
 ๑ 

การนําเรือมาเปนหลักประกันตามกฎหมาย 
 

 
   นายชาญ  โชติกิตติกุล๑ 

 
๑. บทนาํ 
 เรือเปนทรัพยสินที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวามีมูลคาในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเปนที่ยอมรับ
ในทางกฎหมายวาเปนทรัพยสินที่สามารถนํามาเปนหลักประกันได  อยางไรก็ตาม กฎหมายที่เก่ียวกับ
การนําเรือมาเปนหลักประกันปจจุบันมีอยูดวยกันหลายฉบับ ซึ่งผูที่เปนเจาของเรือและประสงค 
จะนําเรือมาเปนหลักประกัน อาจจะตองพิจารณาใหรอบคอบวาเรือลําที่ตนเปนเจาของอยูนั้น 
สามารถนํามาเปนหลักประกันตามกฎหมายในรูปแบบใดไดบาง และเมื่อนํามาเปนหลักประกันแลว
จะตองอยูภายใตหลักเกณฑในทางกฎหมายอยางไร สาระของบทความนี้จะแสดงถึงรูปแบบการนําเรือ
มาเปนหลักประกันตามกฎหมายและขอพิจารณาบางประการทางกฎหมายที่จะตองคํานึงถึงในการ 
นําเรือมาเปนหลักประกัน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนแกผูที่เปนเจาของเรือและบุคคลอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการทําสัญญาหลักประกันตอไป 
 
๒. รูปแบบการนําเรือมาเปนหลักประกันตามกฎหมาย 
 การนําเรือมาเปนหลักประกันตามกฎหมายนั้น  ปจจุบันสามารถกระทําไดอยูดวยกัน  
๓ รูปแบบ ไดแก การจํานอง การจํานํา และการทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ของแตละรูปแบบดังจะกลาวตอไปน้ี 

 
๒.๑ การนาํเรอืมาเปนหลักประกันทางจํานอง 

กฎหมายไทยไดยอมรับวา “เรือ” เปนทรัพยสินที่สามารถใชจํานองได โดยลักษณะของ
การจํานอง คือ “การที่บุคคลหนึ่งเอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหน่ึงเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ี
โดยไมตองสงมอบทรัพยสินใหแกกัน” ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนไปตามความหมายตามมาตรา ๗๐๒๒ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ทั้งน้ี การจํานองเรือมีกฎหมายที่เกี่ยวของอยูดวยกัน ๓ ฉบับ
ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และ
พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยมีแนวทางการนําเรือ 
มาจํานองตามกฎหมายทั้งสามดังน้ี 

 

 

                                                 
๑นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ฝายกฎหมายคมนาคม กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
๒มาตรา ๗๐๒  อันวาจํานองนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูจํานอง เอาทรัพยสินตราไว

แกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหนี้ โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง 
ผูรับจํานองชอบที่จะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานองกอนเจาหนี้สามัญมิพักตองพิเคราะหวา

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือหาไม 

 



 ๒ 

๒.๑.๑ การจํานองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยเรือไทย 
การนําเรือมาจํานองตามกฎหมายทั้งสองนี้จะตองพิจารณาควบคูกันไป 

เนื่องจากกฎหมายทั้งสองมีความสัมพันธระหวางกัน โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังตอไปน้ี 
๑) ลักษณะและเงื่อนไขของเรือที่จะนํามาจํานอง ประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชยไดกําหนดลักษณะและเง่ือนไขของเรือที่สามารถนํามาจํานองไดไวตามมาตรา ๗๐๓๓  
วรรคสอง (๑) โดยกําหนดให “เรือที่มีระวางต้ังแตหาตันขึ้นไปที่ไดจดทะเบียนไวตามกฎหมาย”๔ 

สามารถนํามาจํานองได กลาวคือ กําหนดลักษณะของเรือไววาตองมีระวางต้ังแตหาตันขึ้นไป  
และกําหนดเง่ือนไขวาตองไดมีการจดทะเบียนไวตามกฎหมาย  จึงกลาวไดวา เรือที่ไดมีการ 
จดทะเบียนตามกฎหมายไมวาจะเปนประเภทเรือกําปน เรือกลไฟ หรือเรือยนต หากมีระวางต้ังแต 
หาตันขึ้นไปยอมเปนทรัพยที่นํามาจํานองไดเสมอ  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลวไมปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ  ดังนั้น การพิจารณา
วาเรือลําใดเปนเรือที่ไดมีการจดทะเบียนแลวหรือไม ก็จะตองพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะที่กําหนด
เรื่องการจดทะเบียนเรือไว ซึ่งปจจุบันกฎหมายดังกลาว คือ พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑   
นอกจากพระราชบัญญัติเรือไทยฯ จะมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือแลว 
ยังกําหนดเรื่องการจํานองเรือโดยกําหนดลักษณะและเง่ือนไขของเรือที่จะนํามาจํานองไวเปนการเฉพาะ
อีกดวยดังปรากฏตามหมวด ๔ การจํานองและบุริมสิทธิอันเก่ียวกับเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว  
ดังน้ัน เรือที่จะนํามาจํานองไดจะตองพิจารณาจากลักษณะและเง่ือนไขของเรือตามพระราชบัญญัติ 
เรือไทยฯ เนื่องจากเรือที่จะนํามาจํานองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มีเง่ือนไขที่ตองยอนกลับไปพิจารณาการจดทะเบียนเรือตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติเรือไทยฯ 
ประกอบดวย  

                                                 
๓มาตรา ๗๐๓  อันอสังหาริมทรัพยนั้นอาจจํานองไดไมวาประเภทใด ๆ 
สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้ก็อาจจํานองไดดุจกัน หากวาไดจดทะเบียนไวแลวตาม

กฎหมาย คือ 
(๑) เรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป 
(๒) แพ 
(๓) สัตวพาหนะ 
(๔) สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ 
๔เดิมมาตรา ๗๐๓ วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดให “เรือกําปน 

