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พระราชบัญญัติ 
หลักประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๓  มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๕๙  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการ”  หมายความว่า  ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ   

ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นที่ผู้ให้หลักประกันนํามาใช้เป็นประกันการชําระหนี้  ซึ่งผู้ให้หลักประกัน
อาจโอนบรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องนั้นให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ผู้รับโอนสามารถ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ทันที 

“ทรัพย์สินมีทะเบียน”  หมายความว่า  ทรัพย์สินที่กฎหมายกําหนดให้มีทะเบียนสิทธิ 
“เจ้าพนักงานทะเบียน”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
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“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย 
“ผู้บังคับหลักประกัน”  หมายความว่า  บุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งผู้ให้หลักประกันและผู้รับ

หลักประกันตกลงกันให้เป็นผู้บังคับหลักประกันในกรณีที่นํากิจการมาเป็นหลักประกัน 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตทําการเป็นผู้บังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัตนิี้ 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  

และบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
(๓) ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
“สิทธิเรียกร้อง”  หมายความว่า  สิทธิที่จะได้รับชําระหนี้และสิทธิอื่น ๆ  แต่ไม่หมายความรวมถึง

สิทธิที่มีตราสาร 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่น  หรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของตน 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
 

 

มาตรา ๕ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ   คือสัญญาซึ่ ง คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ ง   เ รียกว่า   
ผู้ให้หลักประกัน  ตราทรัพย์สินไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  เรียกว่า  ผู้รับหลักประกัน  เพื่อเป็นประกัน 
การชําระหนี้  โดยไม่จําเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับหลักประกัน   

ผู้ให้หลักประกันอาจตราทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันการชําระหนี้อันบุคคลอื่นต้องชําระก็ได้ 
มาตรา ๖ ผู้ให้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 
มาตรา ๗ ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘ หลักประกันได้แก่ทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการ 
(๒) สิทธิเรียกร้อง 
(๓) สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ  เช่น  เคร่ืองจักร  สินค้าคงคลัง  

หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
(๔) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 
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(๕) ทรัพย์สินทางปัญญา 
(๖) ทรัพย์สินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙ ผู้ให้หลักประกันจะนําทรัพย์สินที่ตนมีสิทธิอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มาในอนาคต

ตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ใด ๆ  มาใช้เป็นหลักประกันก็ได้  แต่สิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธิ 
ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาจะมีขึ้นเม่ือผู้ให้หลักประกันได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๑๐ ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันภายใต้บังคับเง่ือนไขเช่นใด
จะใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันได้ภายใต้บังคับเง่ือนไขเช่นนั้น 

มาตรา ๑๑ คู่สัญญาอาจตกลงกันกําหนดเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน 
ทางธุรกิจเป็นประการใดก็ได้  แต่ข้อตกลงดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน   

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นํากิจการมาเป็นหลักประกัน  ให้คู่สัญญาตกลงกันเลือกผู้รับใบอนุญาต
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้บังคับหลักประกัน 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทราบ  พร้อมทั้ง
ระบุอัตราหรือจํานวนค่าตอบแทนในการดําเนินการไว้ด้วย 

มาตรา ๑๓ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
ทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๒ 

ในกรณีที่นํากิจการมาเป็นหลักประกัน  สัญญาตามวรรคหน่ึงต้องระบุชื่อผู้รับใบอนุญาตคนหน่ึง
หรือหลายคนซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันไว้ด้วย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการทางทะเบียน 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
สํานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีหน้าที่รับจดทะเบียน  แก้ไขรายการจดทะเบียน   

และยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดให้มีข้อมูลเก่ียวกับ
การจดทะเบียนและข้อมูลเก่ียวกับผู้รับใบอนญุาตเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

การจดทะเบียน  การแก้ไขรายการจดทะเบียน  และการยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ  รวมถึงการให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนและข้อมูลเก่ียวกับผู้รับใบอนุญาต  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๖ ให้เจ้าพนักงานทะเบียนรับจดทะเบียน  แก้ไขรายการจดทะเบียน  หรือยกเลิก

การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่ดําเนินการทางทะเบียน
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ตามหมวดน้ี  โดยผู้มีหน้าที่ดําเนินการทางทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 
ที่ตนเป็นผู้แจ้งนั้น 

ในกรณีข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่ดําเนินการทางทะเบียนมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา  ๑๘  
เจ้าพนักงานทะเบียนต้องไม่รับจดทะเบียน  แก้ไขรายการจดทะเบียน  หรือยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้รับหลักประกันโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้หลักประกัน 
เป็นผู้ดําเนินการขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน 

เม่ือได้รับจดทะเบียนตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับหลักประกันเป็นเจ้าหนี้มีประกัน
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

ในกรณีที่นํากิจการมาเป็นหลักประกัน  ผู้รับหลักประกันต้องย่ืนหนังสือของผู้รับใบอนุญาตซึ่งยินยอม
เป็นผู้บังคับหลักประกันไปพร้อมกับคําขอจดทะเบียน 

หากผู้ให้หลักประกันต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เก่ียวข้องกับการประกอบ 
กิจการก่อนจึงจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้  ผู้รับหลักประกันต้องย่ืนหนังสือของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ
ที่ยินยอมให้ผู้ให้หลักประกันโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนไปพร้อมกับคําขอ 
จดทะเบียนด้วย 

มาตรา ๑๘ การจดทะเบียนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่จดทะเบียน 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้และผู้ให้หลักประกัน 
(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหลักประกัน 
(๔) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันและอัตราหรือจํานวน

ค่าตอบแทนของผู้บังคับหลักประกัน  ในกรณีที่นํากิจการมาเป็นหลักประกัน 
(๕) หนี้ที่กําหนดให้มีการประกันการชําระ 
(๖) รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน  หากเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนให้ระบุ 

ประเภทของทะเบียน  หมายเลขทะเบียน  และนายทะเบียนไว้ด้วย  หากเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกัน 
ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ให้ระบุประเภท  ปริมาณ  และมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ด้วย 

(๗) ข้อความท่ีแสดงว่าผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินที่ระบุในรายการจดทะเบียนไว้แก่ 
ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นประกันการชําระหนี้ 

(๘) จํานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน 
(๙) เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

