
สรุปมตคิณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจ ำวนัที ่17 เมษำยน 2562 

 

5. เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักฎหมำยหลกัประกนัทำงธุรกจิตำมตัวช้ีวัดกำรพัฒนำกำรได้รับสินเช่ือ (Getting 

Credit) ของกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมส ำหรับกำรประกอบธุรกจิในประเทศไทยของธนำคำรโลก (Ease of Doing 

Business) 

        คณะรัฐมนตรีพิจารณาการมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบักฎหมาย
หลกัประกนัทางธุรกิจตามตวัช้ีวดัการพฒันาการไดรั้บสินเช่ือ (Getting Credit) ของการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มส าหรับ
การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) ตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร. เสนอ แลว้มี
มติดงัน้ี 

        1. ใหก้ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เป็นหน่วยงานหลกั ร่วมกบักระทรวงการคลงั (กค.) ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
(องคก์ารมหาชน) (สพร.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงฐานขอ้มูลการจดทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเขา้ดว้ยกนั 
โดยใชร้ะบบท่ีเหมาะสม เพือ่ใหฐ้านขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์นมีความครบถว้น ทนัสมยั และสามารถสืบคน้ได ้ณ ท่ีเดียว รวมทั้ง
ใหรั้บความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ  กระทรวงอุตสาหกรรม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย 

        2. ใหก้ระทรวงการคลงั (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั) ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์(กรม
พฒันาธุรกิจการคา้) กระทรวงยติุธรรม (ยธ.) (กรมบงัคบัคดี) และส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ด าเนินการศึกษา
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัทางธุรกิจทั้งระบบ เพ่ือพฒันากฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัของประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใหด้ าเนินการตามมาตรา 77  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยโดยเคร่งครัด เพ่ือให้
กฎหมายเป็นท่ียอมรับของทกุภาคส่วนต่อไป 

สำระส ำคัญของเร่ือง 

ส านกังาน ก.พ.ร. เสนอรายงานวา่  

1. ในการประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มส าหรับ การประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 
มอบหมายใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติใหเ้ร่งรัด การแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัทาง
ธุรกิจ โดยใหส้ านกังาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหารือแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป อนัจะ
ส่งผลดีต่อการจดัอนัดบัของประเทศไทยในรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ  

 2. ส านกังาน ก.พ.ร. ไดป้ระชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กค. (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั) พณ. (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้) ยธ. (กรมบงัคบัคดี) สคก. สมาคมธนาคารไทย สมาคมลีสซ่ิงไทย สมาคมธุรกิจเช่าซ้ือไทย และธนาคารโลก
ประจ าประเทศไทยเพ่ือหารือเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการเร่งรัดการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัทางธุรกิจ โดยท่ี
ประชุมไดข้อ้สรุปร่วมกนั ดงัน้ี  

               2.1 สืบเน่ืองจากสิทธิในหลกัประกนัตามระบบกฎหมายไทยในปัจจุบนัเป็นไปตามกฎหมายหลายฉบบั 
เช่น ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัจดทะเบียน



เคร่ืองจกัร พ.ศ. 2514 พระราชบญัญติัการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2527 พระราชบญัญติัเรือไทย พ.ศ. 
2481 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นตน้ ธนาคารโลกจึงเสนอใหป้ระเทศไทยปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายฉบบัเดียวกนั ซ่ึงผูแ้ทนธนาคารโลกประจ าประเทศไทย
ช้ีแจงวา่ หากประเทศไทยสามารถด าเนินการตามขอ้แนะน าของธนาคารโลกได ้ก็จะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง แต่ธนาคารโลกมิไดป้ระสงคท่ี์จะแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย และตระหนกัดีวา่การเปล่ียนแปลงระบบ
กฎหมายตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการเพราะ  ตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และตอ้งด าเนินการดว้ยความละเอียด
รอบคอบ  

                 2.2 ท่ีประชุมเห็นพอ้งกนัวา่ การพฒันาระบบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัของไทยเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น 
แต่โดยท่ีมีผลกระทบมากจึงตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบไปพร้อม ๆ กบั   การสร้างการรับรู้ท่ีถกูตอ้งแก่
สังคม อยา่งไรก็ดี หากมิไดมี้การปรับปรุงระบบหลกัประกนัทางธุรกิจตามขอ้แนะน าของธนาคารโลก การอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ประชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจก็จะเป็นไปไดย้าก และจะส่งผลกระทบ ต่อความยากง่ายในการประกอบธุรกิจและการ
แข่งขนัของประเทศโดยรวม ดงันั้น ท่ีประชุมจึงเห็นควรด าเนินการ 2 ประเดน็ควบคู่กนัไปเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี  

                        2.2.1 ประเด็นท่ี 1 เป็นกำรด ำเนินกำรระยะส้ัน (ภายใตก้รอบกฎหมายปัจจุบนั) 

                         ปัจจุบนัการตรวจสอบสิทธิในหลกัประกนัเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากระบบของแต่ละหน่วยงานไม่
เช่ือมโยงกนั ดงันั้น หากสามารถเช่ือมโยงการตรวจสอบสิทธิในหลกัประกนัได ้การมีกฎหมายหลายฉบบัก็อาจไม่เป็นปัญหา ท่ี
ประชุมจึงเห็นควรใหห้น่วยงานท่ีมีระบบจดทะเบียนทรัพยสิ์น [ไดแ้ก่ พณ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) และ กระทรวงคมนาคม (คค.)] ซ่ึงก่อใหเ้กิดสิทธิในหลกัประกนัของสงัหาริมทรัพยท์ุกประเภท (การจ านอง ลีสซ่ิง/เช่าซ้ือ 
การน าบญัชีลูกหน้ีไปเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี และการขายแบบหน่วงกรรมสิทธ์ิ1) ร่วมกนัเช่ือมโยงฐานขอ้มูลการจด
ทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเขา้ดว้ยกนั โดยอาจใชร้ะบบ Blockchain2 หรือระบบอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เพื่อให้
ฐานขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์นมีความครบถว้น ทนัสมยั และสามารถสืบคน้ได ้ณ ท่ีเดียว ทั้งน้ี เห็นสมควรมอบหมายให ้กค. 
(ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั) และ สพร. เป็นหน่วยงานหลกัรับผดิชอบในเร่ืองดงักล่าวและก าหนดใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 6 เดือน 