หรือเรือมีระวางต้ังแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตร มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป” เปนทรัพยท่ีสามารถนํามา
จํานองได  ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมความใน (๑) ของวรรคสอง ของมาตรา ๗๐๓ โดยพระราชบัญญัติ 
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน “เรือมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป” 
โดยเหตุผลท่ีวา ความหมายของคําวา “เรือ” ตามกฎหมายฉบับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๔๒  
จะมีความหมายถึงยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดไมวาจะใชเพื่อบรรทุก ลําเรียง โดยสาร ลาก จูง ตลอดจนยานพาหนะ
อยางอ่ืนที่สามารถใชในน้ําไดทํานองเดียวกัน  ดังนั้น กรณีของเรือกําปน เรือกลไฟหรือเรือยนตก็จะอยูในความหมาย
ดังกลาวแลว ประกอบกับเรือตองมีระวางตั้งแต ๕ ตันข้ึนไปซ่ึงมิใชเรือขนาดเล็ก จึงแกไขเปน “เรือมีระวางตั้งแต 
หาตันขึ้นไป” เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนเรือในปจจุบันและมีความหมายครอบคลุมย่ิงข้ึน 
(บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี ๓๐๘/๒๕๔๗))  



 ๓ 

เรือที่จะนํามาจํานองไดตามพระราชบัญญัติเรือไทยฯ น้ัน กฎหมายดังกลาว 
ไดกําหนดใหเฉพาะ “เรือไทยที่ไดจดทะเบียน” ที่สามารถนํามาจํานองได สําหรับหลักเกณฑ 
การพิจารณาวาเรือลําใดเปน “เรือไทยที่ไดจดทะเบียน” หรือไมจะตองพิจารณาตามมาตรา ๘๕  
และมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติเรือไทยฯ ที่มีรายละเอียดปรากฏตามตารางประกอบดังนี ้

 
เรือไทย 

 
 

เรือที่ตองจดทะเบียน 
 

 
กรณีที่ถือเปนเรือไทยโดยไมตองจดทะเบียน 

 
สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

 

 
สําหรับการประมง 

 
๑. เรือกลขนาดตั้งแตสิบตันกรอส
ข้ึนไป 
๒. เรือทะเลท่ีมิใชเรือกล ขนาด
ต้ังแตย่ีสิบตันกรอสขึ้นไป 
๓. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกล ขนาด
ต้ังแตหาสิบตันกรอสข้ึนไป 

๑. เรือกลทุกขนาด 
๒. เรือท่ีมิใชเรือกล ขนาด
ต้ังแตหกตันกรอสขึ้นไป 

๑. เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ซ่ึงมิไดใชประโยชน
ตามมาตรา ๔๗ สําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือ
การประมง 
๒. เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ขนาดต่ํากวาท่ีกลาวไว
ในมาตรากอน สําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือ 
การประมง 

กลาวโดยสรุป เรือที่จะนํามาจํานองไดตามตามพระราชบัญญัติเรือไทยฯ 
จะตองเปนเรือที่ตองมีการจดทะเบียนตามมาตรา ๘ เทาน้ัน แตไมรวมถึงกรณีเรือที่ถือเปนเรือไทย 
โดยไมตองจดทะเบียนตามมาตรา ๙  โดยเรือที่จะนําจํานองไดจะตองมีลักษณะดังนี้ 

(๑) เรือที่ใชสําหรับการคาในนานนํ้าไทย ไดแก เรือกลขนาดต้ังแตสิบตัน
กรอสขึ้นไป เรือทะเลที่มิใชเรือกลขนาดต้ังแตยี่สิบตันกรอสขึ้นไป และเรือลํานํ้าที่มิใชเรือกลขนาด
ต้ังแตหาสิบตันกรอสขึ้นไป 

(๒) เรือที่ใชสําหรับทําการประมง ไดแก เรือกลทุกขนาด และเรือที่มิใช 
เรือกลขนาดต้ังแตหกตันกรอสขึ้นไป 

                                                 
๕มาตรา ๘  เรือดังจะกลาวตอไปนี้ เมื่อไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาเปนเรือไทย 
สําหรับการคาในนานน้ําไทย 
๑. เรือกล ขนาดตั้งแตสิบตันกรอสขึ้นไป 
๒. เรือทะเลที่มิใชเรือกล ขนาดต้ังแตย่ีสิบตันกรอสขึ้นไป 
๓. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกล ขนาดต้ังแตหาสิบตันกรอสขึ้นไป 
สําหรับการประมง 
๑. เรือกลทุกขนาด 
๒. เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสขึ้นไป 
๖มาตรา ๙  เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ซ่ึงมิไดใชประโยชนตามมาตรา ๔๗ แมจะมีขนาด

ดังกลาวไวในมาตรากอน และเรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ขนาดต่ํากวาท่ีกลาวไวในมาตรากอน สําหรับการคา 
ในนานน้ําไทยหรือการประมงแลวแตกรณี ไมตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

เรือซ่ึงกลาวในมาตรานี้ ใหถือวาเปนเรือไทยดวย 



 ๔ 

๒) การทําสัญญาและผลของการจํานอง ในการทําสัญญาและจดทะเบียน
จํานองที่จะตองเปนไปตามมาตรา ๓๖๗ และมาตรา ๓๗๘ แหงพระราชบัญญั ติเรือไทยฯ  
สวนกรณีอ่ืนใดเกี่ยวกับการจํานองที่พระราชบัญญัติเรือไทยฯ ไมไดกําหนดไว ก็จะตองบังคับใช  
ตามลักษณะ ๑๒ จํานอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม ซึ่งเปนบทบัญญัติทั่วไป
เกี่ยวกับการจํานอง 

 
๒.๑.๒ กฎหมายวาดวยการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 

การจํานองเรือตามพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  เรือที่จะนํามาจํานองไดจะตองเปนเรือเดินทะเลที่มีลักษณะตามบทนิยามคําวา “เรือ”  
ตามมาตรา ๔๙ ที่ตองประกอบดวยลักษณะสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้  

