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีโจทก์ออกให้แก่เจ้าหนี ้ จงึไมเ่ป็นการจํานําสทิธิซึง่มี
ตราสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 750 เจ้าหนีจ้งึไมมี่สทิธิขอรับชําระหนีอ้ยา่งเจ้าหนีมี้ประกนัตาม  
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 96 (3) 
 
คาํพพิากษาฎีกาที่ 4102/2539 
 
  นางอมัพวนั  มหาชยั   โจทก์ 
 
  ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากดั ผู้ ร้อง 
 
  นายพนัธ์  ใจอินผล   จําเลย 
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แพง่  ฝากเงิน จํานําสทิธิซึง่มีตราสาร (มาตรา 672, 750) 
 
  จําเลยฝากเงินไว้กบัผู้ ร้อง เงินท่ีฝากจงึตกเป็นของผู้ ร้อง ผู้ ร้องคงมีแตห่น้าท่ีคืน
เงินให้ครบจํานวน การท่ีจําเลยทําสญัญาจํานําและมอบสมดุคูฝ่ากเงินประจําไว้แก่ผู้ ร้องก็เพียง
เพ่ือประกนัหนีท่ี้มีตอ่ผู้ ร้อง แม้จะยินยอมให้ผู้ ร้องนําเงินจากบญัชีดงักลา่วมาชําระหนีไ้ด้โดยไมต้่อง
บอกกลา่ว ก็เป็นเร่ืองความตกลงในการฝากเงินเพ่ือเป็นประกนัไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก อีกทัง้
สมดุคูฝ่ากเงินประจําก็เป็นเพียงหลกัฐานการรับฝากและถอนเงินท่ีผู้ ร้องออกให้จําเลยยดึถือไว้เพ่ือ
สะดวกในการฝากและถอนเงินในบญัชีของจําเลยเทา่นัน้ ไมอ่ยูใ่นลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร  
ผู้ร◌อ้งจงึไมเ่ป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจํานํา ไมมี่สทิธิได้รับชําระหนีก่้อนโจทก์ 
    __________________________ 
 
 คดีสืบเน่ืองมาจากโจทก์ฟ้องจําเลยให้ใช้เงินตามหนงัสือรับสภาพหนี ้ 2,907,047 
บาท พร้อมดอกเบีย้ แล้วได้มีการประนีประนอมยอมความกนั และศาลพิพากษาตามยอมเม่ือวนัท่ี 
22 มีนาคม 2536 ให้จําเลยผอ่นชําระหนีจํ้านวนดงักลา่วพร้อมดอกเบีย้ จําเลยไมชํ่าระ โจทก์ขอ
หมายตัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีเพ่ือยดึทรัพย์ของจําเลยมาชําระหนี ้ และเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้
อายดัเงินฝากประจําท่ีจําเลยได้ทําสญัญาจํานําสทิธิตามตราสารการฝากเงินไว้แก่ผู้ ร้อง 
 
 ผู้ ร้องย่ืนคําร้องขอวา่ จําเลยทําสญัญาจํานําสทิธิตามตราสารการฝากเงินตาม
บญัชีท่ีเปิดไว้กบัผู้ ร้อง เป็นประกนัเงินกู้ของลกูหนีท่ี้มีตอ่ผู้ ร้องรวม 15 ราย ซึง่ลกูหนีแ้ตล่ะราย และ
จําเลยผิดสญัญาไมผ่อ่นชําระหนีต้ามข้อตกลง และอยูร่ะหวา่งผู้ ร้องกําลงัดําเนินการเพ่ือหกัเงิน
ฝากในบญัชีเงินฝากประจําของจําเลยท่ีได้จํานําไว้นัน้ชําระหนีแ้ก่ผู้ ร้อง ขอให้ผู้ ร้องได้รับชําระหนี ้
บริุมสทิธิจํานําจํานวน 594,617.89 บาท ก่อนโจทก์และเจ้าหนีร้ายอ่ืน ๆ หากโจทก์สละสทิธิในการ
บงัคบัคดีหรือเพิกเฉยไมดํ่าเนินการบงัคบัคดี ผู้ ร้องขอสวมสทิธิในการบงัคบัคดีแทน 
 
 โจทก์ย่ืนคําคดัค้านวา่ จําเลยทําสญัญาจํานําสทิธิตามตราสารการฝากเงิน ตาม
เอกสารท้ายคําร้องขอ แตผู่้ ร้องไมใ่ช่เจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจํานํา ขอให้ยกคําร้องขอ 
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 ศาลชัน้ต้นมีคําสัง่ให้ผู้ ร้องได้รับชําระหนีบ้ริุมสทิธิจํานํา จํานวนเงิน 594,617.89 
บาท ก่อนโจทก์และเจ้าหนีร้ายอ่ืน ๆ หากโจทก์สละสทิธิในการบงัคบัคดีหรือเพิกเฉยไมดํ่าเนินการ
บงัคบัคดี ให้ผู้ ร้องสวมสทิธิในการบงัคบัคดีแทน 
 
 โจทก์อทุธรณ์ 
 
 ศาลอทุธรณ์ภาค 2 พิพากษากลบัให้ยกคําร้องขอ 
 
 ผู้ ร้องฎีกา 
 
 ศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่ “คดีนีผู้้ ร้องและโจทก์ไมสื่บพยาน คูค่วามแถลงรับข้อเท็จจริง
กนัวา่ ลกูหนี ้15 ราย ทําสญัญากู้ เงินผู้ ร้อง โดยมีจําเลยทําสญัญาคํา้ประกนั และทําสญัญาจํานํา
สทิธิตามตราสารการฝากเงินไว้แก่ผู้ ร้องตามเอกสารหมาย ร.1 ถึง ร.45 มีปัญหาวนิิจฉยัตามฎีกา
ของผู้ ร้อง สรุปได้วา่ ผู้ ร้องเป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจํานํามีสทิธิได้รับชําระหนีก่้อนโจทก์หรือไม ่ โดย 
ผู้ ร้องฎีกาวา่ การท่ีจําเลยนําเงินมาฝากประจําไว้แก่ผู้ ร้อง ผู้ ร้องออกหลกัฐานให้แก่จําเลยเป็นสมดุ
คูฝ่ากเงินประจําให้จําเลยยดึถือไว้ กรรมสทิธ์เงินฝากยงัเป็นของจําเลยอยู ่ การท่ีจําเลยมอบสมดุคู่
ฝากเงินประจําให้แก่ผู้ ร้องไว้เป็นประกนัการชําระหนีข้องลกูหนีท่ี้มีตอ่ผู้ ร้อง เป็นการจํานําเงินฝาก
ประจําหรือจํานําสทิธิซึง่มีตราสาร ผู้ ร้องจงึเป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจํานําในตราสารเงินฝากของจําเลย 
ศาลฎีกาเห็นวา่ เม่ือจําเลยฝากเงินไว้กบัผู้ ร้องตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 672 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ รับฝากไมพ่งึต้องสง่คืนเป็นเงินทองตราอนัเดียวกนักบัท่ีฝาก ผู้ รับฝากมี
สทิธิเอาเงินซึง่ฝากนัน้ออกใช้ก็ได้ ฉะนัน้เงินท่ีฝากจงึตกเป็นของผู้ ร้อง ผู้ ร้องคงมีแตห่น้าท่ีคืนเงินให้
ครบจํานวนเทา่นัน้ การท่ีจําเลยทําสญัญาจํานําและมอบสมดุคูฝ่ากเงินประจําไว้แก่ผู้ ร้องก็เพียง
เพ่ือประกนัหนีท่ี้ลกูหนี ้ 15 ราย มีตอ่ผู้ ร้อง แม้จําเลยจะตกลงยนิยอมให้ผู้ ร้องนําเงินจากบญัชี 
ดงักลา่วมาชําระหนีข้องจําเลยท่ีมีตอ่ผู้ ร้องโดยไมต้่องบอกกลา่วตามสญัญาจํานํา สทิธิตราสาร
การฝากเงินก็เป็นเร่ืองความตกลงในการฝากเงินเพ่ือเป็นประกนันัน้เอง หาทําให้ตวัเงินตามจํานวน
ในบญัขีเงินฝากยงัคงเป็นของจําเลยอนัผู้ ร้องได้ยดึไว้เป็นประกนัการชําระหนีไ้ม ่ ความตกลง 
ดงักลา่วจงึไมเ่ป็นการจํานําเงินฝาก และการท่ีจําเลยมอบสมดุคูฝ่ากเงินประจําให้ผู้ ร้องยดึถือไว้
เป็นประกนัหนีข้องลกูหนี ้ 15 ราย ก็มิใช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ มาตรา 750 อีกเช่นกนั เพราะสมดุคูฝ่ากเงินประจําเป็นเพียงหลกัฐานการรับฝากและ
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ถอนเงินท่ีผู้ ร้องออกให้จําเลยยดึถือไว้ เพ่ือสะดวกในการฝากและถอนเงินในบญัชีเงินฝากประจํา
ของจําเลยเทา่นัน้ ไมอ่ยูใ่นลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร ผู้ ร้องจงึไมเ่ป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจํานํา ไม่มี
สทิธิได้รับชําระหนีก่้อนโจทก์ ศาลอทุธรณ์ภาค 2 พพิากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ ร้องฟังไมข่ึน้” 
 
 พิพากษายืน 
 
คาํพพิากษาฎีกาที่ 9722-9731/2539 
 
 นางสาวอานสุรา  โลว่ฒันะศริิ    โจทก์ 
 
 ธนาคารศรีนคร จํากดั (มหาชน)     ผู้ ร้อง 
 
 บริษัท ไดนามคิส์รีเสร์ิช คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จํากดั จําเลย 
 
แพง่  จํานํา  จํานําสทิธิซึง่มีตราสาร (มาตรา 747, 750) 
วิธีพิจารณาความแพง่  บริุมสทิธิ  ออกหมายบงัคบัคดี (มาตรา 289, 312) 
 
 เงินท่ีจําเลยฝากตกเป็นของธนาคารผู้ ร้องซึง่เป็นผู้ รับฝากแล้ว ผู้ ร้องคงมีหน้าท่ีแต่
คืนเงินให้ครบจํานวนเทา่นัน้ การท่ีจําเลยตกลงมอบเงินฝากพร้อมสมดุบญัชีฝากประจําไว้แก่ผู้ ร้อง
โดยใช้ข้อความวา่เป็นการจํานําก็เพียงเพ่ือประกนัหนีท่ี้จําเลยจะพงึมีตอ่ผู้ ร้อง แม้จะตกลงยนิยอม
ให้ผู้ ร้องนําเงินจากบญัชีดงักลา่วมาชําระหนีโ้ดยไมต้่องบอกกลา่ว หาทําให้ตวัเงินตามจํานวนใน
บญัชีเงินฝากยงัเป็นของจําเลยอนัผู้ ร้องจะยดึไว้เป็นประกนัการชําระหนีไ้ม ่และโดยสภาพแล้วสทิธิ
การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากยอ่มไมอ่าจสง่มอบแก่กนัได้อยา่งสทิธิซึง่มีตราสาร ความตกลง 
ดงักลา่วจงึไมเ่ป็นการจํานําเงินฝากตาม ป.พ.พ. มาตรา 747 และการท่ีจําเลยมอบใบรับฝาก
ประจําให้ผู้ ร้องยดึถือไว้เป็นประกนัหนีข้องจําเลยก็มิใช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 750 ผู้ ร้องจงึไมใ่ช่เจ้าหนีบ้ริุมสทิธิจากการจํานําตาม ป.วิ.พ. มาตรา 289 
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คาํพพิากษาฎีกาที่ 1063/2540 
 
  นายยงยทุธ  ศรีทองคํา   โจทก์ 
 
  ธนาคารกรุงไทย จํากดั   จําเลย 
 
แพง่  ฝากเงิน จํานําสทิธิซึง่มีตราสาร กรรมสทิธ์ิรวม (มาตรา 672, 750, 1357) 
 
  ญ. กบัโจทก์ร่วมกนัฝากเงินไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ กรรมสทิธ์ิในตวัเงินฝากยอ่มตก
เป็นของธนาคารกรุงเทพไปแล้ว ธนาคารผู้ รับฝากคงมีหน้าท่ีเพียงต้องคืนเงินให้ครบจํานวนเทา่นัน้ 
การท่ี ญ. นําสมดุเงินฝากประจํามอบไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จําเลย จงึมิใช่การจํานําเงินฝาก และ
แม้ในสญัญาระหวา่ง ญ. กบัจําเลยจะมีข้อความวา่ “จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนี ้
ไวกับัธนาคารกรุงไทย (เจ้าหนี)้ เพ่ือเป็นประกนัหนีข้อง หจก.ส. (ลกูหนี)้… ตอ่ธนาคารนีเ้ป็น
จํานวนเงิน 1,000,000.- บาท บญัชีเงินฝากประจํา 3 เดือน จํานวนเงินในบญัชี 1,000,000.- 
บาท…”  
ก็ตาม ลกัษณะดงักลา่วก็หาใช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารดงัท่ี ป.พ.พ. มาตรา 750 บญัญตัิไว้
ไม ่ เพราะสมดุเงินฝากเป็นเพียงเอกสารหลกัฐานแสดงถึงการรับฝากและถอนเงินท่ีผู้ รับฝากให้ 
ผู้ฝากยดึถือไว้เพ่ือความสะดวกในการฝากและถอนเงินในบญัชีฝากประจําของผู้ฝาก และแสดงถึง
การเป็นลกูหนีห้รือเจ้าหนีร้ะหวา่งผู้ฝากกบัธนาคารผู้ รับฝากเท่านัน้ จงึเป็นเอกสารธรรมดาท่ีทําขึน้
เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่สทิธิทัว่ไป มิใช่สทิธิซึง่มีตราสารท่ีใช้แทนสทิธิหรือทรัพย์ซึง่เป็นเอกสารท่ีทํา
ขึน้ตามแบบพธีิในกฎหมายและโอนกนัได้ด้วยวิธีของตราสาร แม้สญัญาดงักลา่วจะไมใ่ช่สญัญา
จํานํา แตก่ารท่ี ญ. ซึง่เป็นเจ้าของร่วมในสมดุเงินฝากคนหนึง่มอบสมดุเงินฝากให้จําเลยไว้ตาม
สญัญาเม่ือ ป.พ.พ. มาตรา 1357 ให้สนันิษฐานวา่เจ้าของร่วมมีสว่นเทา่กนั กรณีจงึผกูพนัและ
บงัคบักนัได้ในสว่นของ ญ. เพราะมิใช่สญัญาท่ีขดัตอ่กฎหมาย จําเลยจงึมีสทิธิโดยชอบตาม
สญัญาท่ีจะยดึถือสมดุเงินฝากไว้ โจทก์ซึง่เป็นเจ้าของร่วมอีกคนหนึง่จะขอให้จําเลยสง่มอบสมดุ
เงินฝากให้โจทก์ไมไ่ด้ 
    __________________________ 
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 โจทก์ฟ้องวา่ โจทก์และนางสาวญาณี  ศรีทองคํา มีกรรมสทิธ์ิร่วมกนัในจํานวน
เงินท่ีฝากไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา ตอ่มานางสาวญาณีได้ลกัลอบนําสมดุเงิน
ฝากไปจํานําสทิธิการถอนเงินฝากจากบญัชีไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จํากดั สาขาสะพานใหม ่ซึง่เป็น
สาขาหนึง่ของจําเลยเพื่อคํา้ประกนัหนีข้องห้างหุ้นสว่นจํากดั สวุิภาการโยธา ท่ีมีตอ่จําเลยโดย
ไมไ่ด้รับความยินยอมจากโจทก์ สญัญาจํานําสทิธิการถอนเงินฝากจงึตกเป็นโมฆะ ขอให้พิพากษา
วา่สญัญาจํานําสทิธิการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจํา 3 เดือน บญัชีเลขท่ี 283-228229-3 
สมดุเงินฝากประจํา 3 เดือน ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา จํานวนเงิน 1,000,000.- 
บาท ตกเป็นโมฆะ หรือให้เพิกถอนการจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากจากสมดุเงินฝากประจําดงักลา่ว 
กบัให้จําเลยสง่มอบสมดุเงินฝากประจําดงักลา่วคืนแก่โจทก์ หากไมส่ง่คืนให้ถือเอาคําพพิากษา
เป็นการแสดงเจตนาของจําเลย 
 