(๑๐) รายการอื่นตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนให้เจ้าพนักงาน
ทะเบียนแจ้งให้นายทะเบียนและเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อ
ในหลักฐานทางทะเบียนทราบถึงการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายทะเบียนบันทึกการประกันตามพระราชบัญญัตินี้ลงในทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
โดยเร็วเม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๐ คู่สัญญาอาจตกลงแก้ไขรายการจดทะเบียนเป็นประการอ่ืนก็ได้  ในการนี้   
ให้ผู้รับหลักประกันโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้หลักประกันเป็นผู้ดําเนินการขอแก้ไข
รายการจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 

หากรายละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเปล่ียนแปลงไปจากที่จดทะเบียนตามที่คู่สัญญา
ตกลงกันไว้  ผู้ให้หลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับหลักประกันทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  
ถ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เป็นเหตุบังคับหลักประกัน  ให้ถือว่าหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นหนังสือให้ความยินยอมของผู้ให้หลักประกัน  และให้ผู้รับหลักประกัน
เป็นผู้ดําเนินการขอแก้ไขรายการจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีที่มีการนําทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมารวมเข้ากับทรัพย์สินของบุคคลอื่นจนเป็นส่วนควบ
หรือแบ่งแยกไม่ได้  ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นนั้น  รวมทั้งประเภท  ปริมาณ  
และมูลค่าของทรัพย์สินที่นํามารวมเข้ากับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในเวลาท่ีทรัพย์สินรวมเข้ากันไว้ 
ในหนังสือตามวรรคสองดว้ย 

ผู้มีหน้าที่ดําเนินการขอแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรานี้ซึ่งมิได้ดําเนินการขอแก้ไขรายการ
จดทะเบียนจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริตหาได้ไม่ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับแก่การแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑ เม่ือหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความหรือเม่ือคู่สัญญา

ตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  หรือเม่ือมีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
ให้ผู้ให้หลักประกันโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดําเนินการขอยกเลิก 
การจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 

เม่ือมีการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการบังคับหลักประกันหรือเม่ือทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน  ให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดําเนินการขอยกเลิกการจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันจําหน่ายทรัพย์สินหรือวันที่ทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน 

 
 

มาตรา ๒๒ ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิครอบครอง  ใช้สอย  แลกเปลี่ยน  จําหน่าย  จ่ายโอน  
และจํานองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  รวมทั้งใช้เป็นหลักประกัน  ใช้ในการผลิต  นําไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น  



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ใช้ไปสิ้นไปในกรณีที่ครอบครองเพื่อการใช้สิ้นเปลือง  และได้ดอกผลของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน   
เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

ผู้ให้หลักประกันจะนําทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ไปจํานําเพื่อเป็นประกัน
การชําระหนี้ต่อไปมิได้  มิฉะนั้นการจํานาํนั้นตกเป็นโมฆะ 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๒  ผู้ให้หลักประกันต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือ
เพื่อสงวนรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสมือนเช่นวิญญูชนจะต้องใช้ในการประกอบกิจการและอาชีวะเช่นนั้น  
และต้องบํารุงรักษารวมทั้งซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นด้วย 

ผู้ให้หลักประกันต้องรับผิดเพื่อความเสียหายในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสูญหาย 
หรือเสื่อมราคาลง  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากเหตุที่ตนต้องรับผิดชอบ 

มาตรา ๒๔ ผู้ให้หลักประกันต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามวิธีการปฏิบัติ
ทางการค้าหรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน  ทั้งนี้  เว้นแต่กฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๒๕ ผู้ให้หลักประกันต้องยอมให้ผู้รับหลักประกันหรือตัวแทนเข้าตรวจดูทรัพย์สิน 
ที่เป็นหลักประกันและบัญชีทรัพย์สินเป็นคร้ังคราวในเวลาและระยะอันสมควร  ในการน้ี  ผู้รับหลักประกัน
ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื่นที่แสดงว่า 
ผู้ให้หลักประกันได้รับหนังสือแล้วก่อนเข้าดําเนินการไม่น้อยกว่าสามวัน 

การเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําต่อหน้า
ผู้ให้หลักประกันหรือผู้ซึ่งผู้ให้หลักประกันมอบหมาย  และผู้ให้หลักประกันต้องอํานวยความสะดวกแก่ 
ผู้รับหลักประกันตามสมควร 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันมีหนังสือไปยังผู้รับหลักประกันโดยระบุจํานวนหนี้ 
ที่ยังมิได้ชําระแก่ผู้รับหลักประกัน  อันเป็นหนี้ที่มีประกันตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้ผู้รับหลักประกัน
รับรองความถูกต้อง  ผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือตอบยืนยันหรือระบุจํานวนหนี้ที่เห็นว่าถูกต้องไปยัง 
ผู้ให้หลักประกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว  มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหายผู้รับหลักประกัน
ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกัน 

ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิที่จะดําเนินการตามวรรคหน่ึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  เว้นแต่การใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้กระทําภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่มีหนังสือไปยังผู้รับหลักประกันคร้ังก่อน  ในกรณีนี้
ผู้ให้หลักประกันต้องชําระค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับหลักประกันในแต่ละคร้ังตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในเวลาใด ๆ  ก็ได้  
ก่อนมีการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือก่อนที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับ
หลักประกัน  โดยชําระหนี้ตามจํานวนที่กําหนดให้มีการประกันการชําระ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษา
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ค่าใช้จ่ายตามสมควร  และค่าฤชาธรรมเนียมอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน 

มาตรา ๒๘ เม่ือหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ  หรือเม่ือคู่สัญญา
ตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  หรือเม่ือมีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้ผู้รับหลักประกันออกหนังสือยินยอมให้ยกเลิกการจดทะเบียนแก่ผู้ให้หลักประกันทันที  มิฉะนั้นหากเกิด
ความเสียหายผู้รับหลักประกันต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกัน 

หมวด  ๔ 
สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับบุคคลภายนอก 

 
 

มาตรา ๒๙ ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อน
เจ้าหนี้สามัญไม่ว่าสิทธิในทรัพย์สินจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ 

มาตรา ๓๐ ถ้านําทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมารวมเข้ากับทรัพย์สินของบุคคลอื่นจนเป็น
ส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้  ผู้รับหลักประกันมีสิทธิตามมาตรา  ๒๙  เหนือทรัพย์สินที่รวมเข้ากันตามส่วนของ
ค่าแห่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของตนในเวลาที่ทรัพย์สินรวมเข้ากัน 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันได้ทรัพย์สินมาจากการจําหน่ายจ่ายโอน  แลกเปลี่ยน  
หรือได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือที่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย  รวมทั้ง 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้มาเน่ืองจากทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือเสียหาย  ให้ถือว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้น 
เป็นหลักประกันด้วย 