๑) เปนเรือขนาดหกสิบตันกรอสขึ้นไป  
๒) เปนเรือที่เดินดวยเครื่องจักรกลไมวาจะใชกําลังอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม  
๓) เปนเรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเลตามกฎขอบังคับการตรวจเรือที่ออก

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย   
สําหรับหลักเกณฑการจํานองเรือที่อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลฯ เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๗๑๐ แลว การจํานองเรือ
ตามพระราชบัญญัตินี้จะไมอยูภายใตหลักเกณฑของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่อง 

                                                 
๗มาตรา ๓๖  สัญญาจํานองเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวนั้น ใหทําเปนหนังสือตามแบบพิมพ 

ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และจดทะเบียนการจํานองตอหนานายทะเบียนเรือประจําเมืองทาขึ้น
ทะเบียนของเรือนั้น 

ในเรื่องบุริมสิทธิดังระบุไวในมาตรา ๒๗๓ ถึงมาตรา ๒๗๖ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ใหถือวาเรือดังกลาวมาแลวเปนอสังหาริมทรัพย และใหนํามาตรา ๒๘๕ ถึงมาตรา ๒๘๙ แหง 
ประมวลกฎหมายนั้นมาใชบังคับและในเร่ืองการจดทะเบียนบุริมสิทธิดังกลาวมาแลว ใหนายทะเบียนเรือ 
ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเปนพนักงานเจาหนาท่ี 

การจดทะเบียนดังบัญญัติไวในสองวรรคกอนนั้น ใหจดไวในสมุดทะเบียนและหมายเหตุไวใน 
ใบทะเบียน 

๘มาตรา ๓๗  ถาจะตองปฏิบัติตามความในมาตรากอนนอกเมืองทาขึ้นทะเบียนของเรือ  
ใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาหนึ่งเมืองทาใด แลวแตกรณี เปนผูทําหนาที่  
นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุไวในใบทะเบียน แลวสงสําเนาใหนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน เม่ือไดรับสําเนาเชนนั้นแลว ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา  
ข้ึนทะเบียนของเรือจดขอความนั้นไวในสมุดทะเบียน 

๙มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความวา เรือขนาดต้ังแตหกสิบตันกรอสขึ้นไปท่ีเดินดวยเครื่องจักรกลไมวาจะใช

กําลังอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และเปนเรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเลตามกฎขอบังคับการตรวจเรือท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๐มาตรา ๗  การจํานองเรือใหบังคับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
บทบัญญั ติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ให ใชบั งคับแกการจํานองเรือตาม

พระราชบัญญัตินี้เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 



 ๕ 

การจํานอง เวนแตกรณีที่พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลฯ ไมไดกําหนดไว 
เปนการเฉพาะจึงจะนําเรื่องการจํานองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลฯ ยังได
กําหนดให “เรือที่อยูระหวางการตอ”๑๑ เปนทรัพยสินที่สามารถนํามาจํานองไดตามมาตรา ๒๑/๑๑๒ 
ซึ่งเปนการนําแนวความคิดเรื่องการนําเรือที่อยูระหวางการตอมาใชเปนหลักประกันได มาจาก 
ขอบทที่ ๕๑๓ แหงอนุสัญญาวาดวยการจดทะเบียนซึ่งสิทธิบางประการของเรือที่อยูระหวางการตอ  
ค.ศ. ๑๙๖๗๑๔ (Convention relating to the registration of rights in respect of Vessels 
under construction: Brussels, 27 May 1967)  

 
๒.๒ การนําเรอืมาเปนหลักประกันทางจํานํา 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการจํานําตามมาตรา ๗๔๗๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่มีลักษณะเปนกรณีที่ “บุคคลหน่ึงสงมอบสังหาริมทรัพยสิ่งหน่ึงใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเพ่ือ
เปนประกันการชําระหนี้แลว” ดังน้ัน การจํานําเรือยอมสามารถกระทําได เน่ืองจากเรือเปนสังหาริมทรัพย
ประเภทหน่ึง  ทั้งน้ี เวนแตกรณีจํานําเรือที่อยูภายใตพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่มาตรา ๖๑๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีผลเปนโมฆะ  นอกจากน้ี การนําเรือ 
มาจํานํากฎหมายไมไดกําหนดเง่ือนไขวาเรือที่จะนํามาจํานําตองไดมีการจดทะเบียนเรือแลว 
 

๒.๓ การนาํเรอืมาเปนหลักประกันตามกฎหมายวาดวยหลักประกันทางธรุกิจ 
การทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  

พ.ศ. ๒๕๕๘  มีลักษณะเปนกรณีที่ “บุคคลหนึ่งไดตราทรัพยสินไวแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเพ่ือเปน
ประกันการชําระหนี้ โดยไมตองสงมอบทรัพยสิน” อันเปนไปตามมาตรา ๕๑๗ นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
                                                 

๑๑มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  ฯลฯ    ฯลฯ 
“เรือท่ีอยูระหวางการตอ” หมายความวา  เรือท่ีอยูในระหวางการตอ ซ่ึงเม่ือตอเสร็จแลว 

จะมีสภาพเปนเรือตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๒มาตรา ๒๑/๑  เรือท่ีอยูระหวางการตอท่ีจะจํานองไดตองเปนเรือท่ีเม่ือตอเสร็จแลวสามารถ

ทําสัญญาและจดทะเบียนจํานองเรือตามสวนท่ี ๒ ได 
๑๓Article 5  Titles to and mortgages and "hypothèques" on a vessel which is to 

be or is being constructed shall, on application, be entered in the register. 
๑๔ประเทศไทยมิไดเขารวมเปนภาคีของอนุสัญญานี้แตอยางใด อีกท้ังอนุสัญญานี้ยังไมมี 

ผลบังคับใชเนื่องจากยังมีภาคีไมครบตามจํานวนที่กําหนดในอนุสัญญา  

๑๕มาตรา ๗๔๗  อันวาจํานํานั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่ ง เรียกวาผูจํานํา สงมอบ
สังหาริมทรัพยสิ่งหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจํานํา เพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ 