 จําเลยให้การวา่ ข้อตกลงระหวา่งโจทก์กบันางสาวญาณี เร่ืองการเบกิจ่ายเงิน 
ไมไ่ด้แจ้งให้จําเลยซึง่รับจํานําโดยสจุริตทราบ จงึไมผ่กูพนัจําเลย นางสาวญาณีจะลกัสมดุเงินฝาก
ไปจากโจทก์จริงหรือไม ่ ไมท่ราบ จําเลยได้แจ้งการจํานําสทิธิการถอนเงินฝากแก่ธนาคารกรุงเทพ 
จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา แล้ว โจทก์ไมไ่ด้ใช้สทิธิบอกล้างสญัญาจํานําภายใน 1 ปี สญัญาจํานํา
สทิธิการถอนเงินฝากยงัคงสมบรูณ์ในสว่นท่ีนางสาวญาณี มีสทิธิในเงินฝากจํานวน 1,000,000.- 
บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ เม่ือห้างหุ้นสว่นจํากดั สวุิภาการโยธา ผิดนดัไมชํ่าระหนี ้ จําเลยจงึมีสทิธิ
ยดึหนว่งสมดุเงินฝากท่ีนางสาวญาณีจํานําไว้ และนําเงินในบญัชีหกัชําระหนีใ้ห้แก่จําเลยได้ ขอให้
ยกฟ้อง 
 
 ศาลชัน้ต้นพิจารณาแล้ว พพิากษายกฟ้อง 
 
 โจทก์อทุธรณ์ 
 
 ศาลอทุธรณ์พพิากษากลบั ให้จําเลยสง่มอบสมดุเงินฝากประจํา 3 เดือน บญัชี
เลขท่ี 283-228229-3 ของธาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา แก่โจทก์ หากจําเลยไมส่ง่มอบ
ให้ถือเอาคําพพิากษาเป็นการแสดงเจตนาของจําเลย 
 
 จําเลยฎีกา 
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 ศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่ “คดีมีปัญหาข้อกฎหมายวา่ การจํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินใน
บญัชีเงินฝากตามฟ้องระหวา่งนางสาวญาณี  ศรีทองคํา กบัจําเลยชอบหรือไม ่ เม่ือข้อเท็จจริงเป็น
ท่ียตุวิา่ วนัท่ี 12 ตลุาคม 2532 โจทก์และนางสาวญาณีได้นําเงินจํานวน 1,000,000.- บาท ไปฝาก
ประจําไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา บญัชีเลขท่ี 283-228229-3 โดยมีเง่ือนไขวา่ 
การสัง่จา่ยเงินและปิดบญัชีโจทก์และนางสาวญาณีจะต้องลงช่ือร่วมกนัตามเอกสารหมาย จ.1 
และธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา ได้ออกสมดุคูฝ่ากไว้ให้ตามเอกสารหมาย ล.11 
ตอ่มาวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2534 นางสาวญาณีได้นําสมดุเงินฝากตามเอกสารหมาย ล.11 ดงักลา่ว
ไปจํานําสทิธิการถอนเงินฝากจากบญัชีไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จํากดั สาขาสะพานใหม ่ ซึง่เป็น
สาขาหนึง่ของจําเลยเพื่อคํา้ประกนัหนีข้องห้างหุ้นสว่นจํากดั สวุิภาการโยธา ท่ีมีตอ่จําเลย โดย
ไมไ่ด้รับความยินยอมจากโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.10 หรือ ล.12 ดงันี ้ เห็นวา่ ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 747 การจํานําผู้ จํานําจะต้องสง่มอบสงัหาริมทรัพย์สิง่หนึง่ให้แก่
บคุคลอีกคนหนึง่เรียกวา่ผู้ รับจํานําเพ่ือเป็นประกนัการชําระหนี ้ คดีนีแ้ม้นางสาวญาณีสง่มอบสมดุ
เงินฝากตามเอกสารหมาย ล.11 ให้แก่จําเลยไปแล้วก็ตาม แตเ่ม่ือนางสาวญาณีกบัโจทก์ได้ร่วมกนั
ฝากเงินตามจํานวนในสมดุเงินฝากดงักลา่วไว้แก่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา 
กรรมสทิธ์ิในตวัเงินฝากยอ่มตกเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา ไปแล้ว 
ธนาคารผู้ รับฝากคงมีหน้าท่ีเพียงต้องคืนเงินให้ครบจํานวนเทา่นัน้ การท่ีนางสาวญาณีนําสมดุเงิน
ฝากประจําดงักลา่วมอบให้ไว้แก่จําเลยจงึมิใช่การจํานําเงินฝาก และแม้ตามเอกสารหมาย จ.10 
หรือ ล.12 จะมีข้อความวา่ “จํานําสทิธิท่ีจะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนีไ้ว้กบัธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (เจ้าหนี)้ เพ่ือเป็นประกนัหนีข้องห้างหุ้นสว่นจํากดั สวุิภาการโยธา (ลกูหนี)้ ซึง่เป็นลกูหนีอ้ยู่
ในขณะนี ้ หรือเป็นลกูหนีใ้นเวลาใดเวลาหนึง่ตอ่ไปภายหน้าตอ่ธนาคารนีเ้ป็นจํานวนเงิน 
1,000,000.- บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) บญัชีเงินฝากประจํา 3 เดือน เลขท่ี 283-228229-3 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาฉะเชิงเทรา จํานวนเงินในบญัชี 1,000,000.- บาท (หนึง่ล้านบาท
ถ้วน)…” ลกัษณะดงักลา่วก็หาใช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารดงัท่ีประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ มาตรา 750 บญัญตัไิว้ไม ่ เพราะสมดุเงินฝากดงักลา่วเป็นเพียงเอกสารหลกัฐานแสดงถึง
การรับฝากและถอนเงินท่ีผู้ รับฝากให้ผู้ฝากยดึถือไว้เพ่ือความสะดวกในการฝากและถอนเงินใน
บญัชีฝากประจําของผู้ฝาก และแสดงถึงการเป็นลกูหนีห้รือเจ้าหนีร้ะหวา่งผู้ฝากกบัธนาคารผู้ รับ
ฝากเท่านัน้ จงึเป็นเอกสารธรรมดาท่ีทําขึน้เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่สทิธิทัว่ไป มิใช่สทิธิซึง่มีตราสารท่ี
ใช้แทนสทิธิหรือทรัพย์ซึง่เป็นเอกสารท่ีทําขึน้ตามแบบพิธีในกฎหมาย และโอนกนัได้ด้วยวิธีของ
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ตราสาร แม้เอกสารหมาย จ.10 หรือ ล.12 จะไมใ่ช่สญัญาจํานําดงัท่ีวนิิจฉยัมาแล้ว แตก่ารท่ี 
นางสาวญาณี ซึง่เป็นผู้ฝากเงินตามสมดุเงินฝากท่ีพพิาทร่วมกบัโจทก์ได้ทําสญัญาตามเอกสาร
หมาย จ.10 หรือ ล.12 ไว้กบัจําเลย และมอบสมดุเงินฝากให้จําเลยไว้ตามสญัญา ในเม่ือนางสาว
ญาณีเป็นเจ้าของร่วมในสมดุเงินฝากคนหนึง่ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 
1357 ให้สนันิษฐานวา่เจ้าของร่วมมีสว่นเท่ากนั กรณีจงึผกูพนัและบงัคบักนัได้ในสว่นของนางสาว
ญาณี เพราะมิใช่สญัญาท่ีขดัตอ่กฎหมาย จําเลยจงึมีสทิธิโดยชอบตามสญัญาท่ีจะยดึถือสมดุเงิน
ฝากไว้ โจทก์ซึง่เป็นเจ้าของร่วมอีกคนหนึง่จะขอให้จําเลยสง่มอบสมดุเงินฝากให้โจทก์ไมไ่ด้ ท่ีศาล
อทุธรณ์ให้จําเลยสง่มอบสมดุเงินฝากแก่โจทก์ไมต้่องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจําเลย
ฟังขึน้” 
 
  พิพากษากลบั ให้บงัคบัคดีตามคําพิพากษาศาลชัน้ต้น 
 
คาํพพิากษาฎีกาที่ 694/2544 
 
 นายคํารณ  ทองใบ   โจทก์ 
 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ผู้ ร้อง 
 
 นายวรกิจ หรือกอบกิจ  ทองใบ  จําเลย 
 
แพง่ จํานํา จํานําสทิธิซึง่มีตราสาร (มาตรา 747, 750) 
วิธีพิจารณาความแพง่  สทิธิของบคุคลภายนอก (มาตรา 287) 
 
 คดีสืบเน่ืองมาจากศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ
ให้จําเลยชําระเงินจํานวน 4,745,959 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี จากต้นเงิน
จํานวน 3,000,000 บาท นบัตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป จนกวา่จะชําระเสร็จแก่โจทก์ 
แตจํ่าเลยไมชํ่าระ ตอ่มาวนัท่ี 25 มิถนุายน 2541 โจทก์ขอให้ศาลชัน้ต้นออกหมายตัง้เจ้าพนกังาน
บงัคบัคดียดึอายดัทรัพย์สนิของจําเลย เจ้าพนกังานบงัคบัคดีอายดัเงินฝากของจําเลย ซึง่อยูใ่น

DPU



168 
 

บญัชีธนาคารผู้ ร้อง สาขาเพชรบรีุ ตามบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เลขท่ี 79-11-00561-1 จํานวน 
4,199,064.08 บาท  
 
 ผู้ ร้องย่ืนคําร้องวา่ การท่ีเจ้าพนกังานบงัคบัคดีอายดัเงินฝากของจําเลยไมช่อบ
ด้วยกฎหมาย เน่ืองจากมลูหนีร้ะหวา่งโจทก์และจําเลยไมมี่อยูจ่ริง พฤตกิารณ์ของโจทก์และจําเลย
เป็นการสมคบกนัก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ร้อง จําเลยฝากเงินประเภทออมทรัพย์ บญัชีเลขท่ี 
99-11-00561-1 เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนีข้องลกูค้าของจําเลย ซึง่
กู้ ยืมเงินจากผู้ ร้องเป็นจํานวนร้อยละ 10 ของต้นเงินท่ีลกูค้าแตล่ะรายกู้ ไปจากผู้ ร้อง โดยยอมรับผิด
อยา่งลกูหนีร่้วมกบัลกูค้า พร้อมกนันีจํ้าเลยยงัเอาสทิธิเรียกร้องท่ีจะได้รับเงินฝากคืนจากผู้ ร้องมา
จํานําเป็นประกนัไว้กบัผู้ ร้อง ซึง่สทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นสงัหาริมทรัพย์ โดยจําเลยสง่มอบสมดุคู่
ฝากอนัเป็นหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ร้อง และยินยอมให้ผู้ ร้องหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือชําระหนี ้
เม่ือลกูค้าผิดสญัญากบัผู้ ร้อง เม่ือจําเลยจํานําสทิธิเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมาย จงึเป็น
ทรัพยสทิธิท่ีผู้ ร้องในฐานะเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิชอบท่ีจะยดึของจํานําคือสทิธิเรียกร้องและวตัถแุหง่สทิธิ
เรียกร้องคือจํานวนเงินท่ีผู้ ร้องจะต้องสง่คืนแก่จําเลยทัง้หมด จนกวา่จะได้รับชําระหนีค้รบถ้วน 
ขอให้เพิกถอนการอายดัเงินฝากดงักลา่ว 
 
 โจทก์ย่ืนคดัค้านวา่ ผู้ ร้องใช้สทิธิโดยมิชอบ เน่ืองจากคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น
ถึงท่ีสดุแล้ว ผู้ ร้องมิได้อยูใ่นฐานะคูค่วาม และมิได้มีสว่นได้เสียท่ีจะโต้แย้ง พฤตกิารณ์แห่งคดี
จําเลยไมไ่ด้นําเงินฝากจํานําไว้กบัผู้ ร้อง แตเ่ป็นเพียงประกนัตามเง่ือนไขของสญัญาคํา้ประกนัซึง่
กําหนดเวลาเพียง 1 ปี เท่านัน้ และระยะเวลาก็ลว่งเลยไปแล้ว ผู้ ร้องไมมี่สทิธิท่ีจะยดึหนว่งเงิน
ดงักลา่ว ขอให้ยกคําร้อง 
 
 ศาลชัน้ต้นพิจารณาแล้ว มีคําสัง่ให้เพิกถอนการอายดัเงินฝากออมทรัพย์บญัชี
ธนาคารผู้ ร้อง สาขาเพชรบรีุ บญัชีเลขท่ี 79-11-00561-1 ช่ือบญัชี เจ้าสําราญซนัไลต์ หกัฝากคํา้
โครงการ 10% คา่ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพบั 
 
 โจทก์อทุธรณ์ 
 
 ศาลอทุธรณ์ภาค 7 พิพากษากลบั ให้ยกคําร้อง 
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 ผู้ ร้องฎีกา 
 
 ศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่ “ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยตุวิา่ จําเลยทําหนงัสือสญัญาคํา้
ประกนักบัผู้ ร้องไว้ตามเอกสารหมาย ร.5 โดยมีสาระสําคญัตามสญัญาข้อท่ี 6 วา่จําเลยสญัญาวา่
จะฝากเงินประเภทออมทรัพย์กบัผู้ ร้อง ตามบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เลขท่ี 79-11-00561-1 เป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนีข้องผู้กู้ทกุรายเป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ 10 
ของต้นเงินท่ีผู้กู้แตล่ะรายกู้ ไปจากผู้ ร้อง และจําเลยยอมให้ผู้ ร้องหกัเงินจํานวนนีเ้พ่ือชําระหนี ้ เม่ือ 
ผู้กู้ รายหนึง่รายใดหรือทัง้หมดทกุรายผิดสญัญากบัผู้ ร้อง….และข้อท่ี 7 วา่ เพ่ือเป็นหลกัประกนั
ตามสญัญา จําเลยยอมมอบสมดุคูฝ่ากออมทรัพย์ตามข้อ 6. ให้ผู้ ร้องยดึถือตลอดไปจนกวา่ผู้ ร้อง
จะได้รับชําระหนีจ้ากผู้กู้ครบถ้วน และตกลงยินยอมให้ผู้ ร้องหกัเงินจากบญัชีออมทรัพย์ดงักลา่ว 
ชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้….มีปัญหาท่ีต้องวินิจฉยัตามฎีกาของผู้ ร้องวา่ ผู้ ร้องมีสทิธิขอให้เพกิ
ถอนการอายดัเงินฝากหรือไม ่ เห็นวา่ สําหรับเงินฝากตามบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีจําเลย
ฝากไว้กบัผู้ ร้องนัน้ยอ่มตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ ร้องมาตัง้แตมี่การฝากเงินแล้ว จําเลยผู้ฝากคงมี
เพียงสทิธิท่ีจะถอนเงินท่ีฝากไปได้ และผู้ ร้องมีหน้าท่ีต้องคืนเงินท่ีขอถอนเทา่นัน้ จงึมิใช่การสง่มอบ
สงัหาริมทรัพย์ของจําเลยให้แก่ผู้ ร้องตามลกัษณะจํานําแตอ่ยา่งใด กรณีมิใช่จํานําเงินฝาก สว่น
สมดุคูฝ่ากออมทรัพย์ท่ีจําเลยมอบไว้แก่ผู้ ร้อง ก็เป็นเพียงการตกลงมอบสทิธิท่ีจะได้รับเงินฝากคืน
ให้ไว้แก่โจทก์เพ่ือประกนัหนีข้องผู้กู้ทกุราย ทัง้สทิธิดงักลา่วก็เป็นสงัหาริมทรัพย์ท่ีไมมี่รูปร่างอนัจะ
สง่มอบแก่กนัได้โดยเฉพาะไมใ่ช่สทิธิซึง่มีตราสารตามกฎหมาย จงึไมเ่ป็นการจํานําสทิธิซึง่มี 
ตราสารตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 750 ดงันัน้ เม่ือข้อเท็จจริงฟังไมไ่ด้วา่
จําเลยจํานําเงินฝาก หรือจํานําสทิธิซึง่มีตราสารไว้แก่ผู้ ร้องดงัท่ีวนิิจฉยัมาแล้ว ผู้ ร้องจะอ้าง
บริุมสทิธิจํานํามาบงัคบัเหนือทรัพย์สนิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 287 
ไมไ่ด้ ผู้ ร้องไมมี่สทิธิขอให้เพิกถอนการอายดัเงินฝาก ศาลอทุธรณ์ภาค 7 พิพากษายกคําร้อง  
ชอบแล้ว ฎีกาของผู้ ร้องฟังไมข่ึน้” 
 