ผู้รับหลักประกันมีสิทธิตามมาตรา  ๒๙  เหนือทรัพย์สินที่ได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ตามวรรคหนึ่งเม่ือได้แก้ไขรายการจดทะเบียนเพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันต่อเจ้าพนักงาน
ทะเบียนแล้ว  และในกรณีที่ทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้อง  ผู้รับหลักประกันจะยกสิทธิดังกล่าว
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งสิทธิได้ต่อเม่ือได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้แห่งสิทธินั้นด้วยแล้ว 

บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่ายจ่ายโอน  แลกเปล่ียน   
หรือทรัพย์สินที่ได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  และค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว
สูญหายหรือเสียหายด้วย 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือที่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
รวมอยู่ด้วยหรือที่ได้มาแทนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา  ๓๑  เป็นทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกัน 
ใช้ในการประกอบธุรกิจและมีลักษณะหมุนเวียนเปลี่ยนมือตลอดเวลา  บุคคลภายนอกซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นไป
โดยทางการค้าปกติของทรัพย์สินนั้นหรือโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกัน  ย่อมได้ทรัพย์สินนั้น 
โดยปลอดภาระหลักประกัน 

หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือที่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วยหรือที่ได้มาแทน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา  ๓๑  มิใช่ทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  บุคคลภายนอกซึ่งได้ทรัพย์สินนั้นไป
โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือโดยความยินยอมของผู้รับหลักประกัน  ย่อมได้ทรัพย์สินนั้นโดยปลอดภาระ
หลักประกัน 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ มี การนํ าท รัพ ย์สินสิ่ งหนึ่ งตราไว้ เ ป็นประ กันการชํ าระหนี้ 
ตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้รับหลักประกันหลายราย  ให้ถือลําดับผู้รับหลักประกันเรียงตามวันและเวลาที่ได้รับ



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การจดทะเบียน  โดยผู้รับหลักประกันที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รับชําระหนี้ก่อนผู้รับหลักประกัน
ที่ได้รับการจดทะเบียนภายหลัง 

หากมีการใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ไปจํานองเป็นประกันการชําระหนี้ด้วย  
ให้ถือลําดับผู้รับหลักประกันและผู้รับจํานองเรียงตามวันและเวลาที่ได้รับการจดทะเบียน  โดยผู้รับหลักประกัน
หรือผู้รับจํานองที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนมีสิทธิได้รับชําระหนี้ก่อนผู้รับหลักประกันหรือผู้รับจํานอง 
ที่ได้รับการจดทะเบียนภายหลัง 

มาตรา ๓๔ เม่ือมีบุริมสิทธิแย้งกับสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจให้ถือลําดับบุริมสิทธิ  
ดังนี้ 

(๑) หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสังหาริมทรัพย์  ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกัน
กับผู้รับจํานําตามมาตรา  ๒๘๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หากมีการจดทะเบียนจํานอง
สังหาริมทรัพย์นั้นไว้ด้วย  ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกันกับผู้รับจํานองตามมาตรา  ๒๘๗  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(๒) หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์  ให้ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกัน
กับผู้รับจํานองตามมาตรา  ๒๘๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด  ๕ 
การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน 
 

 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีการนําทรัพย์สินที่มีการจํานองเป็นประกันการชําระหน้ีตามกฎหมายอื่น
มาจดทะเบียนเป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  หรือมีการนําทรัพย์สินที่จดทะเบียนเป็นหลักประกัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปจํานองเป็นประกันการชําระหนี้ตามกฎหมายอื่นด้วย  ผู้รับจํานองจะบังคับจํานอง
โดยวิธีการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

ในระหว่างที่ผู้รับจํานองบังคับจํานองตามกฎหมาย  หากปรากฏว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ  เม่ือได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากผู้รับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  
ผู้รับจํานองต้องดําเนินการบังคับจํานองโดยวิธีการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกิดขึ้นระหว่างที่คดีบังคับจํานอง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  ให้ผู้รับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจย่ืนคําขอโดยทําเป็น
คําร้องต่อศาล  เพื่อให้ศาลมีคําสั่งงดการพิจารณา  ในการนี้  ให้ศาลดําเนินการไต่สวนโดยเร็ว  หากความปรากฏ
ต่อศาลว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกิดขึ้นจริง  ให้ศาลมีคําสั่งงดการพิจารณาไว้  
แต่หากไม่มีเหตุดังกล่าว  หรือเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ให้ศาลยกคําร้องนั้นเสีย  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งงดการพิจารณาไว้  ให้ผู้รับจํานอง
ดําเนินการบังคับจํานองโดยวิธีการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้และเม่ือดําเนินการเสร็จแล้ว 
ให้ผู้รับจํานองแถลงต่อศาล  แต่หากเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกิดขึ้นระหว่าง



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ผู้รับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
หลุดเป็นสิทธิหรือโดยจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ 

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้รับหลักประกันบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
หลุดเป็นสิทธิ  เว้นแต่ลูกหนี้ค้างชําระหนี้อันเป็นต้นเงินเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
และลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี  โดยไม่มีหลักประกันรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันจดทะเบียนไว้
เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

มาตรา ๓๘ เม่ือมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  และผู้รับหลักประกัน
ได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว  ห้ามมิให้ผู้ให้หลักประกันจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
หรือกระทําการใด ๆ   อันทําให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันบุบสลายหรือเสื่อมค่าลง  และให้ผู้รับหลักประกัน
มีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

การใช้สิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๓๙ เม่ือมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  และผู้รับหลักประกัน
ได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว  หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ยินยอมส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้รับหลักประกันและมีหนังสือยินยอมให้นํา
หลักประกันไปจําหน่าย  ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน   
แต่ให้เจ้าหนี้ดังกล่าวมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับหลักประกัน  เพื่อขอเฉล่ียทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขาย
ทรัพย์สินนั้น   