๑๖มาตรา ๖  หามมิใหจํานําเรือท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ การกระทําท่ีฝาฝน
บทบัญญัตินี้ยอมเปนโมฆะ 

๑๗มาตรา ๕  สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ คือสัญญาซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่ง เรียกวา ผูให
หลักประกัน ตราทรัพยสินไวแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เรียกวา ผูรับหลักประกัน เพ่ือเปนประกันการชําระหนี้  
โดยไมจําเปนตองสงมอบทรัพยสินนั้นแกผูรับหลักประกัน 

ผูใหหลักประกันอาจตราทรัพยสินของตนไวเพ่ือประกันการชําระหนี้อันบุคคลอื่นตองชําระก็ได 



 ๖ 

ทรัพยสินที่สามารถนํามาเปนหลักประกันไดไวตามมาตรา ๘๑๘ ดังนั้น การนําเรือมาเปนหลักประกัน
ตามพระราชบัญญัติน้ีเบ้ืองตนจะตองพิจารณาวาเรือเปนทรัพยสินที่สามารถนํามาเปนหลักประกัน 
ไดหรือไม  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทรัพยสินที่สามารถนํามาเปนหลักประกันไดตามมาตรา ๘ แลว  
แมกฎหมายจะไมไดกําหนดให “เรือ” เปนทรัพยสินที่สามารถนํามาเปนหลักประกันไดไวโดยตรง  
แตการจะนําเรือมาใชเปนหลักประกัน ผูเขียนเห็นวา สามารถปรับเขากับกรณีตามมาตรา ๘ (๓)  
ที่กําหนดวา “สังหาริมทรัพยที่ผูใหหลักประกันใชในการประกอบธุรกิจ เชน เครื่องจักร สินคาคงคลัง 
หรือวัตถุ ดิบที่ ใช ในการผลิตสินคา” แตตองอยูบนเ ง่ือนไขที่ว า ผู ใหหลักประกันได ใช เรือ 
ในการประกอบธุรกิจ เชน ธุรกิจการเดินเรือ หรือการขนสงทางเรือ เปนตน  นอกจากน้ี การนําเรือ 
มาทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกฎหมายไมไดกําหนดเง่ือนไขวาเรือที่จะนํามาทําสัญญา 
ตองไดมีการจดทะเบียนเรือแลว 
 
๓. ขอพิจารณาทางกฎหมายเพิ่มเติมบางประการในการนําเรือมาเปนหลักประกันตามกฎหมาย 
 จากการพิจารณารูปแบบการนําเรือมาเปนหลักประกันตามกฎหมายดังกลาวขางตนแลว  
ผูที่จะนําเรือมาใชเปนหลักประกันตามกฎหมายยังมีขอที่ตองพิจารณาทางกฎหมายเพ่ิมเติม 
บางประการดังนี ้
 
 ๓.๑ แบบในการทําสัญญา  

๑) การจํานองจะยึดถือเรื่องแบบในการทําสัญญาเปนสําคัญโดยจะตองทําเปน  
“หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่”๑๙ ผลของการไมทําสัญญาจํานองตามแบบ  
สัญญาจํานองจะตกเปนโมฆะ๒๐ ตามมาตรา ๑๕๒๒๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
โดยพนักงานเจาหนาที่ที่รับจดทะเบียนจํานอง คือ นายทะเบียนเรือ๒๒ หรือเจาหนาที่ประจํา 
สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลไทย แลวแตกรณ ี

                                                 
๑๘มาตรา ๘ หลักประกันไดแกทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) กิจการ 
(๒) สิทธิเรียกรอง 
(๓) สังหาริมทรัพยที่ผูใหหลักประกันใชในการประกอบธุรกิจ เชน เครื่องจักร สินคาคงคลงั หรือ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา 
(๔) อสังหาริมทรัพยในกรณีท่ีผูใหหลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยตรง 
(๕) ทรัพยสินทางปญญา 
(๖) ทรัพยสินอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
๑๙การกําหนดแบบในการทําสัญญาจํานอง จะปรากฏตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

(มาตรา ๗๑๔) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (มาตรา ๓๖) และพระราชบัญญัติการจํานองเรือ 
และบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๑/๒) 

๒๐แนวคําพิพากษาศาลฎีกา เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี ๒๒๘๖/๒๕๓๘ และคําพิพากษาฎีกาที่  
๗๒๘/๒๕๔๕ เปนตน   

๒๑มาตรา ๑๕๒  การใดมิไดทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายบังคับไว การนั้นเปนโมฆะ 
๒๒ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง แตงตั้งนายทะเบียนเรือ และผูรักษาการแทนนายทะเบียนเรือ 

ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 ๗ 

๒) การจํานําไมมีแบบในการทําสัญญาเพียงแตผูจํานําสงมอบทรัพยจํานําใหแก 
ผูรับจํานํา สัญญาจํานําก็มีผลสมบูรณ๒๓   

๓) การทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแมมาตรา ๑๓๒๔ แหงพระราชบัญญัติ 
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ แมจะกําหนดใหตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ 
เจาพนักงานทะเบียน แตกรณีดังกลาวก็ไมถือวาเปนแบบตามกฎหมายแตอยางใด และผลของการ 
ไมทําตามกฎหมายดังกลาวก็ถือวาการทําสัญญาดังกลาวไมมีผลใชบังคับตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจฯ แตสัญญาดังกลาวไมตกเปนโมฆะ โดยยังคงมีผลใชบังคับระหวางคูสัญญาตอไป 
โดยเจาพนักงานทะเบียน คือ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา๒๕ 

 

๓.๒ ผูใหหลักประกันและผูรับหลักประกัน 
๑) การจํานอง ผูจํานองตามสัญญาจํานองจะตองเปนเจาของทรัพยสิน๒๖ นอกจากนี้ 

ยังหมายความรวมถึงผูไดรับมอบอํานาจใหทําสัญญาจํานองดวย สําหรับผูรับจํานองอาจเปน 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได  ทั้งนี้ ในการจํานําผูจํานําและผูรับจํานําก็มีลักษณะเชนเดียวกับ 
กรณกีารจํานองดังกลาวขางตน๒๗ 