 พิพากษายืน 
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คาํพพิากษาฎีกาที่ 3293/2545 
 
 บริษัท ซโิน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั กบัพวก  ผู้ ร้องขอ 
 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เจ้าหนีร้ายท่ี 88  ผู้ ร้อง 
 
 เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์      ผู้คดัค้าน 
 
 บริษัท ซโิน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั  ลกูหนี ้
 
แพง่  ฝากเงิน จํานํา จํานําสทิธิซึง่มีตราสาร (มาตรา 672, 747, 750) 
พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (มาตรา 6) 
 
 เงินฝากของลกูหนีท่ี้ฝากไว้กบัธนาคารผู้ ร้อง ยอ่มตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ ร้อง 
ตัง้แตท่ี่มีการฝากเงิน ลกูหนีมี้สทิธิท่ีจะถอนเงินท่ีฝากไปได้ ผู้ ร้องคงมีหน้าท่ีต้องคืนเงินให้ครบ
จํานวนเทา่นัน้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 672 การสง่มอบสมดุเงินฝากจงึมใิช่เป็นการสง่มอบเงินฝากซึง่
เป็นสงัหาริมทรัพย์ สมดุเงินฝากเป็นเพียงหลกัฐานการรับฝาก และถอนเงินท่ีผู้ รับฝากออกให้แก่ 
ผู้ฝากยดึถือไว้เพ่ือสะดวกในการฝากและถอนเงินในบญัชีของผู้ฝาก สมดุเงินฝากจงึไมอ่ยูใ่น
ลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร ข้อตกลงท่ีลกูหนีม้อบสมดุเงินฝากให้ผู้ ร้องยดึถือไว้เป็นประกนัหนี ้
ตอ่ผู้ ร้องจงึไมใ่ช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 750 ผู้ ร้องจงึมิใช่เจ้าหนีมี้
ประกนัตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ 

___________________________ 
 
 คดีสืบเน่ืองมาจากศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของลกูหนี ้ ผู้ ร้องได้
ย่ืนคําขอชําระหนีใ้นการฟืน้ฟกิูจการตอ่เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ผู้คดัค้านในมลูหนีส้ญัญากู้ เบกิ
เงินเกินบญัชี จํานวน 20,019,686.29 บาท หนีส้ญัญาคํา้ประกนั จํานวน 5,099,625.90 บาท และ
หนีภ้าระคํา้ประกนั จํานวน 353,110,868.32 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี จาก 
ต้นเงิน 378,230,180.51 บาท นบัแตว่นัท่ีศาลมีคําสัง่ฟืน้ฟกิูจการ จนกวา่จะได้รับชําระเสร็จใน
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ฐานะเจ้าหนีมี้ประกนั โดยมีหลกัทรัพย์คือ สทิธิการรับเงินฝากออมทรัพย์ และสทิธิรับเงินฝาก
ประจํา 
 
 ผู้คดัค้านพิจารณาแล้ว มีคําสัง่อนญุาตให้ผู้ ร้องได้รับชําระหนีใ้นฐานะเจ้าหนีไ้มมี่
ประกนัในมลูหนีส้ญัญากู้ เบกิเงินเกินบญัชี จํานวน 20,019,686.29 บาท หนีส้ญัญาคํา้ประกนั 
จํานวน 5,000,000.- บาท และหนีภ้าระคํา้ประกนั จํานวน 353,110,868.32 บาท พร้อมดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี ของต้นเงิน 20,190,686.29 บาท นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีศาลมีคําสัง่ให้ 
ฟืน้ฟกิูจการเป็นต้นไป จนกวา่จะชําระเสร็จจากลกูหนี ้ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในมลูหนีส้ญัญาคํา้ประกนั 
หากผู้ ร้องได้รับชําระหนีจ้ากบริษัท ซโิน-ไทย คอนสตรัคชัน่เซอร์วิส จํากดั แล้วเพียงใด ให้สทิธิท่ีจะ
ได้รับชําระหนีจ้ากลกูหนีล้ดลงเพียงนัน้ ต้องไมเ่กินวงเงินคํา้ประกนัจํานวน 5,000,000.- บาท และ
ในมลูหนีภ้าระคํา้ประกนั ผู้ ร้องจะได้รับชําระหนีจ้ากลกูหนีต้อ่เม่ือนบัแตว่นัท่ีผู้ ร้องได้ชําระหนีใ้ห้แก่
บคุคลภายนอกแทนลกูหนีแ้ล้วตามสญัญาคํา้ประกนัแตล่ะฉบบัเป็นต้นไป 
 
 ผู้ ร้องย่ืนคําร้องตอ่ศาลล้มละลายกลาง ขอให้มีคําสัง่เพิกถอนคําสัง่ของผู้คดัค้าน 
และมีคําสัง่ให้ผู้ ร้องได้รับชําระหนีใ้นฐานะเจ้าหนีมี้ประกนั กบัมีคําสัง่เพิ่มเตมิคําสัง่ของผู้คดัค้าน
ในสว่นของมลูหนีส้ญัญาคํา้ประกนั และหนีภ้าระคํา้ประกนัวา่ พร้อมทัง้หนีอ้ปุกรณ์ตา่ง ๆ คือ  
ดอกเบีย้ คา่สนิไหมทดแทนในการไมชํ่าระหนีต้อ่จากคําวา่ “และในมลูหนีส้ญัญาคํา้ประกนั เป็น
เงินจํานวน 5,000,000 บาท” ในหน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 3 และเพิ่มเตมิคําวา่ “พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรา
สงูสดุสําหรับลกูค้าท่ีปฏิบตัผิิดเง่ือนไขท่ีธนาคารเจ้าหนีป้ระกาศกําหนด ภายใต้ประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตัใินเร่ืองดอกเบีย้และสว่นลด 
นบัแตว่นัท่ีเจ้าหนีไ้ด้ชําระหนีใ้ห้แก่บคุคลภายนอกแทนลกูหนีแ้ล้ว ตามสญัญาคํา้ประกนัแตล่ะ
ฉบบัเป็นต้นไป ตอ่จากคําวา่ “ในมลูหนีภ้าระคํา้ประกนัเป็นเงินจํานวน 353,110,868.32 บาท” ใน
หน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 3 ของคําสัง่ผู้คดัค้าน 
 
 ผู้คดัค้านย่ืนคําคดัค้านวา่ ผู้คดัค้านมีคําสัง่อนญุาตให้ผู้ ร้องได้รับชําระหนีใ้น
ฐานะเจ้าหนีไ้มมี่ประกนั และได้รับชําระหนีใ้นมลูหนีภ้าระคํา้ประกนัจากลกูหนีต้อ่เม่ือนบัแตว่นัท่ี 
ผู้ ร้องได้ชําระหนีใ้ห้แก่บคุคลภายนอกแทนลกูหนีแ้ล้ว ตามสญัญาคํา้ประกนัแตล่ะฉบบัเป็นต้นไป
นัน้ ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ผู้ คํา้ประกนัจะต้องรับผิดไมเ่ฉพาะแตเ่พียงจํานวนเงิน
ท่ีคํา้ประกนัเทา่นัน้ ยงัต้องรับผิดในหนีอ้ปุกรณ์อยา่งอ่ืน เช่น ดอกเบีย้ คา่สนิไหมทดแทน ซึง่ลกูหนี ้
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ค้างชําระ รวมทัง้คา่เสียหายทัง้ปวงท่ีผู้ คํา้ประกนัต้องเสียไปในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องลกูหนีเ้พ่ือ
บงัคบัชําระหนีอี้กสว่นหนึง่ด้วย ผู้คดัค้านจงึขอแก้ไขคําสัง่ในสว่นนีโ้ดยให้ผู้ ร้องมีสทิธิได้รับชําระหนี ้
ในมลูหนีส้ญัญาคํา้ประกนัจํานวน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ รวมถึงหนีอ้ปุกรณ์อยา่งอ่ืน
ตามสญัญาคํา้ประกนัดงักลา่ว 
 
 ศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่แก้คําสัง่ของผู้คดัค้านเป็นวา่ ให้ผู้ ร้องได้รับชําระหนี ้
ในมลูหนีส้ญัญาคํา้ประกนัในวงเงิน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบีย้รวมทัง้หนีอ้ปุกรณ์อยา่งอ่ืน
ตามสญัญาคํา้ประกนั นอกจากท่ีแก้ให้เป็นไปตามคําสัง่ของผู้คดัค้าน 
 
 ผู้ ร้องอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา 
 ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉยัวา่ “มีปัญหาต้องวนิิจฉยัตามอทุธรณ์ของผู้
ร้องวา่ ข้อตกลงท่ีลกูหนีม้อบสมดุเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และสมดุเงินฝากประเภทประจําท่ี
ฝากเงินกบัผู้ ร้องให้แก่ผู้ ร้องเพ่ือประกนัหนีกู้้ เบกิเงินเกินบญัชีของลกูหนี ้ จํานวน 20,019,686.29 
บาทนัน้ ข้อตกลงดงักลา่วเข้าลกัษณะเป็นการจํานํา ซึง่ทําให้ผู้ ร้องมีสทิธิขอรับชําระหนีใ้นฐานะ 
เจ้าหนีมี้ประกนัตามพระราชบญัญตัล้ิมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 หรือไม ่เห็นวา่ ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 747 บญัญตัวิา่ “อนัวา่จํานํานัน้ คือสญัญาซึง่บคุคลคนหนึง่
เรียกวา่ผู้ จํานํา สง่มอบสงัหาริมทรัพย์สิง่หนึง่ให้แก่บคุคลอีกคนหนึง่เรียกวา่ผู้ รับจํานํา เพ่ือเป็น
ประกนัการชําระหนี”้ และมาตรา 672 บญัญตัวิา่ “ถ้าฝากเงิน ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ รับ
ฝากไมพ่งึต้องสง่คืนเป็นเงินทองตราอนัเดียวกนักบัท่ีฝาก แตจ่ะต้องคืนเงินให้ครบจํานวน อนึง่ผู้ รับ 
ฝากจะเอาเงินซึง่ฝากนัน้ออกใช้ก็ได้ แตห่ากจําต้องคืนเงินให้ครบจํานวนเท่านัน้…..” ดงันีเ้งินฝากข 
ของลกูหนีท้ัง้สองบญัชีท่ีฝากไว้กบัผู้ ร้องยอ่มตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ ร้องตัง้แตท่ี่มีการฝากเงินลกูหนี ้
มีสทิธิท่ีจะถอนเงินฝากไปได้ ผู้ ร้องคงมีหน้าท่ีต้องคืนเงินให้ครบจํานวนเทา่นัน้ การสง่มอบสมดุเงิน 
ฝากจงึมิใช่เป็นการสง่มอบเงินฝากซึง่เป็นสงัหาริมทรัพย์ สมดุเงินฝากเป็นเพียงหลกัฐานการรับ
ฝาก และถอนเงินท่ีผู้ รับฝากออกให้แก่ผู้ฝากยดึถือไว้เพ่ือสะดวกในการฝาก และถอน เงินในบญัชี
ของผู้ฝาก สมดุเงินฝากจงึไมอ่ยูใ่นลกัษณะของสทิธิซึง่มีตราสาร ข้อตกลงท่ีลกูหนีม้อบสมดุเงิน
ฝากให้ผู้ ร้องยดึถือไว้เป็นประกนัหนีต้อ่ผู้ ร้อง จงึไมใ่ช่เป็นการจํานําสทิธิซึง่มีตราสารตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 750 ผู้ ร้องจงึมิใช่เจ้าหนีมี้ประกนัตามมาตรา 6 แห่งประราช
บญัญตัล้ิมละลาย พ.ศ. 2483 ท่ีศาลล้มละลายกลางวินิจวา่ ผู้ ร้องมีสทิธิได้รับชําระหนีใ้นฐานะ
เจ้าหนีไ้มมี่ประกนันัน้ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อทุธรณ์ของผู้ ร้องฟังไมข่ึน้ พพิากษายืน 
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ภาคผนวก ค. 
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ร่าง 
 

พระราชบัญญัต ิหลักประกันทางธุรกจิ 
 

บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัตหิลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ…….. 

 

 
หลักการ 

 
 ให้มีกฎหมายวา่ด้วยหลกัประกนัทางธุรกิจเพ่ือให้สามารถนําทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่
ในทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลกัประกนัได้มากขึน้ 
 

เหตุผล 
 
 โดยท่ีบทบญัญตัเิก่ียวกบัการประกนัหนีด้้วยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ไมส่อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั ทรัพย์สิน
ท่ีมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจหลายประเภทไมส่ามารถนํามาใช้เป็นหลกัประกนัได้ ดงันัน้ เพ่ือแก้ไข
สภาวะดงักลา่วสมควรปรับปรุงระบบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัให้สามารถนําทรัพย์สนิท่ีมี
มลูคา่ในทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลกัประกนัในลกัษณะท่ีไมต้่องสง่มอบการครอบครองแก่เจ้าหนี ้
ได้มากขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของประเทศ จงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตันีิ ้
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ร่าง 
พระราชบัญญัตหิลักประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ…….. 
 

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

 
  …………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ด้วยหลกัประกนัทางธุรกิจ 
 พระราชบญัญตันีิมี้บทบญัญตับิางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพ
ของบคุคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบั มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
 
 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อความเบือ้งต้น 
 
 มาตรา 1 พระราชบญัญตันีิเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจ  
พ.ศ……… 
 
 มาตรา 2 พระราชบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบัเม่ือพ้นกําหนดเก้าสบิวนันบัแตว่นั
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา 3 ในพระราชบญัญตันีิ ้เว้นแตข้่อความจะแสดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้
 “พนกังานเจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบตักิารตาม
พระราชบญัญตันีิ ้
 “นายทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง” หมายความวา่ ผู้ ท่ีมีอํานาจจดทะเบียนสทิธิและนิติ
กรรมเก่ียวกบัทรัพย์สนิตามกฎหมาย รวมทัง้ผู้ ท่ีมีอํานาจจดทะเบียนโอนทรัพย์สนิทางปัญญาตาม
กฎหมาย 
 “ทรัพย์สนิมีทะเบียน” หมายความวา่ ทรัพย์สนิมีทะเบียนท่ีอาจจดทะเบียนสทิธิ
และนิตกิรรมได้ตามกฎหมาย รวมทัง้ทรัพย์สนิทางปัญญาซึง่กฎหมายกําหนดให้มีการจดทะเบียน
การโอน 
 “เจ้าพนกังานบงัคบัคดี” หมายความวา่ เจ้าพนกังานบงัคบัคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 
 “หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ” หมายความวา่ หลกัประกนัซึง่นิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือ
ทํากิจการ คือโครงการอยา่งหนึง่อยา่งใดเพียงอยา่งเดียวใช้ทรัพย์สนิทัง้หมด หรือทรัพย์สนิสว่น
ใหญ่ท่ีเป็นสาระสําคญัในการดําเนินโครงการดงักลา่วเป็นประกนัหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัโครงการ 
ดงักลา่ว ตามกฎหมายนี ้ หนีท่ี้เป็นประกนัในกรณีดงักลา่วต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่จํานวนท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา แตม่ิให้น้อยกวา่ห้าร้อยล้านบาท ทัง้นี ้ ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 “ผู้บริหารกิจการชัว่คราว” หมายความวา่ ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนั เจ้า
พนกังานบงัคบัคดี หรือบคุคลอ่ืนท่ีศาลสัง่ให้มีอํานาจจดัการหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการเป็นการ 
ชัว่คราว และดําเนินการจําหน่ายหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการดงักลา่วในลกัษณะท่ีผู้ รับโอนสามารถ
ดําเนินกิจการตอ่ไปได้ 
 “ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนั” หมายความวา่ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ มีอํานาจ
ดําเนินกิจการของผู้ให้หลกัประกนัอยูใ่นวนัท่ีศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราว 
 “ผู้ ถือหุ้นของผู้ให้หลกัประกนั” หมายความ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํากดั หรือบริษัท
มหาชนจํากดั ซึง่เป็นผู้ให้หลกัประกนั และหมายความรวมถึงผู้ มีสว่นได้เสียในนิตบิคุคลอ่ืน ซึง่เป็น
ผู้ให้หลกัประกนัทํานองเดียวกบัผู้ ถือหุ้น 
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 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
ยตุธิรรม รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้ และให้มีอํานาจแตง่ตัง้และถอดถอนพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
กบัออกกฎกระทรวง และประกาศเพ่ือปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันีิ ้
 กฎกระทรวง และประกาศนัน้ เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้
บงัคบัได้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 มาตรา 5 สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ คือ สญัญาซึง่คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ เรียกวา่ 
ผู้ให้หลกัประกนัเอาทรัพย์สนิตราไว้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ เรียกวา่ ผู้ รับหลกัประกนั เป็นประกนั
การชําระหนี ้โดยจะสง่มอบทรัพย์สนินัน้ให้แก่ผู้ รับหลกัประกนัหรือไมก็่ได้ 
 