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับ
หลักประกันมีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้และผู้ให้หลักประกันชําระหนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
และให้แจ้งไปด้วยว่าหากไม่ชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกัน 
โดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ  หรือโดยจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนําเงิน 
มาชําระหนี้  และให้ส่งสําเนาหนังสือดังกล่าวให้ผู้รับหลักประกันอื่นและเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนทราบด้วย 

ถ้าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภาพเป็นของสดเสียได้  หรือหากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สิน  ผู้รับหลักประกันอาจจําหน่าย
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยวิธีที่เห็นสมควรเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องดําเนินการ 
ตามวรรคสอง 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องเมื่อผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งเหตุบังคับ
หลักประกันไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว  ห้ามมิให้ลูกหนี้แห่งสิทธิชําระหนี้แก่ผู้ให้หลักประกันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือดังกล่าว  เม่ือหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องถึงกําหนดชําระให้ลูกหนี้แห่งสิทธิชําระหนี้แก่ผู้รับหลักประกัน 



หน้า   ๑๐ 
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การส่งหนังสือตามมาตรานี้ให้ทําโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่า
ผู้รับได้รับหนังสือแล้ว 

มาตรา ๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๓  ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันไม่ชําระหนี้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในหนังสือตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  และผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยการจําหน่าย
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อนําเงินมาชําระหนี้  ให้ผู้รับหลักประกันดําเนินการจําหน่ายหลักประกัน 
โดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย  ในการนี้  ผู้รับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการ
จําหน่ายหลักประกันให้ผู้ให้หลักประกัน  ผู้รับหลักประกันอื่น  และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนดําเนินการ
จําหน่ายหลักประกันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว 

มาตรา ๔๑ ในการจําหน่ายทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม   
และมาตรา  ๔๐  ผู้รับหลักประกันต้องใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการดังเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ 
โดยพฤติการณ์เช่นนั้น 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาใช้บังคับแก่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒ ผู้ซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากการจําหน่ายตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม  
และมาตรา  ๔๐  ย่อมได้รับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยปลอดภาระหลักประกันและจํานอง 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสิทธิในเงินฝากในสถาบันการเงิน  
และผู้รับหลักประกันเป็นสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนั้นไว้เองหรือเป็นผู้รับฝากเงินเพื่อประโยชน์ของผู้รับ
หลักประกันทั้งหมด  ผู้รับหลักประกันอาจนําเงินฝากดังกล่าวหักชําระหนี้ได้ทันทีเม่ือมีเหตุบังคับหลักประกัน
ตามสัญญา  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ดําเนินการดังกล่าว 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื่นที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว 

หากผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันตกลงกันให้สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินนําเงินฝากดังกล่าว
หักชําระหนี้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแทนผู้รับหลักประกัน  สถาบันการเงินผู้รับฝากเงินอาจนํา 
เงินฝากดังกล่าวหักชําระหนี้ได้ทันทีเม่ือได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับหลักประกันว่ามีเหตุบังคับหลักประกัน
ตามสัญญา 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๒  มาใช้บังคับแก่การนําเงินฝากมาหักชําระหนี้ตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
มาตรา ๔๔ ถ้าผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

หลุดเป็นสิทธิ  และผู้ให้หลักประกันไม่ชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
โดยไม่มีหนังสือคัดค้านการบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันและดอกผลท่ีเกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้ รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้ รับหลักประกัน  แต่หากผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือคัดค้านภายใน
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ระยะเวลาดังกล่าว  ให้ผู้รับหลักประกันจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๑  มาใช้บังคับแก่การจําหน่ายหลักประกันตามมาตราน้ี 
โดยอนุโลม 

การส่งหนังสือคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่น
ที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว 

มาตรา ๔๕ ก่อนจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม  มาตรา  ๔๐  
และมาตรา  ๔๔  หรือก่อนที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกันตามมาตรา  ๔๔  
ผู้รับหลักประกันต้องรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่อยู่ในความครอบครองของตนให้ปลอดภัยและ 
ต้องสงวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง 

หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับหลักประกันชํารุดเสียหายหรือสูญหาย
โดยเหตุอันจะโทษผู้ให้หลักประกันมิได้  ให้นําจํานวนค่าเสียหายนั้นไปหักออกจากจํานวนหนี้ที่ผู้ให้หลักประกัน
ต้องรับผิดตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

มาตรา ๔๖ เม่ือมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  หากผู้ให้หลักประกัน
หรือผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ยินยอมส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
ผู้รับหลักประกันอาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อให้มีคําพิพากษาบังคับหลักประกัน  โดยให้ระบุในคําร้อง 
ด้วยว่าจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ  หรือโดยจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันเพื่อนําเงินมาชําระหนี้   

มาตรา ๔๗ เม่ือได้รับคําร้องตามมาตรา  ๔๖  ให้ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว   
และออกหมายเรียกไปยังผู้ให้หลักประกัน  หรือผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  ในหมายนั้นให้แจ้งเหตุ
ที่ผู้รับหลักประกันร้องขอต่อศาลเพื่อมีคําพิพากษาบังคับหลักประกันและวิธีการบังคับหลักประกันตามคําร้อง
และข้อความว่าให้ผู้ให้หลักประกันมาศาลเพื่อให้การและสืบพยานในวันเดียวกัน  และให้ศาลสั่งให้ผู้รับ
หลักประกันมาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด้วย 

ให้ศาลน่ังพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะเสร็จการพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  
เว้นแต่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้ 

ให้คู่ความมาศาลในวันนัดพิจารณาทุกนัด  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๐  
มาตรา  ๒๐๑  มาตรา  ๒๐๒  มาตรา  ๒๐๓  มาตรา  ๒๐๔  มาตรา  ๒๐๕  และมาตรา  ๒๐๖  แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคดีของศาลตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
และข้อตกลงเก่ียวกับเหตุบังคับหลักประกันที่ผู้รับหลักประกันยกขึ้นเป็นเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ให้ศาลพิพากษาบังคับ
หลักประกันตามวิธีการที่ผู้รับหลักประกันร้องขอ  เว้นแต่ผู้รับหลักประกันจะร้องขอให้บังคับหลักประกันหลุด
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เป็นสิทธิ  แต่กรณีไม่เข้าเง่ือนไขตามมาตรา  ๓๗  ให้ศาลพิพากษาให้จําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
โดยการขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ 