๒) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การเปนผูใหหลักประกันจะตองเปนไปตามมาตรา ๙๒๘  
ที่กําหนดวา ผูใหหลักประกันไมวาจะมีสิทธิเหนือทรัพยสินอยูในปจจุบันหรือในอนาคตสามารถ 
เปนผูใหหลักประกันได โดยหากเปนการใหหลักประกันทรัพยสินที่จะมีสิทธิในอนาคต ผูรับหลักประกัน 
จะมีสิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเหนือทรัพยสินเมื่อผูใหหลักประกันไดมาซึ่งทรัพยสินนั้น   
สําหรับผูรับหลักประกันมาตรา ๗๒๙ กําหนดใหเปนไดเฉพาะสถาบันการเงิน๓๐ หรือบุคคลอ่ืนตามที่ 
กําหนดในกฎกระทรวง๓๑ เทาน้ัน 

                                                 
๒๓ แนวคําพิพากษาศาลฎีกา เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๙๑๔/๒๕๒๖ และคําพิพากษาฎีกาที่ 

๔๒๗๘/๒๕๓๔ เปนตน 
๒๔มาตรา ๑๓  สัญญาหลักประกันทางธุรกิจตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาพนักงาน

ทะเบียนตามท่ีบัญญัติไวในหมวด ๒ 
ในกรณีท่ีนํากิจการมาเปนหลักประกัน สัญญาตามวรรคหนึ่งตองระบุชื่อผูรับใบอนุญาตคนหนึ่ง

หรือหลายคนซ่ึงยินยอมเปนผูบังคับหลักประกันไวดวย 
๒๕มาตรา ๑๕  ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนเจาพนักงานทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
๒๖มาตรา ๗๐๕  การจํานองทรัพยสินนั้น นอกจากผูเปนเจาของในขณะนั้นแลว ทานวาใครอ่ืน

จะจํานองหาไดไม 
๒๗แนวคําพิพากษาศาลฎีกา เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๑๑๕/๒๔๙๗ คําพิพากษาฎีกาที่  

๖๓๑/๒๕๐๓ และคําพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๐๖ เปนตน 
๒๘มาตรา ๙  ผูใหหลักประกันจะนําทรัพยสินท่ีตนมีสิทธิอยูในปจจุบันหรือท่ีจะไดมาในอนาคต

ตามสัญญาหรือนิติสัมพันธใด ๆ มาใชเปนหลักประกันก็ได แตสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงสิทธิท่ีเปน
หลักประกันตามสัญญาจะมีขึ้นเม่ือผูใหหลักประกันไดมาซ่ึงทรัพยสินนั้น 

๒๙มาตรา ๗  ผู รับหลักประกันตอง เปนสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามท่ีกํ าหนด 
ในกฎกระทรวง 

๓๐มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
     ฯลฯ   ฯลฯ 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา 

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 



 ๘ 

๓.๓ อัตราคาธรรมเนียมการทําสัญญาหลักประกัน 
สําหรับประเด็นเรื่องอัตราคาธรรมเนียมจะพิจารณาเฉพาะกรณีการจํานองและการทํา

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจเทานั้น เน่ืองจากการจํานําไมมี อัตราคาธรรมเนียมแตอยางใด  
โดยมีรายละเอียดของอัตราคาธรรมเนียมตามแตละกรณีดังน้ี 

๑) การนําเรือมาทําสัญญาจํานอง จะมีอัตราคาธรรมเนียมดังตอไปนี ้
 ๑.๑) กรณีทําสัญญาจํานองตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑  

จะมีอัตราคาธรรมเนียมการจํานองเรือเปนไปตามกฎกระทรวง เศรษฐการออกตามความใน
พระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๓  
(พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ดังน้ี 

- เรือขนาดไมเกิน ๑๐ ตันกรอส  ๒๐ บาท 

- เรือขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป แตไมเกิน ๒๕ ตันกรอส  ๑๕๐ บาท 

- เรือขนาดเกิน ๒๕ ตันกรอสขึ้นไป แตไมเกิน ๕๐ ตันกรอส  ๒๐๐ บาท 

- เรือขนาดเกิน ๕๐ ตันกรอสขึ้นไป แตไมเกิน ๗๕ ตันกรอส  ๓๕๐ บาท 

- เรือขนาดเกิน ๗๕ ตันกรอสขึ้นไป แตไมเกิน ๑๐๐ ตันกรอส  ๕๐๐ บาท 

- เรือขนาดเกิน ๑๐๐ ตันกรอสขึ้นไป แตไมเกิน ๑๕๐ ตันกรอส  ๙๐๐ บาท 

- เรือขนาดเกิน ๑๕๐ ตันกรอสขึ้นไป แตไมเกิน ๒๐๐ ตันกรอส  ๑,๐๐๐ บาท 

- เรือขนาดเกิน ๒๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละ ๕ บาท  
แตครั้งหนึ่งไมเกินลําละ   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๒) กรณีทําสัญญาตามพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ มีอัตราคาธรรมเนียมการจํานองเรือและเรือที่อยูระหวางการตอเปนไปตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี ้

- เรือขนาดไมเกิน ๑๐๐ ตันกรอส ครั้งละ  ๕๐๐  บาท 
- เรือขนาดเกิน ๑๐๐ ตันกรอส แตไมเกิน ๒๐๐ ตันกรอส ครัง้ละ ๑,๐๐๐  บาท 
- เรือขนาดเกิน ๒๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละ ๑๐  บาท 

แตครั้งหน่ึงไมเกินลําละ ๒๐,๐๐๐  บาท 
๒) การนําเรือมาทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะมีอัตราคาธรรมเนียมเปนไปตาม

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและคาธรรมเนียม
อ่ืนที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีอัตราคาธรรมเนียมอยูที่รอยละศูนยจุดศูนยหน่ึง
ของจํานวนเงินที่ตกลงใชทรัพยสินเปนหลักประกันแตไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 
 

                                                                                                                                            
(๒) บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 

และบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
(๓) ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๑ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงดังนี้ กฎกระทรวงกําหนดใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับหลักประกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูรับหลักประกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 ๙ 