 มาตรา 6 ผู้ให้หลกัประกนัต้องเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 (1) บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั ห้างหุ้นสว่นจํากดั และห้างหุ้นสว่นสามญั
นิตบิคุคล ท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือนิตบิคุคลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัตามกฎหมายของ
ตา่งประเทศ 
 (2) นิตบิคุคลท่ีมีกฎหมายไทย หรือกฎหมายของตา่งประเทศจดัตัง้ขึน้เป็นการ
เฉพาะ 
 (3) นิตบิคุคลท่ีดําเนินการโดยรัฐบาลตา่งประเทศ นิตบิคุคลอ่ืนท่ีตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายของตา่งประเทศ องค์การของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การท่ีตัง้ขึน้ตามข้อตกลง
ระหวา่งประเทศ 
 (4) บคุคลอ่ืนท่ีกําหนดโดยรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 
 มาตรา 7 ผู้ รับหลกัประกนัต้องเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 (1) บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั ห้างหุ้นสว่นจํากดั และห้างหุ้นสว่นสามญั
นิตบิคุคล ท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือนิตบิคุคลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัตามกฎหมายของ
ตา่งประเทศ 
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 (2) นิตบิคุคลท่ีมีกฎหมายไทย หรือกฎหมายของตา่งประเทศจดัตัง้ขึน้เป็นการ
เฉพาะ 
 (3) นิตบิคุคลท่ีดําเนินการโดยรัฐบาลตา่งประเทศ นิตบิคุคลอ่ืนท่ีตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายของตา่งประเทศ องค์การของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การท่ีตัง้ขึน้ตามข้อตกลง
ระหวา่งประเทศ 
 (4) บคุคลอ่ืนท่ีกําหนดโดยรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 
 มาตรา 8 ทรัพย์สนิไมว่า่ประเภทใดทัง้ท่ีมีอยูใ่นขณะทําสญัญา และท่ีจะมีใน
อนาคตอาจใช้เป็นหลกัประกนัตามพระราชบญัญตันีิไ้ด้ ทัง้นี ้ ทรัพย์สนิตอ่ไปนีจ้ะใช้เป็น
หลกัประกนัไมไ่ด้ 
 (1) อสงัหาริมทรัพย์ ยกเว้นหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการซึง่มีอสงัหาริมทรัพย์รวมอยู่
ด้วย 
 (2) ทรัพย์สนิและสทิธิท่ียดึหรืออายดัไมไ่ด้ตามกฎหมาย หรือไมอ่ยูใ่นความรับผิด
แห่งการบงัคบัคดี 
 (3) ทรัพย์สนิและสทิธิท่ีโอนกนัไมไ่ด้ตามกฎหมาย รวมทัง้สทิธิท่ีโดยสภาพไมเ่ปิด
ช่องให้โอนกนัได้ 
 (4) สทิธิท่ีมีตราสาร 
 (5) เงิน ยกเว้นเงินท่ีได้มาตรา 14 และมาตรา 29 
 
 มาตรา 9 สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ต้องทําเป็นหนงัสือและมีรายการตาม
มาตรา 10 มิฉะนัน้ตกเป็นโมฆะ 
 ภายใต้บงัคบับทบญัญตัมิาตรา 13 สทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตาม
สญัญาในวรรคหนึง่ จะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกได้ เม่ือจดแจ้งการให้หลกัประกนัตอ่
พนกังานเจ้าหน้าท่ี 
 เม่ือมีการจดแจ้งการให้หลกัประกนัตามวรรคก่อนแล้ว ให้ถือวา่ผู้ รับหลกัประกนั
เป็นเจ้าหนีมี้ประกนัตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย 
 
 มาตรา 10 สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจต้องมีรายการตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 
 (1) ช่ือของผู้ให้หลกัประกนั 
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 (2) ช่ือของผู้ รับหลกัประกนั 
 (3) หนีท่ี้กําหนดให้มีการประกนัการชําระ 
 (4) ทรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 (5) ลายมือช่ือของผู้ให้หลกัประกนั และผู้ รับหลกัประกนั 
 
 มาตรา 11 บคุคลตามมาตรา 6 อาจตราทรัพย์สนิของตนไว้เพ่ือประกนัหนีอ้นั
บคุคลอ่ืนจะต้องชําระก็ได้ 
 
 มาตรา 12 ผู้ให้หลกัประกนัอาจใช้ทรัพย์สนิท่ีผู้ให้หลกัประกนัจะได้มาในอนาคต
เป็นหลกัประกนัด้วยก็ได้ แตส่ทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตามสญัญาจะมีขึน้เม่ือผู้ให้
หลกัประกนัได้ทรัพย์สนินัน้ 
 หลกัประกนัอาจเป็นประกนัการชําระหนีท่ี้เกิดขึน้แล้ว หรือหนีท่ี้อาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคต หรือหนีท่ี้มีเง่ือนไขด้วยก็ได้ 
 
 มาตรา 13 กรณีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นสทิธิเรียกร้อง ผู้ รับหลกัประกนัจะ
ยกสทิธิตามสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจขึน้เป็นข้อตอ่สู้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิได้เม่ือปฏิบตัติามมาตรา 9 
และได้บอกกลา่วไปยงัลกูหนี ้ หรือลกูหนีย้ินยอมตามสญัญานัน้ คําบอกกลา่วหรือความยนิยอม
เช่นวา่นีต้้องทําเป็นหนงัสือ 
 
 มาตรา 14 ถ้าสทิธิเรียกร้องซึง่เป็นหลกัประกนันัน้ถึงกําหนดชําระก่อนหนีซ้ึง่
ประกนัไว้ ลกูหนีแ้ห่งสทิธิต้องสง่มอบทรัพย์สนิอนัเป็นวตัถแุห่งสทิธิให้แก่ผู้ รับหลกัประกนั และ
ทรัพย์สนินัน้ก็กลายเป็นของท่ีเป็นหลกัประกนัแทนสทิธิซึง่เป็นหลกัประกนั 
 ถ้าสทิธิซึง่เป็นหลกัประกนันัน้เป็นมลูหนีซ้ึง่ต้องชําระเป็นเงิน และถึงกําหนดชําระ
ก่อนหนีซ้ึง่ประกนัไว้ ลกูหนีแ้ห่งสทิธิต้องใช้เงินให้แก่ผู้ รับหลกัประกนั และผู้ให้หลกัประกนัร่วมกนั 
ถ้าทัง้สองฝ่ายตกลงกนัไมไ่ด้ แตล่ะฝ่ายอาจเรียกให้วางเงินจํานวนนัน้ไว้ ณ สํานกังานฝากทรัพย์ได้
เพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 
 บทบญัญตัมิาตรานีใ้ห้อยูภ่ายใต้บงัคบับทบญัญตัมิาตรา 29 
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 มาตรา 15 การท่ีจะตกลงกนัไว้ก่อนเวลาหนีถ้ึงกําหนดชําระเป็นข้อความอยา่งใด
อยา่งหนึง่วา่ ถ้าไมชํ่าระหนี ้ ให้ผู้ รับหลกัประกนัเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั หรือวา่
ให้จดัการแก่ทรัพย์สนินัน้เป็นประการอ่ืนอยา่งใดนอกจากตามบทบญัญตัใินหมวด 5 หมวด 6 และ
หมวด 7 ข้อตกลงเช่นนัน้เป็นโมฆะ 
 
 มาตรา 16 ในกรณีท่ีผู้ให้หลกัประกนัครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ให้
นําบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ในเร่ืองจํานองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เทา่ท่ี
ไมข่ดัแย้งกบักฎหมายนี ้
 
 มาตรา 17 ในกรณีท่ีผู้ รับหลกัประกนัครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ให้
นําบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ในเร่ืองจํานํามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เทา่ท่ีไม ่
ขดัแย้งกบักฎหมายนี ้
 

หมวด 2 
การจดแจ้งการให้หลักประกัน 

 
 มาตรา 18 การจดแจ้งการให้หลกัประกนั ให้ดําเนินการตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 กรณีท่ีทรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนัเป็นทรัพย์สนิมีทะเบียน นอกจากจะต้อง
ดําเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว ให้แจ้งการให้หลกัประกนัโดยระบหุมายเลขทะเบียนการจดแจ้งการ
ให้หลกัประกนัตอ่นายทะเบียนท่ีเก่ียวข้องด้วย การจดแจ้งการให้หลกัประกนัจะสมบรูณ์เม่ือนาย
ทะเบียนท่ีเก่ียวข้องได้บนัทกึการจดแจ้งลงในทะเบียนทรัพย์สนินัน้แล้ว 
 
 มาตรา 19 การจดแจ้งการให้หลกัประกนั ให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) หมายเลขทะเบียนการจดแจ้ง 
(2) วนัท่ี และเวลาท่ีจดแจ้ง 
(3) วนัท่ีท่ีต้องตอ่อายกุารจดแจ้ง 
(4) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ให้หลกัประกนัและลกูหนี ้
(5) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ รับหลกัประกนั 
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 (6) ข้อความซึง่แสดงวา่ผู้ให้หลกัประกนัเอาทรัพย์สนิท่ีระบใุนรายการจดแจ้งตรา
ไว้แก่ผู้ รับหลกัประกนัเป็นการประกนัการชําระหนี ้
 (7) หนีท่ี้กําหนดให้มีการประกนัการชําระ 
 (8) จํานวนเงินสงูสดุท่ีตกลงใช้ทรัพย์สนิเป็นประกนั 
 (9) ทรัพย์สนิท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 (10) หากมีการใช้หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการเป็นประกนัให้ระบไุว้ด้วย 
 (11) รายช่ือเอกสารท่ีแนบมาด้วยตามมาตรา 20 
 (12) ลายมือช่ือของผู้ให้หลกัประกนั และผู้ รับหลกัประกนั 
 (13) รายการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 20 การจดแจ้งการให้หลกัประกนั ให้แนบเอกสารดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบั
เอกสารการจดแจ้ง 
 (1)ใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ให้หลกัประกนั ผู้ รับหลกัประกนั 
และลกูหนี ้
 (2) สําเนาทะเบียนทรัพย์สนิท่ีจะจดแจ้งเป็นหลกัประกนัในกรณีท่ีเป็นทรัพย์สนิมี
ทะเบียน 
 การแนบเอกสารดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นการรับรองวา่ข้อมลูในเอกสารนัน้ถกูต้อง
และสมบรูณ์ ณ วนัท่ีจดแจ้งนัน้ โดยไมไ่ด้ปกปิดหรือละเว้นในการเปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีสําคญัใด ๆ 
อนัอาจทําให้ผู้ตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วหลงผิดในสาระของเอกสารนัน้ 
 
 มาตรา 21 การจดแจ้งการให้หลกัประกนัให้มีผลใช้บงัคบัเป็นเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีจดแจ้ง เม่ือพ้นกําหนดดงักลา่วแล้วให้ถือวา่การจดแจ้งนัน้สิน้ผล เว้นแตจ่ะมีการตอ่อายกุาร
จดแจ้ง 
 การตอ่อายกุารจดแจ้งต้องดําเนินการภายใน 6 เดือนก่อนวนัหมดอายกุารจดแจ้ง 
และให้มีผลบงัคบัครัง้ละ 5 ปี นบัจากวนัท่ีการจดแจ้งครัง้ก่อนหมดอายลุง ทัง้นี ้ ให้นําบทบญัญตัิ
มาตรา 18 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
 
 

DPU



182 
 

หมวด 3 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน 

 
 มาตรา 22 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในสญัญา ในกรณีท่ีผู้ให้หลกัประกนั
ครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ผู้ให้หลกัประกนัมีสทิธิจําหน่าย จา่ยโอน ใช้สอย ใช้ในการ
ผลติ นําไปรวมเข้ากบัทรัพย์สนิอ่ืน ใช้ไปสิน้ไปในกรณีท่ีครอบครองเพ่ือการใช้สิน้เปลือง และได้
ดอกผลของทรัพย์สนินัน้ จนกวา่ศาลจะมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั 
 
 มาตรา 23 ภายใต้บงัคบัมาตรา 22 กรณีท่ีผู้ให้หลกัประกนัครอบครองทรัพย์สนิท่ี
เป็นหลกัประกนั ผู้ให้หลกัประกนัต้องสงวนรักษาทรัพย์สนินัน้เหมือนเช่นวิญญชูนพงึสงวน 
ทรัพย์สนิของตนเอง หากผู้ให้หลกัประกนัเป็นผู้ มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีวะอยา่งหนึง่
อยา่งใด ก็จําต้องใช้ความระมดัระวงัและใช้ฝีมือเท่าท่ีเป็นธรรมดาจะต้องใช้ และสมควรจะต้องใช้
ในกิจการค้าขายหรืออาชีวะอยา่งนัน้ ถ้าผู้ให้หลกัประกนัทําให้ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัสญูหาย
หรือเส่ือมราคาลง เพราะการกระทําหรือความประมาทเลนิเลอ่แหง่ตน เป็นเหตใุห้ผู้ รับหลกัประกนั
ต้องเสียหาย ผู้ให้หลกัประกนัจะต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายนัน้ 
 
 มาตรา 24 กรณีท่ีผู้ รับหลกัประกนัครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นประกนั ผู้ รับ
หลกัประกนัต้องสงวนรักษาทรัพย์สนินัน้เหมือนเช่นวิญญชูนพงึสงวนทรัพย์สนิของตนเอง หากผู้ รับ
หลกัประกนัเป็นผู้ มีวชิาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีวะอยา่งหนึง่อยา่งใด ก็จําต้องใช้ความ
ระมดัระวงัและใช้ฝีมือเทา่ท่ีเป็นธรรมดาจะต้องใช้ และสมควรจะต้องใช้ในกิจการค้าขาย หรือ
อาชีวะอยา่งนัน้ 
 ในกรณีตามวรรคก่อน หากผู้ รับหลกัประกนัให้บคุคลภายนอกใช้สอยหรือเก็บ
รักษาโดยผู้ให้หลกัประกนัมไิด้ยินยอมด้วย ผู้ รับหลกัประกนัจะต้องรับผิดในเหตทุรัพย์สนินัน้ 
สญูหายหรือบบุสลายไป แม้จะเป็นเพราะเหตสุดุวิสยั เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ถึงอยา่งไรทรัพย์สนินัน้
ก็คงจะต้องสญูหายหรือบบุสลายอยูน่ัน่เอง 
 
 มาตรา 25 คูส่ญัญาท่ีครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัต้องยอมให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่หรือตวัแทนเข้าตรวจดทูรัพย์สนินัน้เป็นครัง้คราวในเวลาและระยะอนัสมควร 
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 มาตรา 26 เม่ือผู้ให้หลกัประกนัมีหนงัสือไปยงัผู้ รับหลกัประกนัโดยระบจํุานวน
หนีท่ี้ยงัมิได้ชําระแก่ผู้ รับหลกัประกนั ซึง่เป็นหนีท่ี้มีประกนัตามกฎหมายนี ้ เพ่ือให้ผู้ รับหลกัประกนั 
รับรองความถกูต้อง ผู้ รับหลกัประกนัต้องมีหนงัสือตอบยืนยนั หรือระบจํุานวนหนีท่ี้เห็นวา่ถกูต้อง
ไปยงัผู้ให้หลกัประกนัภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ให้หลกัประกนั มิฉะนัน้หาก
เกิดความเสียหายผู้ รับหลกัประกนัต้องชดใช้คา่เสียหายแก่ผู้ให้หลกัประกนั 
 ผู้ให้หลกัประกนัมีสทิธิท่ีจะดําเนินการตามวรรคก่อนโดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่าย 
หากผู้ให้หลกัประกนัใช้สทิธิตามวรรคก่อนภายในระยะเวลาหกเดือนนบัแตว่นัท่ีมีหนงัสือไปยงัผู้ รับ
หลกัประกนัครัง้ก่อน ผู้ให้หลกัประกนัต้องชําระคา่ใช้จ่ายแก่ผู้ รับหลกัประกนัในแตล่ะครัง้ตาม
อตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 4 
สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับบุคคลภายนอก 