หากศาลเห็นว่าไม่มีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจหรือข้อตกลงเก่ียวกับ
เหตุบังคับหลักประกันที่ผู้รับหลักประกันยกขึ้นเป็นเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ให้ศาลมีคําสั่งยกคําร้อง 

คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  และให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์ตามมาตราน้ี
โดยอนุโลม 

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๔๙ ผู้รับหลักประกันอาจมีคําขอต่อศาลพร้อมกับคําร้องตามมาตรา  ๔๖  เพื่อมีคําสั่งยึด

หรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามมาตรา  ๔๘  ได้  
โดยต้องวางเงินประกันหรือให้หลักประกันเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันตามจํานวนที่ศาลกําหนด  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของจํานวนเงินสูงสุดที่ตกลง
ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้เป็นการชั่วคราว  
แต่ผู้ให้หลักประกันมีความจําเป็นต้องจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาที่ทําไว้ต่อ
บุคคลภายนอก  เม่ือผู้ให้หลักประกันร้องขอและวางเงินประกันหรือให้หลักประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร  
ศาลอาจอนุญาตให้ผู้ให้หลักประกันจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินมีทะเบียน  เม่ือผู้รับหลักประกัน
มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงการจําหน่ายหลักประกันตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม  มาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๔  
หรือเม่ือผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับการบังคับหลักประกันหลุด
เป็นสิทธิตามมาตรา  ๔๔  หรือเม่ือผู้รับหลักประกันแสดงคําพิพากษาบังคับหลักประกันตามมาตรา  ๔๘   
ให้นายทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยถือว่าหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
การบังคับหลักประกันหรือคําพิพากษาบังคับหลักประกันเป็นเสมือนการแสดงเจตนาของผู้ให้หลักประกัน 

มาตรา ๕๒ เงินที่ได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา  ๓๙  วรรคสาม  
มาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๔  และดอกผลที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันให้จัดสรรชําระตามลําดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการรักษาและสงวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมาตรา  ๔๕ 
(๒) ค่าใช้จ่ายตามสมควรและค่าฤชาธรรมเนียมอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน 
(๓) ชําระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน  และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

เท่าที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนตามลําดับ 
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(๔) ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอื่นซึ่งขอเฉล่ียทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ตามมาตรา  ๓๙   

(๕) เงินที่เหลือหากมี  ให้ชําระคืนแก่ผู้ให้หลักประกัน 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๘๗  มาตรา  ๒๘๙  และมาตรา  ๓๑๙  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง  มาใช้บังคับแก่การชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิตาม  (๓)  โดยอนุโลม 
ถ้าจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแล้วได้เงินจํานวนสุทธิน้อยกว่าจํานวนหนี้ที่ค้างชําระ   

เงินยังขาดจํานวนอยู่เท่าใดให้ถือเป็นหนี้ที่ผู้รับหลักประกันอาจเรียกร้องจากลูกหนี้ได้  แต่ถ้าผู้ให้หลักประกัน
ไม่ได้เป็นลูกหนี้จะเรียกร้องจากผู้ให้หลักประกันไม่ได้ 

การใดท่ีแตกต่างจากความในมาตรานี้ตกเป็นโมฆะ 
มาตรา ๕๓ หากผู้รับหลักประกันบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุด

เป็นสิทธิ  ให้ถือว่าหนี้ประธานและหนี้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจระงับสิ้นไป 
การใดท่ีแตกต่างจากความในมาตรานี้ตกเป็นโมฆะ 

หมวด  ๖ 
การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้บังคับหลักประกัน 

 
 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทะเบียน 
มาตรา ๕๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   

และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  หรือการประเมินราคาทรัพย์สิน  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
มาแล้วไม่ถึงห้าปี 

(๒) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์  หรือความผิด
ตามมาตรา  ๘๙  หรือมาตรา  ๙๐   

(๓) เคยเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๔) เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับ
หลักประกัน 
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(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้จัดการตามมาตรา  ๑๔๔  
หรือมาตรา  ๑๔๕  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอื่น 

(๖) เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง 
(๗) เป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๘) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๖ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานทะเบียน

ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
หากเจ้าพนักงานทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๕  ให้เจ้าพนักงานทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันให้ 
ให้เจ้าพนักงานทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามวรรคสอง  

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีที่เจ้าพนักงานทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน  ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ 

ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต  โดยให้ผู้ขอย่ืนอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานทะเบียน 
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และให้คําวินิจฉัย

ของรัฐมนตรีเป็นที่สุด 
มาตรา ๕๗ ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันมีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เจ้าพนักงานทะเบียนไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต  โดยให้ผู้ขอย่ืนอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานทะเบียน 
ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  และให้คําวินิจฉัย

ของรัฐมนตรีเป็นที่สุด 
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  

ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานทะเบียน 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๙ หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๕  

หรือศาลมีคําพิพากษาให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๗๗  ให้เจ้าพนักงานทะเบียนเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันดังกล่าว 

ผู้รับใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต  โดยให้ผู้รับใบอนุญาตน้ันย่ืนอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานทะเบียน 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และให้คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีเป็นที่สุด 

ในระหว่างที่ยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ทําการไปพลางก่อนได้ 
เม่ือผู้อุทธรณ์ร้องขอ 

มาตรา ๖๐ ค่าตอบแทนผู้บังคับหลักประกันให้เป็นไปตามอัตราหรือจํานวนที่ปรากฏ 
ในรายการจดทะเบียนตามมาตรา  ๑๘  (๔)  หรือตามที่ศาลส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ 

 
 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นํากิจการมาเป็นหลักประกัน  การบังคับหลักประกันให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ 

มาตรา ๖๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๕๑  รวมทั้งบทกําหนดโทษ
ที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓ หากมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  ให้ผู้รับหลักประกัน
มีหนังสือแจ้งผู้บังคับหลักประกันทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่า 
ผู้บังคับหลักประกันได้รับหนังสือแล้ว 

ให้ผู้บังคับหลักประกันกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว  ซึ่งต้องไม่เกินเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง  และมีหนังสือแจ้งผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันทราบ 
โดยไม่ชักช้าโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอ่ืนที่แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว  ในการน้ี  
ให้แจ้งเหตุที่ผู้รับหลักประกันยกข้ึนบังคับหลักประกันและประเด็นการพิจารณา  รวมทั้งสําเนาหนังสือของ
ผู้รับหลักประกันตามวรรคหน่ึงไปด้วย 

ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันตายหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา  ๕๕  ก่อนดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญาตกลงกันเลือกผู้รับใบอนุญาตอื่น
เป็นผู้บังคับหลักประกัน  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การเลือกผู้บังคับหลักประกัน
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันเลือกผู้รับใบอนุญาตอื่นเป็นผู้บังคับหลักประกันแทนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุตามวรรคสาม  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อมีคําสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้บังคับหลักประกันแทน 

มาตรา ๖๔ ผู้ให้หลักประกันต้องมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการที่เป็นหลักประกัน
ที่เป็นอยู่ในวันที่ผู้ให้หลักประกันได้รับหนังสือตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  ต่อผู้บังคับหลักประกันภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว  และเม่ือมีเหตุผลพิเศษ  ผู้บังคับหลักประกันอาจขยายให้ได้ตามที่เห็นสมควร 
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หากผู้ให้หลักประกันไม่ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับกิจการที่เป็นหลักประกันภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าในวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  นั้น  กิจการที่เป็น
หลักประกันมีอยู่เท่ากับที่ปรากฏในรายการจดทะเบียนในวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือดังกล่าว 

มาตรา ๖๕ เม่ือได้รับหนังสือตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  ห้ามมิให้ผู้ให้หลักประกันจําหน่าย
จ่ายโอนกิจการที่เป็นหลักประกัน  เว้นแต่ 

(๑) กิจการนั้นมีทรัพย์สินที่มีสภาพเป็นของสดเสียได้หรือหากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นรวมอยู่ด้วย  หรือมีทรัพย์สิน
ที่ผู้ให้หลักประกันมีหน้าที่ต้องส่งมอบแก่บุคคลภายนอกตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ที่ทําไว้ก่อนที่จะได้รับหนังสือ
ตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  รวมอยู่ด้วย  ผู้ให้หลักประกันอาจจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าวได้โดยวิธี 
ที่เห็นสมควร  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งผู้บังคับหลักประกันทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องจําหน่าย
จ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว  ประเภท  และปริมาณของทรัพย์สินนั้น  วัน  เวลา  สถานที่  วิธีการจําหน่าย   
และราคาจําหน่ายในท้องตลาดของทรัพย์สินนั้นในวันที่มีหนังสือแจ้ง  และราคาที่จะจําหน่ายให้เป็นไป 
ตามสภาพของราคาจําหน่ายในท้องตลาดของทรัพย์สินนั้น  หรือ 

(๒) ผู้ให้หลักประกันได้วางเงินประกันหรือให้หลักประกันเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจาก
การจําหน่ายจ่ายโอนกิจการที่เป็นหลักประกันตามจํานวนที่ผู้บังคับหลักประกันกําหนด  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละย่ีสิบห้าของจํานวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้กิจการเป็นหลักประกัน 

มาตรา ๖๖ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง  ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันจะดําเนินการ
ด้วยตนเอง  หรือมอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนตนก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๗ เม่ือไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จ  ให้ผู้บังคับหลักประกันวินิจฉัยว่ามีเหตุบังคับ

หลักประกันหรือไม่  ในกรณีที่วินิจฉัยว่ามีเหตุบังคับหลักประกัน  ให้ระบุจํานวนหนี้ที่ต้องชําระไว้ด้วย 
หากคู่สัญญาตกลงกันให้มีผู้บังคับหลักประกันหลายคน  การลงมติวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก 
ในกรณีที่มีเหตุบังคับหลักประกัน  และผู้รับหลักประกันประสงค์ที่จะบังคับหลักประกันทันที   

ให้ผู้บังคับหลักประกันมีคําวินิจฉัยบังคับหลักประกัน  แต่หากผู้รับหลักประกันยินยอมผ่อนผันให้แก่ผู้ให้
หลักประกันเป็นหนังสือโดยให้ถือว่ายังไม่เคยมีเหตุบังคับหลักประกันดังกล่าวเกิดขึ้น  ให้วินิจฉัยว่าไม่มี 
เหตุบังคับหลักประกันและให้บันทึกคํายินยอมของผู้รับหลักประกันไว้ในคําวนิิจฉัย 

ในกรณีที่ไม่มีเหตุบังคับหลักประกัน  ให้ผู้บังคับหลักประกันมีคําวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุบังคับหลักประกัน 
คําวินิจฉัยต้องทําเป็นหนังสือและต้องประกอบด้วยสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เหตุผลในการวินิจฉัย  ลายมือชื่อของผู้บังคับหลักประกัน  และวันที่มีคําวนิิจฉัย 
มาตรา ๖๘ ผู้บังคับหลักประกันต้องวินิจฉัยคําร้องขอบังคับหลักประกันให้แล้วเสร็จภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันไต่สวนข้อเท็จจริงวันแรก 
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มาตรา ๖๙ ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งคําวินิจฉัยตามมาตรา  ๖๗  ให้ลูกหนี้   
ผู้ให้หลักประกัน  ผู้รับหลักประกัน  และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่ปรากฏ
รายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่แสดงว่า 
ผู้รับได้รับหนังสือแล้ว  ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยบังคับหลักประกัน  ให้ผู้บังคับหลักประกันมีหนังสือแจ้งคําวินิจฉัย
ดังกล่าวให้เจ้าพนักงานทะเบียน  นายทะเบียน  หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เก่ียวข้องทราบด้วย 

เม่ือได้รับแจ้งคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานทะเบียน  นายทะเบียน  หรือนายทะเบียน
นิติบุคคลที่เก่ียวข้องจดบันทึกคําวินิจฉัยดังกล่าวไว้ในทะเบียนโดยเร็ว 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้คัดค้านคําวินิจฉัยตามมาตรา  ๖๗  เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริง 
เพื่อมีคําวินิจฉัยนั้นไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา  ๖๖  หรือคําวินิจฉัยนั้นบกพร่อง 
ในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญ 

ให้ผู้คัดค้านคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ย่ืนคําร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคําวินิจฉัย 

การร้องคัดค้านตามมาตรานี้ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับหลักประกันตามคําวินิจฉัยบังคับหลักประกัน 
เม่ือได้รับคําร้องตามวรรคสอง  ศาลอาจกําหนดให้ผู้ย่ืนคําร้องวางประกันหรือให้หลักประกัน 

ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรก็ได้  หากผู้ย่ืนคําร้องไม่วางประกันหรือให้หลักประกันตามที่ศาลกําหนด   
ให้ศาลมีคําสั่งยกคําร้อง 

ให้ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาคําร้องตามวรรคสองโดยเร็ว  และให้นั่งพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวัน
จนกว่าจะเสร็จการพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  เว้นแต่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้ 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุคัดค้านตามวรรคหน่ึง  ให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๖๗  โดยอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  ในการนี้  ศาลอาจกําหนดให้ผู้บังคับ
หลักประกันวินิจฉัยคําร้องขอบังคับหลักประกันส่วนที่ถูกเพิกถอนนั้นใหม่  โดยให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๘  
และมาตรา  ๖๙  มาใช้บังคับแก่การวินิจฉัยคําร้องขอบังคับหลักประกันส่วนที่ถูกเพิกถอนนั้นโดยอนุโลม  
หรือหากพยานหลักฐานตามที่ปรากฏในสํานวนเพียงพอแก่การวินิจฉัย  ศาลอาจพิพากษาแก้ไขและมีคําสั่ง
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่มีเหตุคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลมีคําสั่งยกคําร้อง 
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันมีคําวินิจฉัยบังคับหลักประกันให้อํานาจหน้าที่ 

ในการจัดการกิจการที่เป็นหลักประกันของผู้ให้หลักประกันเป็นอันสิ้นสุดลง  และให้อํานาจหน้าที่ดังกล่าว
กับทั้งให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของผู้ให้หลักประกันในกิจการที่เป็นหลักประกัน  
ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้บังคับหลักประกันทันที  และห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอื่น 
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ยึดหรืออายัดกิจการที่เป็นหลักประกัน  แต่ให้เจ้าหนี้ดังกล่าวมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บังคับหลักประกันเพื่อขอ
เฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการจําหน่ายกิจการนั้น 

มาตรา ๗๒ ภายในเจ็ดวันเม่ือได้รับคําวินิจฉัยบังคับหลักประกัน  ผู้ให้หลักประกันต้องส่งมอบ
กิจการที่เป็นหลักประกัน  ดวงตรา  สมุดบัญชี  และเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน  หนี้สินตลอดจนสิทธิต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
ตนไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้เพราะเหตุสุดวิสัย  ในกรณีดังกล่าวผู้ให้หลักประกันต้องแจ้งเหตุนั้นให้ผู้บังคับ
หลักประกันทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบเหตุดังกล่าว  และต้องดําเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลา 
ที่ผู้บังคับหลักประกันกําหนด 

หากผู้ให้หลักประกันไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ผู้บังคับหลักประกันอาจย่ืนคําร้องต่อศาล 
เพื่อยึดหรืออายัดกิจการที่เป็นหลักประกันและส่งมอบให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน  เม่ือศาลมีคําสั่งดังกล่าว 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดกิจการที่เป็นหลักประกันเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน
ตามคําสั่งศาล  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บังคับ
หลักประกันในการจัดการกิจการที่เป็นหลักประกันของผู้ให้หลักประกันเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ยังมิได้
ส่งมอบกิจการนั้นให้แก่ผู้บังคับหลักประกัน 

มาตรา ๗๓ ให้ผู้บังคับหลักประกันมีอํานาจหน้าที่บํารุงรักษา  จัดการและดําเนินกิจการ 
ที่เป็นหลักประกันจนกว่าจะจําหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันได้  ตรวจสอบและประเมินราคากิจการ 
ที่เป็นหลักประกัน  กําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจําหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน  ดําเนินการจําหน่าย
กิจการที่เป็นหลักประกัน  และจัดสรรเงินที่ได้จากการจําหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันตามมาตรา  ๗๔  
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ผู้บังคับหลักประกันอาจจําหน่ายจ่ายโอน  เช่า  ให้เช่า  ชําระหนี้  ก่อหนี้  หรือ
กระทําการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดภาระในกิจการที่เป็นหลักประกันได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้กิจการสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ 

ให้ถือว่าการดําเนินการของผู้บังคับหลักประกันตามวรรคหน่ึงเป็นการดําเนินการโดยมติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันทุกคนของผู้ให้หลักประกัน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้  ผู้บังคับหลักประกันต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างผู้ประกอบ
วิชาชีพจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการณ์เช่นนั้น 

มาตรา ๗๔ เงินที่ได้จากการจําหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันให้จัดสรรชําระตามลําดับ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียมในการยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๗๒  ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา  จัดการ 
และดําเนินกิจการของผู้บังคับหลักประกันตามมาตรา  ๗๓ 

(๒) ค่าตอบแทนของผู้บังคับหลักประกัน  ค่าใช้จ่ายตามสมควรอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน  
ค่าฤชาธรรมเนียมการบังคับหลักประกัน  และค่าธรรมเนียมการจําหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน 
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(๓) ชําระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกัน  และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
เท่าที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนตามลําดับ 

(๔) ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอื่นซึ่งขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการจําหน่าย
กิจการนั้นตามมาตรา  ๗๑ 

(๕) เงินที่เหลือหากมี  ให้ชําระคืนแก่ผู้ให้หลักประกัน 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับแก่การจัดสรรชําระ

ตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๓ 

การคัดค้านผู้บังคับหลักประกัน 
 

 

มาตรา ๗๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้บังคับหลักประกันต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ  
และต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน   
และนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจใด  ผู้บังคับ
หลักประกันต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นต่อคู่สัญญาโดยไม่ชักช้า  เว้นแต่จะได้แจ้งให้คู่สัญญา 
ทราบล่วงหน้าแล้ว 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้บังคับหลักประกันปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ 
ในการปฏิบัติหน้าที่และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน   
หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของผู้บังคับหลักประกัน  
หรือผู้บังคับหลักประกันขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๕  ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับ
หลักประกันอาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อมีคําสั่งให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตําแหน่ง 

เม่ือได้รับคําร้องตามวรรคหน่ึง  ศาลอาจกําหนดให้ผู้ย่ืนคําร้องวางประกันหรือให้หลักประกัน 
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรก็ได้  หากผู้ย่ืนคําร้องไม่วางประกันหรือให้หลักประกันตามที่ศาลกําหนด   
ให้ศาลมีคําสั่งยกคําร้อง  คําสั่งศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

ให้ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาคําร้องตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว  และให้นั่งพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวัน
จนกว่าจะเสร็จการพิจารณาและมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  เว้นแต่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้ 