๓.๔ การบังคับหลักประกันตามสัญญา 
๑) การบังคับจํานองสามารถกระทําได ๓ วิธี ไดแก  การฟองคดีตอศาลเพ่ือยึดทรัพยสิน

จํานองนํามาขายทอดตลาด๓๒ การบังคับจํานองหลุดมาเปนสิทธิ๓๓ และการขายทอดตลาดโดยไมตอง
ฟองศาล๓๔ โดยผลของการบังคับจํานองหากผูรับจํานองไดเงินนอยกวาจํานวนเงินที่คางชําระ  
เงินยังขาดอยูเทาใดลูกหนี้ก็ไมตองรับผิดในเงินนั้น๓๕ สวนกรณผีูจํานองไดจํานองทรัพยสินของตนไวเพ่ือ
ประกันหน้ีอันบุคคลอ่ืนจะตองชําระ ผูจํานองก็ไมตองรับผิดในหน้ีนั้นเกินราคาทรัพยสินที่จํานอง
เชนกัน๓๖ 
                                                 

๓๒มาตรา ๗๒๘  เม่ือจะบังคับจํานองนั้น ผูรับจํานองตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหนี้กอนวา
ใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซ่ึงตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหนี้ไดรับคําบอกกลาวนั้น ถาและลูกหนี้
ละเลยเสียไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อใหพิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินซ่ึงจํานองและ
ใหขายทอดตลาดก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีผูจํานองซ่ึงจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อประกันหนี้อันบุคคล
อ่ืนตองชําระ ผูรับจํานองตองสงหนังสือบอกกลาวดังกลาวใหผูจํานองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงหนังสือแจง
ใหลูกหนี้ทราบ ถาผูรับจํานองมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนั้น ใหผูจํานองเชนวานั้นหลุดพนจาก 
ความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซ่ึงลูกหนี้คางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้  
รายนั้นบรรดาท่ีเกิดข้ึนนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาสิบหาวันดังกลาว 

๓๓มาตรา ๗๒๙  ในการบังคับจํานองตามมาตรา ๗๒๘ ถาไมมีการจํานองรายอ่ืนหรือบุริมสิทธิ
อ่ืนอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้ ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกเอาทรัพยจํานองหลุด
ภายในบังคับแหงเงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้แทนการขายทอดตลาดก็ได 

(๑) ลูกหนี้ไดขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลาถึงหาป และ 
(๒) ผูรับจํานองแสดงใหเปนท่ีพอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนั้นนอยกวาจํานวนเงินอันคางชําระ 
๓๔มาตรา ๗๒๙/๑  เวลาใด ๆ หลังจากท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระ ถาไมมีการจํานองรายอื่นหรือ

บุริมสิทธิอ่ืนอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้ ผูจํานองมีสิทธิแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจํานองเพ่ือให
ผูรับจํานองดําเนินการใหมีการขายทอดตลาดทรัพยสินท่ีจํานองโดยไมตองฟองเปนคดีตอศาล โดยผูรับจํานองตอง
ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงนั้น  ทั้งนี้ ใหถือวาหนังสือ
แจงของผูจํานองเปนหนังสือยินยอมใหขายทอดตลาด 

ในกรณีท่ีผูรับจํานองไมไดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในวรรคหนึ่ง ใหผูจํานองพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซ่ึงลูกหนี้คางชําระ ตลอดจน 
คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว 

เม่ือผูรับจํานองขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองไดเงินสุทธิจํานวนเทาใด ผูรับจํานองตองจัดสรร
ชําระหนี้และอุปกรณใหเสร็จสิ้นไป ถายังมีเงินเหลือก็ตองสงคืนใหแกผูจํานอง หรือแกบุคคลผูควรจะไดเงินนั้น  
แตถาไดเงินนอยกวาจํานวนที่คางชําระ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๗๓๓ และในกรณีท่ีผูจํานองเปนบุคคล
ซ่ึงจํานองทรัพยสินเพ่ือประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ ผูจํานองยอมรับผิดเพียงเทาท่ีมาตรา ๗๒๗/๑ กําหนดไว 

๓๕มาตรา ๗๓๓  ถาเอาทรัพยจํานองหลุดและราคาทรัพยสินนั้นมีประมาณต่ํากวาจํานวนเงิน 
ท่ีคางชําระกันอยูก็ดี หรือถาเอาทรัพยสินซ่ึงจํานองออกขายทอดตลาดใชหนี้ ไดเงินจํานวนสุทธินอยกวาจํานวนเงิน 
ท่ีคางชําระกันอยูนั้นก็ดี เงินยังขาดจํานวนอยูเทาใดลูกหนี้ไมตองรับผิดในเงินนั้น 

๓๖มาตรา ๗๒๗/๑  ไมวากรณีจะเปนประการใด ผูจํานองซ่ึงจํานองทรัพยสินของตนไวเพ่ือ
ประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ ไมตองรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพยสินท่ีจํานองในเวลาท่ีบังคับจํานองหรือ  
เอาทรัพยจํานองหลุด 

ขอตกลงใดอันมีผลใหผูจํานองรับผิดเกินท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง หรือใหผูจํานองรับผิดอยาง 
ผูค้ําประกัน ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ ไมวาขอตกลงนั้นจะมีอยูในสัญญาจํานองหรือทําเปนขอตกลงตางหาก   ท้ังนี้  
เวนแตเปนกรณีท่ีนิติบุคคลเปนลูกหนี้และบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการตามกฎหมายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุม



 ๑๐ 

๒) การบังคับจํานําจะกระทําโดยวิธีการขายทอดตลาดโดยไมตองฟองศาล๓๗ และ 
ผลของการจํานําหากผูรับจํานําไดเงินไมพอชําระหนี ้ลูกหนี้ยังคงตองรับผิดในสวนที่ขาดอยู๓๘ 