 
 มาตรา 27 ภายใต้บงัคบับทบญัญตัมิาตรา 29 ผู้ รับหลกัประกนัมีสทิธิท่ีจะได้รับ
ชําระหนีจ้ากทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัก่อนเจ้าหนีส้ามญั ไมว่า่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิจะได้โอนไป
ยงับคุคลภายนอกแล้วหรือไม ่ทัง้นีเ้ว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้ให้สทิธิดงักลา่วสิน้สดุลงเม่ือกรรมสทิธ์ิใน
ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโอนไปยงับคุคลภายนอก แตผู่้ รับหลกัประกนัยงัคงมีสทิธิเหนือทรัพย์สนิ
ตามมาตรา 29 
 (1) ผู้ให้หลกัประกนัมีสทิธิโอนทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั โดยปลอดจากภาระ
หลกัประกนั จนกวา่ศาลจะมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั ในกรณีท่ีผู้ รับหลกัประกนัทําหนงัสือยนิยอม
ให้กระทําเชน่นัน้ หรือ 
 (2) ผู้ให้หลกัประกนัมีสทิธิโอนทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัซึง่อยูใ่นครอบครองของ
ตนโดยปลอดจากภาระหลกัประกนั จนกวา่ศาลจะมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั ในกรณีท่ีเป็นการขาย
ทรัพย์สนินัน้ในลกัษณะท่ีเป็นสนิค้าในทางการค้าตามปกตขิองผู้ให้หลกัประกนั หากมีข้อตกลง
ห้ามหรือจํากดัสทิธิดงักลา่วให้ข้อตกลงมีผลผกูพนัคูส่ญัญา แตจ่ะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคล 
ภายนอกท่ีไมรู้่ข้อตกลงดงักลา่วไมไ่ด้ 
 
 มาตรา 28 ภายใต้บงัคบัมาตรา 56 สทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตาม
กฎหมายนี ้จะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคลดงัตอ่ไปนีไ้มไ่ด้ 
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 (1) บคุคลภายนอกซึง่ซือ้ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโดยไมรู้่วา่เป็นการกระทําท่ี
ขดัตอ่สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในการขายทอดตลาด หรือในท้องตลาด หรือจากพอ่ค้าซึง่ขาย
ของชนิดนัน้ หรือ 
 (2) บคุคลภายนอกซึง่ได้เงินท่ีเป็นหลกัประกนัโดยไมรู้่วา่เป็นการกระทําท่ีขดัตอ่
สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 
 
 มาตรา 29 ทรัพย์สนิท่ีได้มาจากการจําหนา่ยจ่ายโอน แลกเปล่ียน หรือได้มา
แทนท่ีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั รวมทัง้คา่สนิไหมทดแทนท่ีได้มาเน่ืองจากทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัสญูหรือเสียหาย ให้ถือวา่เป็นทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัด้วย แตจ่ะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้
บคุคล 
ภายนอกได้เม่ือจดแจ้งทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นหลกัประกนัตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีทรัพย์สนิ
ท่ีได้มาดงักลา่วเป็นสทิธิเรียกร้อง จะยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้ลกูหนีแ้ห่งสทิธิได้เม่ือได้ปฏิบตัติามมาตรา 
13 
 ให้ใช้บทบญัญตัติามวรรคก่อนกบัทรัพย์สนิท่ีได้มาจากการจําหน่ายจ่ายโอน 
แลกเปล่ียน หรือได้มาแทนท่ีทรัพย์สนิตามวรรคก่อนด้วย 
 
 มาตรา 30 เม่ือมีการจดแจ้งทรัพย์สนิใดเป็นหลกัประกนัหลายครัง้ ให้ถือลําดบั
สทิธิของผู้ รับหลกัประกนัเรียงตามวนัและเวลาจดแจ้ง ผู้ รับหลกัประกนัท่ีจดแจ้งก่อนมีสทิธิรับชําระ
หนีก่้อนผู้ รับหลกัประกนัท่ีจดแจ้งภายหลงั 
 
 มาตรา 31 ทรัพย์สนิใดท่ีเป็นหลกัประกนัตามกฎหมายนี ้หากมีการจํานอง และ
จํานําทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย หรือมีการจํานองหรือจํานําทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย ให้ถือลําดบัสทิธิ
เรียงตามวนัและเวลาท่ีจดแจ้งในกรณีของผู้ รับหลกัประกนั วนัและเวลาท่ีจดทะเบียนในกรณีของ
ผู้ รับจํานอง และวนัและเวลาท่ีมีการจํานําในกรณีของผู้ รับจํานํา ผู้ รับหลกัประกนัท่ีจดแจ้งก่อน 
ผู้ รับจํานองท่ีจดทะเบียนก่อน หรือผู้ รับจํานําท่ีรับจํานําก่อนจะได้รับชําระหนีก่้อนผู้ รับหลกัประกนั
ท่ีจดแจ้งภายหลงั ผู้ รับจํานองท่ีจดทะเบียนภายหลงั หรือผู้ รับจํานําท่ีรับจํานําภายหลงั 
 
 มาตรา 32 เม่ือมีบริุมสทิธิแย้งกบัสทิธิตามสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ ให้ถือ
ลําดบับริุมสทิธิดงันี ้คือ 
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 ในกรณีท่ีมีการจดแจ้งอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนัตามกฎหมายนี ้ ให้ผู้ รับ
หลกัประกนัมีสทิธิเป็นอยา่งเดียวกนักบัผู้ รับจํานองตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ 
 ในกรณีท่ีมีการจดแจ้งสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนัตามกฎหมายนี ้ ให้ผู้ รับ
หลกัประกนัมีสทิธิเป็นอยา่งเดียวกนักบัผู้ รับจํานําตามมาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ หากมีการจดทะเบียนจํานองสงัหาริมทรัพย์นัน้ไว้ด้วย ให้ผู้ รับจํานองมีสทิธิเป็นอยา่ง
เดียวกนักบัผู้ รับหลกัประกนัและผู้ รับจํานํา 
 
 มาตรา 33 ถ้าเอาสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดแจ้งเป็นหลกัประกนัมารวมเข้ากบั
สงัหาริมทรัพย์อ่ืนจนเป็นสว่นควบหรือแบง่แยกไมไ่ด้ ผู้ รับหลกัประกนัมีสทิธิตามกฎหมายนีเ้หนือ
ทรัพย์สนิท่ีรวมเข้ากนัตามสว่นของคา่แห่งทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัของตน ในเวลาท่ีทรัพย์สนิ
รวมเข้ากนั 
 

หมวด 5 
การบังคับหลักประกัน 

 
 มาตรา 34 ผู้ รับหลกัประกนัอาจบงัคบัหลกัประกนัตามบทบญัญตัแิห่งหมวดนี ้
โดยยดึและจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือนําเงินมาชําระหนี ้ หรือบงัคบัทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัหลดุเป็นสทิธิ 
 
 มาตรา 35 ห้ามมิให้ผู้ รับหลกัประกนับงัคบัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัหลดุเป็น
สทิธิของตน เว้นแต ่
 (1) ผู้ รับหลกัประกนัได้รับความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผู้ให้หลกัประกนัภาย
หลงัจากการผิดนดั หรือเม่ือได้มีหนงัสือบอกกลา่วบงัคบัหลกัประกนั ซึง่แจ้งเจตนาบงัคบัทรัพย์สิน
ท่ีเป็นหลกัประกนัหลดุเป็นสทิธิแล้ว ผู้ให้หลกัประกนัมไิด้คดัค้านการบงัคบัทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัหลดุเป็นสทิธิเป็นหนงัสือภายในสามสบิวนันบัแตไ่ด้รับหนงัสือบอกกลา่วบงัคบั
หลกัประกนั และ 
 (2) ผู้ให้หลกัประกนั หรือลกูหนีชํ้าระหนีอ้นัเป็นต้นเงินน้อยกวา่ร้อยละ 60 และ 
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 (3) ไมมี่หลกัประกนัรายอ่ืนท่ีจดแจ้งทางทะเบียนไว้ จํานอง จํานํา หรือบริุมสทิธิ
อ่ืนอนัจดทะเบียนไว้ 
 ในกรณีท่ีผู้ รับหลกัประกนับงัคบัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัหลดุเป็นสทิธิ ห้ามมิ
ให้ผู้ รับหลกัประกนัเรียกให้ผู้ให้หลกัประกนั หรือลกูหนีชํ้าระหนีจ้ากทรัพย์สนิอ่ืนอีก และให้ถือวา่
หนีอ้นัเป็นประธานนัน้ระงบัสิน้ไป 
 การใดท่ีแตกตา่งจากความในมาตรานีต้กเป็นโมฆะ 
 
 มาตรา 36 เม่ือลกูหนีผิ้ดนดั หรือมีเหตท่ีุจะบงัคบัหลกัประกนัตามสญัญา และ 
ผู้ รับหลกัประกนัได้สง่หนงัสือบอกกลา่วบงัคบัหลกัประกนัไปยงัลกูหนี ้ และผู้ให้หลกัประกนั ถ้า 
ลกูหนีแ้ละผู้ให้หลกัประกนัไมป่ฏิบตัติามหนงัสือบอกกลา่ว ผู้ รับหลกัประกนัอาจย่ืนคําขอฝ่ายเดียว
เพ่ือให้ศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั 
 ผู้ รับหลกัประกนัอาจร้องขอตอ่ศาล พร้อมคําขอบงัคบัหลกัประกนัให้ศาลมีคําสัง่
จําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัด้วยการขายทอดตลาด โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดี การ
จําหน่ายโดยวิธีการอ่ืนแทนการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือการบงัคบัทรัพย์สนิท่ี
เป็นหลกัประกนัหลดุเป็นสทิธิก็ได้ ในการร้องขอจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโดยวธีิการอ่ืน
แทนการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดี ให้ผู้ รับหลกัประกนัแสดงหลกัเกณฑ์ วธีิการ 
ระยะเวลา สถานท่ี และผู้ ดําเนินการจําหนา่ย รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนท่ีจําเป็นตอ่ศาลด้วย 
 ในการพิจารณาของศาลตามวรรคก่อน ห้ามมิให้ศาลมีคําสัง่อนญุาตให้จําหน่าย
ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโดยวิธีการอ่ืนแทนการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดี เว้นแต่
วิธีการจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตามท่ีร้องขอเป็นวธีิท่ีใช้ในทางการค้าตามปกต ิ และ
กําหนดวนัเวลาจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตามท่ีร้องขอลว่งพ้นระยะเวลาท่ีลกูหนี ้ ผู้ให้
หลกัประกนั บคุคลซึง่ต้องรับผิดในการชําระหนีต้ามสทิธิเรียกร้อง หรือผู้ มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัอาจร้องขอเพกิถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัแล้ว 
 
 มาตรา 37 หนงัสือบอกกลา่วบงัคบัหลกัประกนัดงัมาตราก่อน ให้มีข้อความ
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ให้หลกัประกนั 
 (2) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ รับหลกัประกนั 
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 (3) รายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัท่ีประสงค์จะบงัคบั พร้อมด้วย
หมายเลขทะเบียนการจดแจ้งการให้หลกัประกนั 
 (4) หนีท่ี้ใช้ทรัพย์ดงักลา่วเป็นหลกัประกนั 
 (5) เหตแุห่งการผิดนดั หรือเหตท่ีุจะบงัคบัหลกัประกนัได้ตามสญัญา 
 (6) ข้อความท่ีแสดงถึงเจตนาท่ีจะบงัคบัหลกัประกนั รวมทัง้วิธีการบงัคบั
หลกัประกนั 
 
 มาตรา 38 ห้ามมิให้ศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั เว้นแตผู่้ รับหลกัประกนัจะ
แสดงให้เป็นท่ีพอใจแก่ศาลถึงสญัญาหลกัประกนั หลกัฐานการจดแจ้งทางทะเบียน หนงัสือบอก
กลา่วบงัคบัหลกัประกนั และบนัทกึถ้อยคําเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผู้ มีอํานาจกระทําการของผู้ รับ
หลกัประกนั พร้อมถ้อยคํายืนยนัวา่ ผู้ให้หลกัประกนัหรือลกูหนีผิ้ดนดัชําระหนี ้ หรือมีเหตตุาม
สญัญาท่ีจะบงัคบัหลกัประกนัได้ เพ่ือประโยชน์แห่งการนี ้ ศาลอาจไตส่วนตามท่ีเห็นจําเป็น
เก่ียวกบัข้ออ้างของผู้ รับหลกัประกนั และจะยกขึน้อ้างโดยลําพงัซึง่ข้อกฎหมายอนัเก่ียวด้วยความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนก็ได้ 
 เม่ือศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั ให้ศาลมีหมายแจ้งคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัให้
ผู้ให้หลกัประกนั ลกูหนี ้พนกังานเจ้าหน้าท่ี และนายทะเบียนท่ีเก่ียวข้องทราบโดยเร็ว และแตง่ตัง้
เจ้าพนกังานบงัคบัคดีเพ่ือยดึทรัพย์ และดําเนินการให้ผู้ รับหลกัประกนัเข้าครอบครองทรัพย์สนิท่ี
เป็นหลกัประกนัเพ่ือการจําหน่าย หรือการบงัคบัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัหลดุเป็นสทิธิ และเม่ือ
ศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัแล้ว ห้ามมิให้เจ้าหนีต้ามคําพพิากษาอ่ืนยดึหรืออายดัทรัพย์สนิท่ี
เป็นหลกัประกนัอีก 
 ก่อนศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั ศาลอาจมีคําสัง่ให้ผู้ รับหลกัประกนัวางเงิน
ประกนั หรือให้ประกนัตามสมควรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือป้องกนัความเสียหายอนัเกิด
จากการบงัคบัหลกัประกนัก็ได้ หากผู้ รับหลกัประกนัไมป่ฏิบตัติาม ให้ศาลมีคําสัง่ยกคําขอบงัคบั
หลกัประกนั 
 เม่ือได้รับแจ้งคําสัง่ศาลให้บงัคบัหลกัประกนั ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีและนาย
ทะเบียนท่ีเก่ียวข้องจดแจ้งคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัไว้ในทะเบียนโดยเร็ว 
 
 มาตรา 39 ในกรณีท่ีผู้ รับหลกัประกนัเข้าครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
ตามมาตราก่อน ให้นําบทบญัญตัมิาตรา 24 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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 มาตรา 40 กรณีท่ีผู้ รับหลกัประกนัครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัอยูก่่อน
ศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 38 คําสัง่บงัคบัหลกัประกนัมีผลให้ผู้ รับหลกัประกนัมี
สทิธิในการบงัคบัหลกัประกนัเช่นเดียวกบัผู้ รับจํานํา 
 
 มาตรา 41 กรณีท่ีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นสทิธิเรียกร้อง และผู้ รับ
หลกัประกนัได้ปฏิบตัติามมาตรา 13 แล้ว คําสัง่บงัคบัหลกัประกนัมีผลเป็นการห้ามมิให้บคุคลซึง่
ต้องรับผิดในการชําระหนีต้ามสทิธิเรียกร้องชําระหนีแ้ก่ผู้ให้หลกัประกนั เม่ือผู้ รับหลกัประกนัสง่
คําสัง่บงัคบัหลกัประกนัให้บคุคลดงักลา่วแล้ว 
 ถ้าเป็นสทิธิเรียกร้องขอให้ชําระเงินจํานวนหนึง่ ให้บคุคลซึง่ต้องรับผิดในการชําระ
หนีต้ามสทิธิเรียกร้องชําระเงินแก่ผู้ รับหลกัประกนัเม่ือหนีแ้ห่งสทิธิเรียกร้องถึงกําหนดชําระ หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 
 ถ้าเป็นสทิธิเรียกร้องอ่ืน ๆ เม่ือหนีแ้หง่สทิธิเรียกร้องถงึกําหนดชําระ หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ให้บคุคลซึง่ต้องรับผิดในการชําระหนีต้ามสทิธิเรียกร้องชําระหนีแ้ก่เจ้า
พนกังานบงัคบัคดี หรือผู้ รับหลกัประกนั กรณีท่ีศาลมีคําสัง่ให้จําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
โดยวิธีอ่ืน หรือกรณีท่ีศาลมีคําสัง่ให้ผู้ รับหลกัประกนั หรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ขายทอดตลาด 
 