                         2.2.2 ประเด็นท่ี 2 เป็นกำรด ำเนินกำรระยะกลำง (ภายใน 3 ปี)   

                          ให ้กค. (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั) ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พณ. (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้) ยธ. (กรมบงัคบัคดี) สคก. และภาคเอกชน ด าเนินการศึกษากฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัทางธุรกิจทั้งระบบ 
เพ่ือพฒันากฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัของประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกบับริบท  ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยด าเนินการตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยโดยเคร่งครัด เพ่ือใหก้ฎหมายเป็นท่ียอมรับของทกุภาคส่วน  

                          ทั้งน้ี การมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการปรับปรุงเก่ียวกบัระบบหลกัประกนัทาง
ธุรกิจของประเทศไทยขา้งตน้จะมีผลต่อการประเมินเพ่ือจดัอนัดบัความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกในรอบ
ต่อไป (Ease of Doing Business 2021) การด าเนินการดงักล่าวจึงตอ้งมีผลในทางปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2562 – 30 เมษายน 2563 

----------------------------- 

1 การขายแบบหน่วงกรรมสิทธ์ิคือ กรณีท่ีผูข้ายสงวนกรรมสิทธ์ิในสินคา้ไวแ้ละจะโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เม่ือผูซ้ื้อ
ด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั เช่น ผูข้ายจะสงวนกรรมสิทธ์ิของสินคา้ไวจ้นกวา่ผูซ้ื้อจะช าระค่าสินคา้ครบตามจ านวนท่ีตก
ลงกนั 



2 Blockchain คือ เป็นเทคโนโลยกีารจดัเก็บขอ้มูลแบบกระจายศูนย ์(Distributed Ledger 

Technology) โดยทกุขอ้มูลจะมีการเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ ซ่ึงผูใ้ชง้านจะไดเ้ห็นขอ้มูลชุดเดียวกนัทั้งหมด และเม่ือมีการ
เพ่ิมเติมขอ้มูล/รายการธุรกรรมใหม่ก็จะตอ้งรับรู้กนัทั้งระบบ โดยเป็นรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีรับประกนัความปลอดภยัวา่
ขอ้มูลท่ีถกูบนัทึกไปก่อนหนา้นั้น จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขได ้เพ่ือเป็นการสร้างกลไกความน่าเช่ือถือ ตวัอยา่งการ
ใชเ้ทคโนโลย ีBlockchain ในภาครัฐ เช่น (1) ประเทศองักฤษไดน้ าเทคโนโลย ีBlockchain มาใชใ้นการจ่ายเงิน
สวสัดิการภาครัฐต่าง ๆ โดยประชาชนจะไดรั้บเงินโดยตรงผา่นทาง Digital Wallet ของประชาชน ซ่ึงช่วยลด
ค่าธรรมเนียมธนาคารและลดโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานทอ้งถ่ินลงได ้(2) ประเทศเอสโตเนียไดน้ าเทคโนโลย ี
Blockchain และบริการดิจิทลัมาใชใ้นการบริการภาครัฐเกือบทกุประเภท เช่น ระบบภาษีออนไลน์ และการเช่ือมโยง
ขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ และ (3) ประเทศญ่ีปุ่ นไดน้ าเทคโนโลย ีBlockchain มาใชส้ าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ในกระบวนงานจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ 

                อยา่งไรก็ดี ในส่วนของขอ้เสนอท่ีส านกังาน ก.พ.ร. เสนอใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายให ้กระทรวงการคลงั 
(ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั) เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั  (องคก์ารมหาชน) ในการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลการจดทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเขา้ดว้ยกนันั้น กระทรวงการคลงัพิจารณาแลว้เห็นวา่ กระทรวง
พาณิชย ์ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) มีความเหมาะสมในการเป็นหน่วยงานหลกัเพ่ือด าเนินการดงักล่าว เน่ืองจากกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้มีฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบัการน าทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกนัอยูแ่ลว้ แต่โดยท่ีพระราชบญัญติัหลกัประกนัทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 4 บญัญติัใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตาม
พระราชบญัญติัฯ เน่ืองจากการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในขณะนั้น ไดมี้การ
ปรับเปล่ียนรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัฯ จำก“รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม” เป็น “รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั” เน่ืองจากการใหห้ลกัประกนัการช าระหน้ีตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการใหห้ลกัประกนัการขอสินเช่ือจาก
การประกอบธุรกิจจึงเป็นการใหสิ้นเช่ือรูปแบบหน่ึง ซ่ึงกระทรวงการคลงัมีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินการคลงัของแผน่ดิน
และเป็นผูดู้แลสินเช่ือในภาพรวม ดงันั้น กรณีน้ีคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายใหก้ระทรวงพาณิชยเ์ป็นหน่วยงานหลกั ร่วมกบั
กระทรวงการคลงั สพร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงฐานขอ้มูลการจดทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเขา้ดว้ยกนั 
ตามความเห็นของส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 