๓) การบังคับสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่เปนทรัพยสินทั่วไป ซึ่งในที่นี้ไดแก เรือ  
ผูรับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยใหเรือที่เปนหลักประกันหลุดเปนสิทธิหรือโดยจําหนายเรือ 
(การขายทอดตลาด) ที่เปนหลักประกันเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้๓๙ โดยผลของการขายทอดตลาดถาไดเงิน
จํานวนสุทธินอยกวาจํานวนหนี้ที่คางชําระเงินยังขาดอยูจํานวนเทาใดใหถือเปนหน้ีที่ผูรับหลักประกัน
อาจเรียกรองจากลูกหนี้ได แตถาผูใหหลักประกันไมไดเปนลูกหน้ีจะเรียกรองจากผูใหหลักประกันไมได๔๐ 
สวนผลของการบังคับหลักประกันหลุดเปนสิทธิจะถือวาหน้ีประธานและหน้ีตามสัญญาหลักประกัน 
ทางธุรกิจระงับสิ้นไป๔๑   

 

                                                                                                                                            
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นเปนผูจํานองทรัพยสินของตนไวเพ่ือประกันหนี้นั้นของนิติบุคคลและผูจํานอง 
ไดทําสัญญาค้ําประกันไวเปนสัญญาตางหาก 

๓๗มาตรา ๗๖๔  เม่ือจะบังคับจํานํา ผูรับจํานําตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหนี้กอนวา  
ใหชําระหนี้และอุปกรณภายในเวลาอันควรซ่ึงกําหนดใหในคําบอกกลาวนั้น 

ถาลูกหนี้ละเลยไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานําชอบท่ีจะเอาทรัพยสินซ่ึงจํานําออกขายได 
แตตองขายทอดตลาด 

อนึ่ง ผูรับจํานําตองมีจดหมายบอกกลาวไปยังผูจํานําบอกเวลาและสถานท่ีซ่ึงจะขายทอดตลาดดวย 
๓๘มาตรา ๗๖๗  เมื่อบังคับจํานําไดเงินจํานวนสุทธิเทาใด ทานวาผูรับจํานําตองจัดสรรชําระหนี้

และอุปกรณเพ่ือใหเสร็จสิ้นไป และถายังมีเงินเหลือก็ตองสงคืนใหแกผูจํานํา หรือแกบุคคลผูควรจะไดเงินนั้น 
ถาไดเงินนอยกวาจํานวนคางชําระ ทานวาลูกหนี้ก็ยังคงตองรับใชในสวนที่ขาดอยูนั้น 
๓๙มาตรา ๓๖  ผูรับหลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยใหทรัพยสิน ท่ีเปนหลักประกัน 

หลุดเปนสิทธิหรือโดยจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ 
๔๐ มาตรา ๕๒ เงินท่ีไดจากการจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม

มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔ และดอกผลท่ีเกิดขึ้นนับแตวันท่ีผูรับหลักประกันมีสิทธิเขาครอบครองทรัพยสินท่ีเปน
หลักประกันใหจัดสรรชําระตามลําดับ ตอไปนี้ 

(๑) คาใชจายในการรักษาและสงวนทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันตามมาตรา ๔๕ 
(๒) คาใชจายตามสมควรและคาฤชาธรรมเนียมอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน 
(๓) ชําระหนี้ใหแกผูรับหลักประกัน และเจาหนี้ อ่ืนซ่ึงมีบุ ริมสิทธิเหนือทรัพยสินท่ีเปน

หลักประกันเทาที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนตามลําดับ 
(๔) ชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคําพิพากษาอ่ืนซ่ึงขอเฉลี่ยทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการจําหนาย

ทรัพยสินตามมาตรา ๓๙ 
(๕)  เงินที่เหลือหากมีใหชําระคืนแกผูใหหลักประกัน 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๑๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง มาใชบังคับแกการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้อื่นซ่ึงมีบุริมสิทธิตาม (๓) โดยอนุโลม 
ถาจําหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันแลวไดเงินจํานวนสุทธินอยกวาจํานวนหนี้ ท่ีคางชําระเงิน

ยังขาดจํานวนอยูเทาใดใหถือเปนหนี้ท่ีผูรับหลักประกันอาจเรียกรองจากลูกหนี้ได แตถาผูใหหลักประกันไมไดเปน
ลูกหนี้จะเรียกรองจากผูใหหลักประกันไมได 

การใดท่ีแตกตางจากความในมาตรานี้ตกเปนโมฆะ 
๔๑มาตรา ๕๓  หากผูรับหลักประกันบังคับหลักประกันโดยใหทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน 

หลุด เปนสิทธิ ใหถือวาหนี้ประธานและหนี้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจระงับสิ้นไป  การใดที่แตกตางจาก 
ความในมาตรานี้ตกเปนโมฆะ 



 ๑๑ 

๓.๕  ความระงับสิ้นไปแหงสัญญาหลักประกัน 
ความระงับสิ้นไปของสัญญาหลักประกันแตละสัญญาจะมีความแตกตางกันออกไปตาม 

แตละกฎหมาย โดยกรณีสัญญาจํานองจะเปนไปตามมาตรา ๗๔๔๔๒ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีสัญญาจํานําจะเปนไปตามมาตรา ๗๖๙๔๓  แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และกรณีสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะเปนไปตามมาตรา ๘๐๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 ๓.๖ การนําเรือมาทําสัญญาหลักประกันซอน 

๑) กรณีนําเรือลําเดียวกันมาทําสัญญาจํานองหลายครั้งยอมสามารถกระทําได 
เชนเดียวกับการนําเรือลําเดียวกันมาทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจหลายครั้ งที่ไมมีบทบัญญัติ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ .ศ. ๒๕๕๘  
หามไวแตอยางใด  ซึ่งหลักการดังกลาวตรงกันขามกับการจํานําที่ไมสามารถนําเรือลําเดียวกัน 
มาทําสัญญาจํานําหลายครั้ง เน่ืองจากโดยสภาพของการจํานําที่จะตองมีการสงมอบทรัพยสิน 
แกผูรับจํานํา และการจํานําจะระงับสิ้นไปเมื่อผูรับจํานํายอมใหทรัพยสินจํานํากลับคืนไปสูครอบครอง
ของผูจํานํา 