 มาตรา 42 กรณีท่ีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นสทิธิในเงินฝากในสถาบนั
การเงิน และผู้ รับหลกัประกนัเป็นผู้ รับฝากเงินนัน้ หรือเป็นผู้ รับฝากเงินเพ่ือประโยชน์ของผู้ รับ
หลกัประกนัทัง้หมด เม่ือศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัแล้ว ผู้ รับหลกัประกนัมีสทิธินําเงินฝาก
ดงักลา่วหกัชําระหนีไ้ด้เอง 
 
 มาตรา 43 เว้นแตศ่าลจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน กรณีท่ีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 
เป็นทรัพย์สนิท่ีจําเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน เม่ือเจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือผู้ รับ
หลกัประกนั แล้วแตก่รณี แสดงคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั ให้นายทะเบียนท่ีเก่ียวข้องเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั โดยถือวา่คําสัง่บงัคบัหลกัประกนัเป็นเสมือนการแสดงเจตนา
ของผู้ให้หลกัประกนั 
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 มาตรา 44 ภายใต้บงัคบับทบญัญตัแิห่งส่ีมาตราก่อน เม่ือศาลมีคําสัง่บงัคบั
หลกัประกนั ให้ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตามบทบญัญตัใินหมวดตอ่ไป เพ่ือ
นําเงินมาชําระหนี ้เว้นแตผู่้ รับหลกัประกนัจะมีสทิธิบงัคบัทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัหลดุเป็นสทิธิ 
 
 มาตรา 45 ลกูหนี ้ หรือผู้ให้หลกัประกนัอาจย่ืนคําร้องตอ่ศาล เพ่ือขอเพิกถอน 
คําสัง่บงัคบัหลกัประกนัภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีทราบคําสัง่ศาล อนัเน่ืองมาจากลกูหนี ้ หรือ
ผู้ให้หลกัประกนัมิได้ผิดนดั หรือมีข้อโต้แย้งอ่ืนอนัแสดงให้เห็นวา่ผู้ รับหลกัประกนัไมมี่สทิธิบงัคบั
หลกัประกนั 
 บทบญัญตัใินวรรคก่อน ให้ใช้บงัคบักบับคุคลซึง่ต้องรับผิดในการชําระหนีต้าม
สทิธิเรียกร้อง หรือผู้ มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัด้วย เม่ือบคุคลดงักลา่วมีข้อโต้แย้งว่า
ผู้ รับหลกัประกนัไมมี่สทิธิบงัคบัหลกัประกนั และได้ย่ืนคําร้องภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีเจ้า
พนกังานบงัคบัคดียดึทรัพย์ และดําเนินการให้ผู้ รับหลกัประกนัเข้าครอบครองทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัตามมาตรา 38 
 
 มาตรา 46 เม่ือศาลได้รับคําร้องตามมาตราก่อนแล้ว ให้ศาลออกหมายสง่สําเนา
คําร้องให้แก่ผู้ รับหลกัประกนัภายในเจ็ดวนั นบัแตว่นัรับคําร้อง เพ่ือให้ผู้ รับหลกัประกนัคดัค้านโดย
ให้ผู้ ย่ืนคําร้องตามมาตรา 45 เสียคา่ธรรมเนียมในการสง่ และให้ศาลมีคําสัง่งดการบงัคบั และการ
จําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัไว้ก่อนจนกวา่ศาลจะมีคําสัง่ หรือคําพิพากษา 
 เม่ือได้สง่หมายเรียก และสําเนาคําร้องให้ผู้ รับหลกัประกนัแล้ว ให้ผู้ รับ
หลกัประกนัทําคําคดัค้านเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ศาลภายในสบิห้าวนั มิฉะนัน้ถือวา่ไมมี่คําคดัค้าน 
 ในกรณีท่ีไมมี่คําคดัค้านจากผู้ รับหลกัประกนั ให้ศาลมีคําสัง่เพิกถอนคําสัง่บงัคบั
หลกัประกนั และแจ้งให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดี พนกังานเจ้าหน้าท่ี นายทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง และ
บคุคลซึง่ต้องรับผิดในการชําระหนีต้ามสทิธิเรียกร้องตามมาตรา 41 ทราบด้วย 
 ในกรณีท่ีมีคําคดัค้านจากผู้ รับหลกัประกนั ให้ศาลดําเนินคดีตอ่ไปเช่นคดีสามญั 
โดยถือวา่คําร้องขอเพิกถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัเป็นคําฟ้อง และคําคดัค้านเป็นคําให้การ ให้
ศาลดําเนินการนัง่พจิารณาคดีตดิตอ่กนัไปโดยไมเ่ล่ือนคดีจนกวา่จะเสร็จการพิจารณา เว้นแตมี่
เหตจํุาเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสียได้ และเม่ือเสร็จการพิจารณาคดี ให้ศาลรีบทําคําพพิากษาโดยเร็ว 
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 ถ้ามีคําร้องขอให้เพิกถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัหลายราย ศาลมีอํานาจสัง่ให้
รวมการพิจารณาได้ แตเ่ม่ือศาลมีคําพพิากษา หรือคําสัง่ให้เพิกถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัในคดี
หนึง่แล้ว ให้จําหน่ายคดีอ่ืนท่ีร้องขอเพกิถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัเดียวกนันัน้ 
 คําพิพากษา หรือคําสัง่ของศาลตามมาตรานี ้ให้อทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์ได้ และ
คําพิพากษาหรือคําสัง่ของศาลอทุธรณ์ให้เป็นท่ีสดุ 
 
 มาตรา 47 ลกูหนี ้ ผู้ให้หลกัประกนั บคุคลซึง่ต้องรับผิดในการชําระหนีต้ามสทิธิ
เรียกร้อง หรือผู้ มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั อาจมีคําขอรวมไปกบัคําร้องขอเพิกถอน
การบงัคบัหลกัประกนั หรือภายในสามสบิวนันบัแตศ่าลมีคําพิพากษา หรือคําสัง่ตามมาตรา 46 
เพ่ือให้ศาลมีคําสัง่ให้ผู้ รับหลกัประกนัชดใช้คา่สนิไหมทดแทนแก่ตนได้ และเม่ือศาลทําการไตส่วน
แล้วเห็นวา่คําสัง่บงัคบัหลกัประกนัท่ีถกูเพกิถอนนัน้เป็นการสัง่โดยมีความเห็นผิดหลงไป อนั
เน่ืองมาจากความผิด หรือความประมาทเลนิเลอ่ของผู้ รับหลกัประกนั ให้ศาลมีคําสัง่ให้ผู้ รับ
หลกัประกนัชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่ลกูหนี ้ ผู้ให้หลกัประกนั บคุคลซึง่ต้องรับผิดในการชําระ
หนีต้ามสทิธิเรียกร้อง หรือผู้ มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัท่ีย่ืนคําร้องตามจํานวนท่ีศาล
เห็นสมควร และถ้าผู้ รับหลกัประกนัไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ศาล ศาลมีอํานาจบงัคบัผู้ รับหลกัประกนั
เสมือนหนึง่เป็นลกูหนีต้ามคําพพิากษา 
 คําสัง่ของศาลตามมาตรานีใ้ห้อทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรือ
คําสัง่ของศาลอทุธรณ์ให้เป็นท่ีสดุ 
 
 มาตรา 48 เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร หรือผู้ รับหลกัประกนัย่ืนคําร้องขอตอ่ศาล
วา่ การย่ืนคําร้องขอเพิกถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัไมมี่เหตอุนัสมควร หรือมีลกัษณะเป็นการ
ประวิงคดี ศาลอาจมีคําสัง่ให้ผู้ ร้องตามมาตรา 45 วางเงินประกนั หรือให้ประกนัตามสมควรก็ได้ 
 กรณีท่ีผู้ ร้องไมว่างเงินประกนั หรือให้ประกนัตามท่ีศาลมีคําสัง่ ให้ศาลยกคําร้อง
ขอเพิกถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั 
 การย่ืนคําร้องตามวรรคหนึง่ ไมเ่ป็นการตดัสทิธิของผู้ รับหลกัประกนัในอนัท่ีจะ
เรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนจากผู้ ร้องตามมาตรา 45 และให้นําบทบญัญตัแิห่งมาตรา 47 มาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม 
 คําสัง่ของศาลตามวรรคหนึง่ และวรรคสองให้เป็นท่ีสดุ 
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 มาตรา 49 ให้นําบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใช้
บงัคบักบัการบงัคบัหลกัประกนัโดยอนโุลม เทา่ท่ีไมข่ดัแย้งกบับทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ ้
 
 มาตรา 50 เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงไว้เป็นอยา่งอ่ืน ลกูหนีห้รือผู้ให้หลกัประกนัมี
สทิธิท่ีจะไถ่ถอนทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัในเวลาใด ๆ ก็ได้ก่อนมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนั โดยชําระหนีต้ามจํานวนหนีท่ี้กําหนดให้มีการประกนัการชําระ รวมทัง้คา่ใช้จา่ยใน
การบํารุงรักษา และการจดัการทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ตามสมควร อนัเกิด
จากการบงัคบัหลกัประกนั และคา่ฤชาธรรมเนียมการบงัคบัหลกัประกนัแก่ผู้ รับหลกัประกนั 
 

หมวด 6 
การจาํหน่ายหลักประกัน 

 
 มาตรา 51 เม่ือศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัแล้ว เจ้าพนกังานบงัคบัคดีอาจขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเม่ือพ้นระยะเวลาท่ีลกูหนี ้ ผู้ให้หลกัประกนั บคุคลซึง่ต้อง 
รับผิดในการชําระหนีต้ามสทิธิเรียกร้อง หรือผู้ มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั อาจร้องขอ
เพิกถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัได้ตามมาตรา 45 
 ก่อนทําการจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีมี
หนงัสือแจ้งวนั เวลา และสถานท่ีจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ให้ผู้ให้หลกัประกนั ลกูหนี ้
และเจ้าหนีอ่ื้นท่ีมีบริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ซึง่ปรากฏหลกัฐานทางทะเบียนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั 
 บทบญัญตัแิหง่มาตรานีใ้ห้ใช้บงัคบักบัผู้ รับหลกัประกนั กรณีท่ีศาลมีคําสัง่ให้
จําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโดยวธีิการอ่ืน หรือมีคําสัง่ให้ผู้ รับหลกัประกนั หรือบคุคลอ่ืน
เป็นผู้ขายทอดตลาดโดยอนโุลม 
 
 มาตรา 52 บทบญัญตัแิห่งมาตราก่อน มิให้ใช้บงัคบัแก่ทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัอนัมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหนว่งช้าไว้จะเป็นการเส่ียงความเสียหาย 
หรือคา่ใช้จ่ายจะเกินสว่นกบัคา่ของทรัพย์สนิ เจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือผู้ รับหลกัประกนัมีอํานาจ
ขายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัดงักลา่วได้ทนัที โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 
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 มาตรา 53 กรณีท่ีศาลมีคําสัง่ให้จําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั โดยวิธีการ
อ่ืนแทนการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดี ให้ผู้ รับหลกัประกนัปฏิบตัติามวิธีการท่ี
กําหนดไว้ในคําสัง่ศาล รวมทัง้ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมดงัเชน่วิญญชูนจะพงึปฏิบตัใิน
สถานการณ์เชน่นัน้ 
 
 มาตรา 54 ในกรณีการจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
คําสัง่ศาล ไมว่า่เวลาใด ๆ ก่อนการชําระเงินตามมาตรา 55 เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือเจ้า
พนกังานบงัคบัคดีรายงานตอ่ศาล หรือเม่ือผู้ รับหลกัประกนั ผู้ให้หลกัประกนั หรือผู้ มีสว่นได้เสียใน
การจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัซึง่ต้องเสียหายจากเหตดุงักลา่ว ย่ืนคําร้องตอ่ศาล ให้ศาล
มีอํานาจท่ีจะสัง่เพกิถอนการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัได้ คําสัง่ของศาลท่ีออกตามความ
ในวรรคนีใ้ห้เป็นท่ีสดุ 
 ผู้ให้หลกัประกนั หรือผู้ มีสว่นได้เสียจากการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
อาจเรียกร้องคา่เสียหาย อนัเกิดจากการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือคําสัง่ศาลได้ เว้นแตไ่ด้ใช้สทิธิในการร้องขอเพิกถอนการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
ตามวรรคก่อนแล้ว คําสัง่ศาลท่ีให้ชดใช้คา่เสียหายตามวรรคนี ้ให้อทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์ได้ และ
คําพิพากษาหรือคําสัง่ของศาลอทุธรณ์ให้เป็นท่ีสดุ 
 ให้นําบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 296 วรรค
ห้า และวรรคหก มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 
 มาตรา 55 เงินท่ีได้จากการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ให้จดัสรรชําระ
ตามลําดบัดงันี ้
 (1) คา่ใช้จ่ายในการบาํรุงรักษา และการจดัการทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 
 (2) คา่ใช้จ่ายตามสมควรอนัเกิดจากการบงัคบัหลกัประกนั คา่ฤชาธรรมเนียมการ
บงัคบัหลกัประกนั และคา่ธรรมเนียมการขายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 
 (3) ชําระหนีใ้ห้แก่ผู้ รับหลกัประกนั และเจ้าหนีอ่ื้นท่ีมีบริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิท่ี
เป็นหลกัประกนัซึง่ปรากฎหลกัฐานทางทะเบียนตามลําดบั 
 (4) เงินท่ีเหลือหากมี ให้ชําระคืนแก่ผู้ให้หลกัประกนั 
 ให้นําบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาตรา 287 มาตรา 
289 และมาตรา 319 มาใช้บงัคบักบัการชําระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีอ่ื้นท่ีมีบริุมสทิธิตาม (3) โดยอนโุลม 
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 ลกูหนีจ้ะต้องรับผิดชําระหนีส้ว่นท่ีขาด หากนําทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
จําหน่ายแล้วได้เงินสทุธิน้อยกวา่จํานวนหนีท่ี้ค้างชําระ 
 ผู้ให้หลกัประกนัไมต้่องรับผิดชําระหนีส้ว่นท่ีขาด หากนําทรัพย์สนิท่ีเป็น
หลกัประกนัจําหน่ายแล้วได้เงินสทุธิน้อยกวา่จํานวนหนีท่ี้ค้างชําระ และห้ามมิให้ตกลงเก่ียวกบั
ความ 
รับผิดของผู้ให้หลกัประกนัตามสญัญาเป็นอยา่งอ่ืน มิฉะนัน้ตกเป็นโมฆะ 
 
 มาตรา 56 ผู้ ท่ีซือ้ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัจากการจําหนา่ยตามบทบญัญตัิ
แห่งหมวดนี ้ ยอ่มได้รับโอนทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัไปโดยปลอดจากภาระหลกัประกนั จํานอง 
และจํานํา เว้นแตไ่ด้รู้วา่การบงัคบัหรือการจําหน่ายหลกัประกนัขดัตอ่กฎหมาย หรือคําสัง่ศาล หรือ
กระทําการโดยไมส่จุริตในการซือ้ทรัพย์สนิดงักลา่ว 
 