ในระหว่างพิจารณา  ศาลอาจมีคําสั่งให้ผู้บังคับหลักประกันหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งก็ได้  หากศาลมีคําสั่งดังกล่าว  ให้ศาลแต่งตั้งผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหลักประกันชั่วคราว  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้ศาลแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามมาตรา  ๕๕  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้บังคับหลักประกันชั่วคราวมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้บังคับหลักประกัน 

ให้ผู้ย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บังคับหลักประกันชั่วคราวตามอัตรา 
หรือจํานวนที่ศาลกําหนด  แต่กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตําแหน่ง  ให้ถือว่า
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ค่าตอบแทนผู้บังคับหลักประกันชั่วคราวเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน 
ตามมาตรา  ๗๔  (๒)  และให้จัดสรรชําระแก่ผู้ย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๗๗ หากศาลเห็นว่ามีเหตุคัดค้านผู้บังคับหลักประกันตามมาตรา  ๗๖  วรรคหน่ึง  
ให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตําแหน่ง  แต่หากศาลเห็นว่าไม่มีเหตุดังกล่าว  ให้ศาล 
มีคําสั่งยกคําร้อง 

คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือเม่ือศาลอุทธรณ์
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  ให้ศาลส่ังคืนประกันหรือหลักประกันแก่ผู้วางประกันหรือหลักประกันต่อศาล
ตามมาตรา  ๗๖  วรรคสอง 

มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๗๗  
และยังมีกิจการที่จะต้องดําเนินต่อไป  ให้ศาลแต่งตั้งผู้รับใบอนุญาตคนหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรเป็น 
ผู้บังคับหลักประกันแทน  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้รับใบอนุญาตให้ศาลแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ตามมาตรา  ๕๕ 

ให้นําบทบัญญัติในหมวดนี้ที่เก่ียวกับผู้บังคับหลักประกันมาใช้บังคับแก่ผู้บังคับหลักประกันแทน
ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ คําพิพากษาของศาลที่ให้ผู้บังคับหลักประกันพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๗๗  
ไม่กระทบถึงการใดที่ผู้บังคับหลักประกันไดก้ระทําไปแล้วก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาเช่นว่านั้น 

หมวด  ๗ 
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

 
 

มาตรา ๘๐ สัญญาหลักประกันทางธุรกิจระงับสิ้นไปเม่ือ 
(๑) หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดอันมิใช่เหตุอายุความ 
(๒) ผู้รับหลักประกันและผู้ให้หลักประกันตกลงกันเป็นหนังสือให้ยกเลิกสัญญาหลักประกัน 

ทางธุรกิจ 
(๓) มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
(๔) มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการบังคับหลักประกันหรือเม่ือทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกันหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน 
มาตรา ๘๑ ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันแม้เม่ือหนี้ที่ประกันนั้น  ขาดอายุความ

แล้วก็ได้  แต่จะบังคับเอาดอกเบ้ียที่ค้างชําระตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเกินกว่าห้าปีไม่ได้ 
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หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๘๒ ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ความจริงในการดําเนินการทางทะเบียนตามมาตรา  ๑๖  หรือการขอจดทะเบียนตามมาตรา  ๑๗   
หรือการขอแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา  ๒๐  หรือการขอยกเลิกการจดทะเบียนตามมาตรา  ๒๑  
หรือการดําเนินการตามมาตรา  ๕๑  หรือการแจ้งเหตุตามมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ ผู้ รับหลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   
มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๓  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ผู้รับหลักประกันผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงโดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๔ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  
วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๗๒  วรรคหน่ึง  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๖๕  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท   

ผู้ให้หลักประกันผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งโดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๕ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๘๖ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ทําให้เสื่อมค่า  ทําให้ 
ไร้ประโยชน์  ย้าย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้
ผู้รับหลักประกันไม่อาจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   
และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้รับหลักประกันผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงในการร้องขอ 
ให้ศาลมีคําพิพากษาบังคับหลักประกันตามมาตรา  ๔๖  หรือในการแจ้งผู้บังคับหลักประกัน  เพื่อมีคําวินิจฉัย
บังคับหลักประกันตามมาตรา  ๖๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๘ ผู้ให้หลักประกันผู้ใดส่งมอบหรือแสดงดวงตรา  สมุดบัญชี  และเอกสาร  อันเป็นเท็จ
เก่ียวกับทรัพย์สิน  หนี้สิน  ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อผู้รับหลักประกัน
หรือผู้บังคับหลักประกัน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๘๙ ผู้รับหลักประกันหรือผู้บังคับหลักประกันผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลหรือความลับ
ในการประกอบธุรกิจหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ให้หลักประกันอันเป็นข้อมูลหรือความลับที่ตามปกติวิสัยของ
ผู้ให้หลักประกันจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  และเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลหรือความลับนั้นเพื่อประโยชน์ตนเอง
หรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี  หรือเป็นการเปิดเผยโดยผู้ให้หลักประกันได้ให้ความยินยอมแล้ว 

ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลหรือความลับจากบุคคลตามวรรคหน่ึงเนื่องในการปฏิบัติราชการ 
หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือความลับนั้นในประการที่น่าจะเสียหายแก่ 
ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๙๐ ผู้บังคับหลักประกันผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือ
กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยมุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๙๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ให้มีจํานวนสามคน
และคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ไม่เกิน
สามสิบวันแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ทรัพย์สินที่อาจนํามาใช้เป็นประกันการชําระหน้ี
ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้รับหลักประกันหรือการจํานอง 
ตามมาตรา  ๗๐๓  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จํากัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียน
บางประเภทเท่าน้ัน  ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่สามารถนําทรัพย์สินอ่ืนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากทรัพย์สินดังกล่าว
มาใช้เป็นประกันการชําระหน้ีในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้รับ
หลักประกันได้  เช่น  สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ  สินค้าคงคลัง  วัตถุดิบที่ใช้ 
ในการผลิตสินค้า  หรือทรัพย์สินทางปัญญา  ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่าน้ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นกัน  อีกทั้งกระบวนการ
บังคับจํานองมีความล่าช้าอันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ  สมควรตรากฎหมายเพ่ือรองรับการนําทรัพย์สิน
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นประกันการชําระหน้ีในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหน้ี   
และสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การประกอบธุรกิจ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