๒) กรณีนําเรือลําเดียวกันที่ไดทําสัญญาจํานองแลวและตอมาประสงคจะทําสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจอีก ก็ยอมสามารถกระทําไดเพราะไมมีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชยหรือพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ .ศ. ๒๕๕๘ หามไวแตอยางใด  
และในทางกลับกัน กรณีทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแลวและตอมาจะทําสัญญาจํานองก็ยอม
สามารถกระทําไดเชนเดียวกัน 

                                                 
๔๒มาตรา ๗๔๔  อันจํานองยอมระงับสิ้นไป 
(๑) เม่ือหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุประการอื่นใดมิใชเหตุอายุความ 
(๒) เม่ือปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ 
(๓) เม่ือผูจํานองหลุดพน 
(๔) เม่ือถอนจํานอง 
(๕) เม่ือขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแตการบังคับจํานองหรือ 

ถอนจํานอง หรือเม่ือมีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรา ๗๒๙/๑ 
(๖) เม่ือเอาทรัพยสินซ่ึงจํานองนั้นหลุด 
๔๓มาตรา ๗๖๙  อันจํานํายอมระงับสิ้นไป 
(๑) เม่ือหนี้ซ่ึงจํานําเปนประกันอยูนั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใชเพราะอายุความ หรือ 
(๒) เม่ือผูรับจํานํายอมใหทรัพยสินจํานํากลับคืนไปสูครอบครองของผูจํานํา 
๔๔มาตรา ๘๐  สัญญาหลักประกันทางธุรกิจระงับสิ้นไปเมื่อ 
(๑) หนี้ท่ีประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุประการอื่นใดอันมิใชเหตุอายุความ 
(๒) ผูรับหลักประกันและผูใหหลักประกันตกลงกันเปนหนังสือใหยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
(๓) มีการไถถอนทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน 
(๔) มีการจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันในการบังคับหลักประกันหรือเม่ือทรัพยสินท่ีเปน

หลักประกันหลุดเปนสิทธิแกผูรับหลักประกัน 



 ๑๒ 

๓) กรณีนําเรือลําเดียวกันมาสัญญาจํานองและตอมาประสงคจะทําสัญญาจํานํา  
ผูเขียนเห็นวายอมกระทําได เชนเดียวกับการนําเรือลําเดียวกันมาทําสัญญาจํานํากอนแลวไป 
ทําสัญญาจํานอง  อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาวาผูรับจํานองหรือผูรับจํานําใครมีสิทธิดีกวากัน  
จะตองนําหลักผูใดมากอนผูนั้นยอมมีสิทธิดีกวา (First in time, first in right) มาใชในการพิจารณา   

๔) กรณีนําเรือลําเดียวกันมาทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแลวและตอมาประสงค 
จะนําเรือลําดังกลาวไปทําสัญญาจํานําอีก หากมีการทําสัญญาจํานําจะสงผลใหสัญญาจํานั้น 
ตกเปนโมฆะตามมาตรา ๒๒๔๕ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ แตในทางกลับกัน  
หากนําเรือมาทําสัญญาจํานํากอนและตอมาประสงคจะทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผูเขียนเห็นวา  
ยอมสามารถกระทําได เนื่องจากลักษณะของการทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไมมีการตองสงมอบ
ทรัพยสินที่เปนหลักประกันใหแกผูรับหลักประกันประกอบกับไมมีกฎหมายหามไวแตอยางใด  
 
๔. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ปจจุบันกฎหมายไดยอมรับใหเรือเปนทรัพยสินที่ใชสามารถนํามาเปนหลักประกันได 
ในหลายรูปแบบไมวาจะเปนการจํานอง การจํานํา หรือการทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ   
อยางไรก็ตาม ในเบ้ืองตนผูที่เปนเจาของเรือจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบวาเรือของตนเขาลักษณะ
และเง่ือนไขในการนํามาเปนหลักประกันตามกฎหมายใดบาง โดยหากจะนําเรือมาเปนหลักประกัน
ทางจํานองก็จะตองพิจารณาลักษณะและเง่ือนไขของเรือตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
หรือพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามแตละกรณี หากนําเรือ 
มาเปนหลักประกันทางจํานําก็สามารถนําเรือทุกลักษณะมาจํานําไดทุกกรณี  (เวนแตกรณีจํานําเรือ 
ที่อยูภายใตพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่มาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีผลเปนโมฆะ) แตการนําเรือมาจํานําอาจไมเหมาะสมกับผูประกอบ
ธุรกิจที่ใชเรือในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากจะลักษณะของสัญญาจํานําจะตองมีการสงมอบทรัพยสิน 
แกผูรับจํานําเปนสําคัญ  ทั้งน้ี หากเจาของเรือเปนผูประกอบการธุรกิจที่ใชเรือในการประกอบธุรกิจ
การทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจก็ถือเปนทางเลือกหนึ่งที่พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดยอมรับทรัพยสินดังกลาวเปนหลักประกันทางธุรกิจ  นอกเหนือจากการพิจารณา 
ดังกลาวขางตนแลว หากไดมีการทําสัญญาหลักประกันในรูปแบบใดก็จะตองอยูภายใตหลักเกณฑ 
ของสัญญาหลักประกันแตละรูปแบบตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

                                                 
๔๕มาตรา ๒๒  ผูใหหลักประกันมีสิทธิครอบครอง ใชสอย แลกเปลี่ยน จําหนาย จายโอน และ

จํานองทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน รวมท้ังใชเปนหลักประกัน ใชในการผลิต นําไปรวมเขากับทรัพยสินอื่นใชไปสิ้นไป
ในกรณีท่ีครอบครองเพ่ือการใชสิ้นเปลือง และไดดอกผลของทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน เวนแตคูสัญญาจะตกลงกัน
เปนอยางอ่ืน 

ผูใหหลักประกันจะนําทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้ไปจํานําเพ่ือเปนประกัน
การชําระหนี้ตอไปมิได มิฉะนั้นการจํานํานั้นตกเปนโมฆะ 