หมวด 7 
การบังคับและจาํหน่ายหลักประกันที่เป็นกิจการ 

 
 มาตรา 57 การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ ซึง่ได้จดแจ้งไว้แล้วตามมาตรา 19 
(10) ผู้ รับหลกัประกนัอาจใช้สทิธิบงัคบัหลกัประกนัตามวิธีการท่ีบญัญตัใินหมวด 5 หรือวิธีการท่ี
บญัญตัใินหมวดนีก็้ได้ แตถ้่ามิได้มีการจดแจ้งรายการดงักลา่ว ผู้ รับหลกัประกนัอาจใช้สทิธิบงัคบั
หลกัประกนัตามวิธีการท่ีบญัญตัใินหมวด 5 เท่านัน้ ผู้ รับหลกัประกนัไมมี่สทิธิบงัคบัหลกัประกนั
ตามวิธีการท่ีบญัญตัใินหมวดนี ้
 
 มาตรา 58 ให้นําบทบญัญตัแิห่งหมวด 5 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมเท่าท่ีไมข่ดัแย้ง
กบับทบญัญตัแิห่งหมวดนี ้
 
 มาตรา 59 เม่ือจะบงัคบัหลกัประกนัตามวิธีการท่ีบญัญตัใินหมวดนี ้หนงัสือบอก
กลา่วบงัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 36 และมาตรา 37 ต้องมีข้อความท่ีแสดงถึงเจตนาท่ีจะบงัคบั
หลกัประกนัโดยวิธีจําหน่ายหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ ในลกัษณะท่ีผู้ รับโอนสามารถดําเนินกิจการ
ตอ่ไปได้ 
 

DPU



194 
 

 มาตรา 60 เม่ือผู้ รับหลกัประกนัแสดงให้เป็นท่ีพอใจแก่ศาล ตามมาตรา 38 และ
แสดงให้เห็นวา่สามารถจําหน่ายหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ ในลกัษณะท่ีผู้ รับโอนสามารถดําเนิน 
กิจการตอ่ไปได้ ให้ศาลมีคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั โดยมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวให้เป็นผู้ มี
อํานาจจดัการหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการเป็นการชัว่คราว และดําเนินการจําหน่ายหลกัประกนัท่ีเป็น
กิจการดงักลา่วในลกัษณะท่ีผู้ รับโอนสามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ โดยศาลมีอํานาจกําหนด
อํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารกิจการชัว่คราว วธีิการ เง่ือนไข และกําหนดเวลาในการจดัการ และ
จําหน่ายหลกัประกนัได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 เม่ือศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวแล้ว ห้ามมิให้ผู้ รับหลกัประกนัใช้สทิธิ
บงัคบัหลกัประกนัตามวธีิการท่ีบญัญตัใินหมวด 5 เว้นแตผู่้ ให้หลกัประกนัยินยอม หรือศาลเห็น 
สมควร 
 
 มาตรา 61 ถ้าข้อเท็จจริง หรือพฤตกิารณ์ท่ีศาลอาศยัเป็นหลกัในการมีคําสัง่ตาม
มาตรา 60 เปล่ียนแปลงไปก่อนมีการจําหน่ายหลกัประกนั ศาลจะมีคําสัง่แก้ไข หรือยกเลกิคําสัง่
เดมิก็ได้ เม่ือศาลนัน้เห็นสมควร หรือเม่ือผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนั ผู้ รับหลกัประกนั ผู้บริหาร
กิจการชัว่คราว หรือเจ้าพนกังานบงัคบัคดีมีคําขอ 
 
 มาตรา 62 กรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงกําหนด
เก่ียวกบัการจดทะเบียน คณุสมบตั ิและคา่ตอบแทนของผู้บริหารกิจการชัว่คราวก็ได้ 
 
 มาตรา 63 ให้ศาลมีคําสัง่ตัง้บคุคลท่ีผู้ให้หลกัประกนั และผู้ รับหลกัประกนัตกลง
กนัให้เป็นผู้บริหารกิจการชัว่คราว หากไมมี่ข้อตกลงเช่นนัน้ให้ศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารของผู้ให้
หลกัประกนั เจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้บริหารกิจการชัว่คราวตามท่ีเห็นสมควร 
เม่ือบคุคลนัน้ยินยอม ทัง้นี ้ ให้ศาลกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารกิจการชัว่คราวด้วย เว้นแต่
กฎกระทรวงตามมาตรา 62 กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน แตไ่มว่า่กรณีใด ห้ามมิให้ศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้ รับ
หลกัประกนัเป็นผู้บริหารกิจการชัว่คราว 
 
 มาตรา 64 เม่ือศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวแล้ว ในการพจิารณาของ
ศาลทกุครัง้เพ่ือดําเนินการตามบทบญัญตัใินหมวดนี ้ ให้ผู้ให้หลกัประกนัไปศาล และตอบคําถาม
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ของศาล เจ้าพนกังานบงัคบัคดี และผู้บริหารกิจการชัว่คราว ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการท่ีเป็น
หลกัประกนั ในกรณีเช่นนีผู้้ให้หลกัประกนัจะเสนอความเห็นอยา่งหนึง่อยา่งใดตอ่ศาลก็ได้ 
 เม่ือผู้ให้หลกัประกนัร้องขอ ศาลจะอนญุาตให้ผู้ให้หลกัประกนัไมต้่องไปศาลใน
นดัใดก็ได้ แล้วแตก่รณี 
 ให้นําบทบญัญตัใินวรรคหนึง่และวรรคสองมาใช้บงัคบัแก่ผู้บริหารกิจการชัว่คราว 
ในระหวา่งท่ียงัคงมีหน้าท่ีตามตําแหนง่ดงักลา่วโดยอนโุลม 
 
 มาตรา 65 เม่ือศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราว ให้ผู้ รับหลกัประกนัแจ้ง
คําสัง่นัน้แก่ผู้บริหารกิจการชัว่คราว เจ้าพนกังานบงัคบัคดี ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนั ลกูหนี ้
พนกังานเจ้าหน้าท่ี นายทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง และนายทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท หรือนายทะเบียนนิติ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยดว่น เพ่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนดงักลา่วจะได้จดแจ้งคําสัง่ศาล
ไว้ในทะเบียน อํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารกิจการชัว่คราวเร่ิมแตว่นัท่ีศาลมีคําสัง่ดงักลา่ว แตจ่ะ
ยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกได้เม่ือมีการจดแจ้งคําสัง่ศาลดงักลา่ว และให้อํานาจหน้าท่ีของ
ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัสิน้สดุลงนบัแตว่นัท่ีศาลมีคําสัง่ดงักลา่ว 
 เม่ือได้รับทราบคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวแล้ว ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนั
ต้องสง่มอบทรัพย์สนิ ดวงตรา สมดุบญัชี และเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สนิ หนีส้นิ และกิจการของผู้ให้
หลกัประกนัแก่ผู้บริหารกิจการชัว่คราวโดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือการนีใ้ห้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวมีอํานาจ
เรียกให้ผู้ครอบครองสง่มอบทรัพย์สนิ ดวงตรา สมดุบญัชี และเอกสารข้างต้นแก่ตนได้ด้วย 
 
 มาตรา 66 เม่ือศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราว ให้อํานาจหน้าท่ีในการ
จดัการหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการของผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัตกแก่ผู้บริหารกิจการชัว่คราว ให้
บรรดาสทิธิตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้นของผู้ให้หลกัประกนั ยกเว้นสทิธิท่ีจะได้รับเงินปันผลตกแก่
ผู้บริหารกิจการชัว่คราว 
 อํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารกิจการชัว่คราวตามความในวรรคก่อน ห้อยูภ่ายใต้การ
กํากบัดแูลของเจ้าพนกังานบงัคบัคดี เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะกําหนดอํานาจหน้าท่ี รวมทัง้สัง่ให้
ผู้บริหารกิจการชัว่คราวทําคําชีแ้จงในเร่ืองบญัชี เร่ืองการเงิน หรือเร่ืองใด ๆ เก่ียวกบัการจดัการ 
กิจการและทรัพย์สนิ หรือจะสัง่ให้กระทําหรือมิให้กระทําการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 ห้ามมิให้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวจําหนา่ย จ่าย โอน ให้เช่า ชําระหนี ้ ก่อหนี ้หรือ
กระทําการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สนิ นอกจากเป็นการกระทําท่ีจําเป็นเพ่ือให้การ
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ดําเนินการค้าตามปกตขิองผู้ให้หลกัประกนัสามารถดําเนินตอ่ไปได้ เว้นแตเ่ป็นการดําเนินการตาม
บทบญัญตัใินหมวดนี ้หรือศาลท่ีรับคําร้องขอจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
 
 มาตรา 67 เว้นแตศ่าลกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน ภายในเวลาเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้
ทราบคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราว ให้ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัย่ืนคําชีแ้จงตามมาตรา 68 
เก่ียวกบักิจการและทรัพย์สนิของผู้ให้หลกัประกนัท่ีตนรับรองแล้วตอ่ผู้บริหารกิจการชัว่คราว 
 เม่ือผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัมีคําขอขยายระยะเวลา ก่อนสิน้กําหนดเวลา 
ดงักลา่วข้างต้นโดยมีเหตอุนัควร ผู้บริหารกิจการชัว่คราวอาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามท่ี
เห็นสมควรแตไ่มเ่กินสามสบิวนั 
 ถ้าผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัไมทํ่า หรือไมส่ามารถทําคําชีแ้จงได้ ให้ผู้บริหาร
กิจการชัว่คราวเป็นผู้ ทําแทน และเพ่ือการนีใ้ห้มีอํานาจจ้างบคุคลอ่ืนเข้าช่วยตามท่ีเห็นจําเป็น โดย
คดิหกัคา่ใช้จ่ายจากทรัพย์สนิของผู้ให้หลกัประกนั 
 
 มาตรา 68 คําชีแ้จงเก่ียวกบักิจการและทรัพย์สนิของผู้ให้หลกัประกนั จะต้อง
แสดงโดยชดัแจ้งถงึรายการตอ่ไปนี ้ณ วนัท่ีศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราว 

(1) กิจการของผู้ให้หลกัประกนั 
 (2) สนิทรัพย์ หนีส้นิ และภาระผกูพนัตา่ง ๆ ท่ีผู้ ให้หลกัประกนัมีตอ่บคุคล 
ภายนอก 
 (3) ทรัพย์สนิท่ีได้ให้เป็นประกนัแก่เจ้าหนี ้และวนัท่ีได้ให้ทรัพย์สนินัน้เป็นประกนั 
 (4) ทรัพย์สนิของบคุคลอ่ืนท่ีอยูใ่นความยดึถือของผู้ให้หลกัประกนั 
 (5) การเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทหรือนิตบิคุคล หรือเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นอ่ืน 
 (6) ช่ือ อาชีพ และท่ีอยูโ่ดยละเอียดของเจ้าหนีท้ัง้หลาย 
 (7) ช่ือ อาชีพ และท่ีอยูโ่ดยละเอียดของผู้ เป็นลกูหนีข้องผู้ให้หลกัประกนั 
 (8) รายละเอียดแห่งทรัพย์สนิท่ีจะตกแก่ผู้ให้หลกัประกนัในภายหน้า 
 (9) ข้อมลูอ่ืนตามท่ีผู้บริหารกิจการชัว่คราวเห็นสมควรให้แจ้งเพิ่มเตมิ 
 คําชีแ้จงเก่ียวกบักิจการและทรัพย์สนิของผู้ให้หลกัประกนั ให้สนันิษฐานไว้ก่อน
วา่เป็นหลกัฐานอนัถกูต้องท่ีใช้ยนัผู้ให้หลกัประกนัได้ 
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 มาตรา 69 ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัต้องให้ข้อมลูท่ีจําเป็น และให้ความ 
ช่วยเหลือผู้บริหารกิจการชัว่คราวในการจดัการทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั ดําเนินกิจการตอ่ไป 
และจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั 
 
 มาตรา 70 ผู้บริหารกิจการชัว่คราวอาจร้องขอให้ศาลมีคําสัง่อนญุาตให้ทํา
ข้อบงัคบัของผู้ให้หลกัประกนัขึน้ใหม ่ หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบงัคบั หรือข้อความในหนงัสือ
บริคณห์สนธิของผู้ให้หลกัประกนั 
 เม่ือศาลมีคําสัง่อนญุาตตามวรรคหนึง่ ให้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวแจ้งคําสัง่ 
ดงักลา่วไปยงันายทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท หรือนายทะเบียนนิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยดว่น เพ่ือนาย
ทะเบียนจะได้จดแจ้งคําสัง่ศาลไว้ในทะเบียน 
 
 มาตรา 71 ให้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
 (1) จดัการกิจการและทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัแทนผู้บริหารของผู้ให้
หลกัประกนั 
 (2) ดําเนินกิจการของผู้ให้หลกัประกนัตอ่ไป 
 (3) มอบเงินรายได้ทัง้หมด หรือแตบ่างสว่นตอ่ศาล หรือเจ้าพนกังานบงัคบัคดี
ภายในเวลาและกําหนดตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 (4) แจ้งศาล เจ้าพนกังานบงัคบัคดี และผู้ รับหลกัประกนั ในกรณีท่ีเห็นวา่จะไม่
สามารถจําหนา่ยหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการในลกัษณะท่ีผู้ รับโอนสามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ 
 (5) ดําเนินการให้มีการจําหน่ายหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการในลกัษณะท่ีผู้ รับโอน
สามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ โดยบคุคลและวิธีการท่ีศาลกําหนด เช่น ขายทอดตลาด ขายใน
ท้องตลาด หรือขายโดยการประมลู เพ่ือให้ได้ราคาอนัสมควร 
 (6) แจ้งผู้ ท่ีได้รับโอนทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัทัง้หมดให้ชําระราคาแก่เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีโดยตรง 
 (7) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีศาลกําหนด 
 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามวรรคก่อน ผู้บริหารกิจการชัว่คราวต้องใช้ความเอือ้เฟือ้
สอดสอ่งอยา่งบคุคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมดัระวงั 
 
 มาตรา 72 ผู้บริหารกิจการชัว่คราวพ้นจากตําแหน่งในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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 (1) ตาย 
 (2) นิตบิคุคลซึง่เป็นผู้บริหารกิจการชัว่คราวเลกิกนั 
 (3) ศาลอนญุาตให้ลาออก 
 (4) ถกูศาลมีคําสัง่พทิกัษ์ทรัพย์ หรือให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
 (5) ถกูจําคกุโดยคําพพิากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดอนัได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
 (6) พ้นจากตําแหน่งตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในคําสัง่ศาล 
 (7) เม่ือระยะเวลาดําเนินการตามคําสัง่ศาลสิน้สดุลง หรือเม่ือได้ดําเนินการเป็น
ผลสําเร็จตามคําสัง่ศาล 
 (8) ศาลมีคําสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 74 
 
 มาตรา 73 ให้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวจดัทํารายงานการปฏิบตังิานตามคําสัง่
ศาล เสนอตอ่เจ้าพนกังานบงัคบัคดีทกุรอบสามเดือน หรือภายในระยะเวลาท่ีเจ้าพนกังานบงัคบั
คดีกําหนด 
 
 มาตรา 74 ในกรณีท่ีผู้บริหารกิจการชัว่คราวไมดํ่าเนินการตามคําสัง่ศาล หรือ
ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยทจุริต หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้หลกัประกนั หรือผู้ รับหลกัประกนั หรือ
ขาดคณุสมบตัขิองผู้บริหารกิจการชัว่คราวตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีเหตอ่ืุนท่ีไม่ 
สมควรเป็นผู้บริหารกิจการชัว่คราวตอ่ไป เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือผู้บริหารของผู้ให้
หลกัประกนั ผู้ รับหลกัประกนั หรือเจ้าพนกังานบงัคบัคดีมีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง ศาลจะมีคําสัง่
ให้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวพ้นจากตําแหนง่ หรือมีคําสัง่อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 
 มาตรา 75 เม่ือผู้บริหารกิจการชัว่คราวพ้นจากตําแหน่ง และยงัมีกิจการท่ีจะต้อง
ดําเนินตอ่ไป ให้ศาลมีคําสัง่ตัง้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวใหมโ่ดยเร็วท่ีสดุ 
 ให้ผู้บริหารกิจการชัว่คราวเดมิมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดเช่นเดียวกบัผู้บริหาร
ของผู้ให้หลกัประกนัตามพระราชบญัญตันีิ ้
 ให้นําบทบญัญตัใินหมวดนีเ้ก่ียวกบัผู้บริหารกิจการชัว่คราว และผู้บริหารของผู้ให้
หลกัประกนัมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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 มาตรา 76 ให้นําบทบญัญตัมิาตรา 55 และมาตรา 56 มาใช้บงัคบัในการ
จําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัตามวิธีการท่ีบญัญตัใินหมวดนีโ้ดยอนโุลม 
 
 มาตรา 77 ในกรณีท่ีศาลมีคําสัง่ยกเลกิคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 61 
หรือผู้บริหารกิจการชัว่คราวพ้นจากตําแหน่งเม่ือได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามคําสัง่ศาลแล้ว ให้
ศาลแจ้งคําสัง่ หรือข้อเท็จจริงดงักลา่วไปยงัพนกังานเจ้าหน้าท่ี นายทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง และนาย
ทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท หรือนายทะเบียนนิตบิคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยดว่น เพ่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ี และ
นายทะเบียนดงักลา่วจะได้จดแจ้งคําสัง่ศาล หรือข้อเท็จจริงดงักลา่วไว้ในทะเบียน และให้ศาลแจ้ง
คําสัง่หรือข้อเท็จจริงดงักลา่วแก่ผู้บริหารกิจการชัว่คราว เจ้าพนกังานบงัคบัคดี ผู้บริหารของผู้ให้
หลกัประกนั และลกูหนีโ้ดยไมช่กัช้า 
 เม่ือได้ทราบคําสัง่ของศาลตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้บริหารกิจการชัว่คราวต้องสง่มอบ
ทรัพย์สนิ ดวงตรา สมดุบญัชี และเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สนิ หนีส้นิ และกิจการของผู้ให้
หลกัประกนัแก่ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัโดยเร็วท่ีสดุ 
 
 มาตรา 78 ในกรณีท่ีศาลมีคําสัง่ยกเลกิคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 61 
หรือผู้บริหารกิจการชัว่คราวพ้นจากตําแหน่ง ในกรณีมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนั
ตามคําสัง่ศาลแล้ว ให้อํานาจหน้าท่ีในการจดัการกิจการและทรัพย์สนิของผู้ให้หลกัประกนักลบั
เป็นของผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนั และให้ผู้ ถือหุ้นของผู้ให้หลกัประกนักลบัมีสทิธิตามกฎหมาย
ตอ่ไป และให้นําบทบญัญตัมิาตรา 67 และมาตรา 68 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม โดยให้ผู้บริหาร
กิจการชัว่คราวมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดเช่นเดียวกบัผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนั และให้
ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดเช่นเดียวกบัผู้บริหารกิจการชัว่คราว
ตามบทบญัญตัดิงักลา่ว 
 
 มาตรา 79 คา่ตอบแทนของผู้บริหารกิจการชัว่คราว และหนีซ้ึง่ผู้บริหารกิจการ 
ชัว่คราวก่อขึน้เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามบทบญัญตัใินหมวดนี ้ ยกเว้นหนีล้ะเมิดเป็นหนี ้
บริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนัของผู้ให้หลกัประกนั โดยให้อยูใ่นลําดบัเดียวกบั
บริุมสทิธิลําดบัท่ี 1 ตามมาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
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 มาตรา 80 คําสัง่ศาลท่ีให้ยกเลกิคําสัง่บงัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 61 หรือ 
ผู้บริหารกิจการชัว่คราวพ้นจากตําแหนง่ตามมาตรา 72 ไมก่ระทบถึงการใดท่ีผู้บริหารกิจการ 
ชัว่คราวได้กระทําไปแล้วก่อนศาลมีคําสัง่เช่นวา่นัน้ หรือก่อนพ้นจากตําแหนง่ 
 

หมวด 8 
ความระงบัสิน้ไปแห่งสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 
 มาตรา 81 สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจยอ่มระงบัสิน้ไป 
 (1) เม่ือหนีท่ี้ประกนัระงบัสิน้ไปด้วยเหตปุระการอ่ืนใดมิใช่เหตอุายคุวาม 
 (2) เม่ือปลดหลกัประกนัให้แก่ผู้ให้หลกัประกนัด้วยหนงัสือ 
 (3) เม่ือผู้ให้หลกัประกนัหลดุพ้น 
 (4) เม่ือถอนหลกัประกนั 
 (5) เม่ือจําหน่ายทรัพย์สนิซึง่เป็นหลกัประกนัตามคําสัง่ศาล อนัเน่ืองมาจากการ
บงัคบัหลกัประกนั หรือถอนหลกัประกนั 
 (6) เม่ือเอาทรัพย์สนิซึง่เป็นหลกัประกนัหลดุ 
 
 มาตรา 82 ผู้ รับหลกัประกนัจะบงัคบัหลกัประกนั แม้เม่ือหนีท่ี้ประกนันัน้ขาดอายุ
ความแล้วก็ได้ แตจ่ะบงัคบัเอาดอกเบีย้ท่ีค้างชําระตามสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจเกินกวา่ห้าปี
ไมไ่ด้ 
 
 มาตรา 83 การชําระหนีไ้มว่า่ครัง้ใด ๆ สิน้เชิงหรือแตบ่างสว่นก็ดี การระงบัหนี ้
อยา่งใด ๆ ก็ดี การตกลงกนัแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลกิสญัญาหลกัประกนัทางธรุกิจ หรือหนีอ้นั
เป็นประกนันัน้เป็นประการใดก็ดี ต้องนําความไปจดแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในสามสบิวนั
นบัแตไ่ด้รับคําบอกกลา่วเป็นหนงัสือจากผู้ มีสว่นได้เสีย หากยงัมิได้มีการจดแจ้งดงักลา่ว ห้ามมิให้
ยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอก ทัง้นี ้ให้นําบทบญัญตัมิาตรา 18 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 กรณีทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นสทิธิเรียกร้อง ให้นําบทบญัญตัมิาตรา 13 มา
ใช้บงัคบัในการดําเนินการตามวรรคก่อนด้วยโดยอนโุลม 
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หมวด 9 
บทกาํหนดโทษ 

 
 มาตรา 84 ผู้ใดกระทํา หรือยินยอมให้กระทําการดงัตอ่ไปนีใ้นการจดแจ้งการให้
หลกัประกนัทางธุรกิจ 

(1) แสดงออกซึง่ความเท็จ หรือ 
(2) ปกปิดความจริงซึง่ควรบอกให้แจ้ง 

 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กินสองเทา่ของจํานวนหนีท่ี้เป็น
ประกนัตามสญัญา หรือทัง้จําทัง้ปรับ แตท่ัง้นี ้เงินคา่ปรับต้องไมน้่อยกวา่ห้าหม่ืนบาท 
 
 มาตรา 85 ผู้ใดเอาไปเสีย ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เส่ือมคา่ ทําให้ไร้
ประโยชน์ ย้ายไปเสีย ซอ่นเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้ อ่ืนซึง่ทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัโดยทจุริต จน
เป็นเหตใุห้ผู้ รับหลกัประกนัไมอ่าจบงัคบัหลกัประกนัทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น ต้องระวางโทษจําคกุ
ไมเ่กินสองปี หรือปรับไมเ่กินสองเท่าของจํานวนหนีท่ี้เป็นประกนัตามสญัญา หรือทัง้จําทัง้ปรับ แต่
ทัง้นี ้เงินคา่ปรับต้องไมน้่อยกวา่สองหม่ืนบาท 
 
 มาตรา 86 ผู้ใดกระทํา หรือยินยอมให้กระทําการดงัตอ่ไปนีใ้นกระบวนการร้อง
ขอ ให้ศาลมีคําสัง่ให้บงัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 36 หรือมาตรา 60 หรือในกระบวนการร้องขอ 
ให้ศาลเพกิถอนคําสัง่ให้บงัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 45 

(1) แสดงออกซึง่ความเท็จ หรือ 
(2) ปกปิดความจริงซึง่ควรบอกให้แจ้ง 

 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กินสองเทา่ของจํานวนหนีท่ี้เป็น
ประกนัตามสญัญา หรือทัง้จําทัง้ปรับ แตท่ัง้นี ้เงินคา่ปรับต้องไมน้่อยกวา่ห้าหม่ืนบาท 
 
 มาตรา 87 ผู้ใดกระทํา หรือยินยอมให้กระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดโดยทจุริตใน
การจําหนา่ยหลกัประกนัตามหมวด 6 และหมวด 7 แห่งพระราชบญัญตันีิ ้ อนัเป็นเหตใุห้การซือ้
หรือขายทรัพย์สนิท่ีเป็นหลกัประกนัผิดไปจากสภาพปกต ิ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือ
ปรับไมเ่กินสองเทา่ของผลประโยชน์ท่ีบคุคลนัน้ได้รับไว้ หรือพงึจะได้รับเพราะการกระทําดงักลา่ว 
หรือทัง้จําทัง้ปรับ แตท่ัง้นี ้เงินคา่ปรับต้องไมน้่อยกวา่ห้าหม่ืนบาท 
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 มาตรา 88 ผู้ใดให้ถ้อยคํา หรือสง่สมดุบญัชี เอกสาร หรือวตัถพุยานอนัเป็นเท็จ
ในสาระสําคญัเก่ียวกบักิจการ และทรัพย์สนิของผู้ให้หลกัประกนัตอ่เจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือ
ผู้บริหารกิจการชัว่คราว ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จํา
ทัง้ปรับ 
 
 มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบญัญตัแิห่งมาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 วรรคสอง 
มาตรา 67 และมาตรา 77 วรรคสอง โดยไมมี่เหตอุนัสมควร ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี 
หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
 มาตรา 90 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบญัญตัแิห่งมาตรา 66 วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคกุ
ไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
 มาตรา 91 ผู้บริหารของผู้ให้หลกัประกนัผู้ใดกระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใด
ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ไมชี่แ้จงข้อความอนัเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบักิจการ หรือทรัพย์สนิของผู้ให้
หลกัประกนัตอ่ศาล เจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือผู้บริหารกิจการชัว่คราว เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่มิได้มี
เจตนาฉ้อฉล 
 (2) ย่ืนคําชีแ้จงเก่ียวกบักิจการและทรัพย์สนิของผู้ให้หลกัประกนัตามมาตรา 68 
อนัเป็นเท็จในสาระสําคญัซึง่อาจทําให้ผู้ รับหลกัประกนัเสียหาย 
 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสองปี หรือปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
 มาตรา 92 ผู้ใดลว่งรู้กิจการ หรือข้อมลูใด ๆ ของผู้ให้หลกัประกนั เน่ืองมาจาก
การปฏิบตัติามอํานาจและหน้าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบญัญตันีิ ้ อนัเป็นกิจการ หรือข้อมลูท่ี
ตามปกตวิิสยัของผู้ให้หลกัประกนัจะพงึสงวนไว้ไมเ่ปิดเผย ถ้าผู้นัน้นําไปเปิดเผยด้วยประการใด ๆ 
ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 ความในวรรคหนึง่ มิให้นํามาใช้บงัคบัแก่การเปิดเผยในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1) การเปิดเผยตามหน้าท่ีหรือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามพระราชบญัญตันีิ ้
หรือกฎหมายอ่ืน 
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 (2) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
 (3) การเปิดเผยเก่ียวกบัการกระทําความผิดตามพระราชบญัญตันีิ ้
 (4) การเปิดเผยตามคําสัง่ศาล 
 (5) การเปิดเผยตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะขอข้อมลูดงักลา่วได้ 
 
 มาตรา 93 ผู้ใดเป็นผู้บริการกิจการชัว่คราว ปฏิบตัหิรือละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ี
โดยทจุริต หรือกระทําการฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัติามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ ้ โดยมุง่หมาย
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้หลกัประกนัหรือผู้ รับหลกัประกนั ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือ
ปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
 มาตรา 94 ให้ผู้ให้หลกัประกนั และผู้ รับหลกัประกนัเป็นผู้ เสียหายในความผิด
ตามความในพระราชบญัญตันีิด้้วย 
 
 มาตรา 95 ในกรณีผู้กระทําความผิดซึง่ต้องรับโทษตามพระราชบญัญตันีิเ้ป็นนิติ
บคุคล ให้กรรมการผู้จดัการ หุ้นสว่นผู้จดัการ หรือผู้ซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิคุคล
ในเร่ืองนัน้ต้องรับโทษตามท่ีบญัญตัไิว้สําหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่การกระทํา
นัน้ได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยนิยอม หรือตนได้จดัการตามสมควรเพ่ือป้องกนัมิให้เกิด
ความผิดนัน้แล้ว 
 

หมวด 10 
ค่าธรรมเนียม 

 
 มาตรา 96 การจดแจ้งการให้หลกัประกนั การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการการ 
จดแจ้ง การตอ่อายกุารจดแจ้ง การยกเลกิการจดแจ้ง การตรวจสอบ และการออกหลกัฐานการ
ตรวจสอบการจดแจ้ง และการดําเนินการอ่ืน ๆ ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 97 คา่ธรรมเนียมและคา่ขึน้ศาลในการบงัคบัหลกัประกนัให้คดิตามอตัรา

ด◌ังตอ่ไปนี ้
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 (1) คา่ธรรมเนียมการขอบงัคบัหลกัประกนั หรือการขอบงัคบัหลกัประกนัหลดุ
เป็นสทิธิ ให้เรียกอตัราหนึง่บาทตอ่ทกุหนึง่ร้อยบาท ตามจํานวนหนีท่ี้เรียกร้อง แตไ่มเ่กินหนึง่แสน
บาท 
 (2) คา่คําร้องขอเพิกถอนคําสัง่บงัคบัหลกัประกนั คําร้องละสองร้อยบาท ตอ่เม่ือ
ผู้ รับหลกัประกนัคดัค้าน จงึให้เรียกเป็นคา่ขึน้ศาลในอตัราสองบาทห้าสบิสตางค์ตอ่ทกุหนึง่ร้อย
บาท ตามจํานวนหนีท่ี้ศาลมีคําสัง่ให้บงัคบัหลกัประกนั แตไ่มใ่ห้เกินสองแสนบาท 
 (3) คําขอให้ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนตามมาตรา 47 คําขอละสองร้อยบาท 
 (4) คําขอให้ศาลมีคําสัง่วางเงินประกนั หรือให้ประกนั คําขอละสองร้อยบาท 
 ในการคํานวณ ถ้าทนุทรัพย์ไมถ่ึงหนึง่ร้อยบาท ให้นบัเป็นหนึง่ร้อยบาท เศษของ
หนึง่ร้อยบาท ถ้าถงึห้าสบิบาทให้นบัเป็นหนึง่ร้อยบาท ถ้าต่ํากวา่ห้าสบิบาทให้ปัดทิง้ 
 ในกรณีท่ีมีอทุธรณ์หรือฎีกา ให้คดิคา่ธรรมเนียมตามอตัราเดียวกนันี ้
 คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ และอตัราคา่ทนายความ ให้คดิอตัราเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียม และคา่ทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
 
 มาตรา 98 คา่ธรรมเนียมในการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดี ให้
เรียกอตัราร้อยละห้าของจํานวนเงินท่ีขายได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ รับหลกัประกนัร้องขอให้มีการจําหน่ายโดยวิธีการอ่ืน นอกจากการขาย
ตามวรรคก่อน ให้คดิคา่ธรรมเนียมการจําหน่ายเทา่ท่ีจา่ยจริง แตต้่องไมเ่กินอตัราร้อยละห้าของ
จํานวนเงินท่ีจําหน่ายได้ 
 คา่ธรรมเนียมการยดึทรัพย์แล้วไมมี่การจําหนา่ยร้อยละหนึง่ของราคาทรัพย์สนิท่ียดึ 
 
 มาตรา 99 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้เรียกเก็บตามอตัราท่ีกําหนดไว้
ในกฎกระทรวง 
 
ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
……………………………….. 
            นายกรัฐมนตรี 
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ประวัตผู้ิเขียน 
 
 
  นางสกุญัญา  วิริยะผล  เกิดวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2507 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
สําเร็จการศกึษาปริญญาตรีนิตศิาสตรบณัฑิต คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ในปี
การศกึษา 2533 และเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูร นิตศิาสตรมหาบณัฑิต ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ เม่ือ พ.ศ. 2543 ปัจจบุนั ทํางานเป็นหวัหน้าสว่นในตําแหน่งทนายความอาวโุส สว่น
ปรึกษาและสญัญา ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
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