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กฎกระทรวง 
กําหนดให�บุคคลอ่ืนเป นผู�รับหลักประกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหน่ึง และมาตรา ๗ แห1งพระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว1าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว� ดังต1อไปน้ี 
 
กําหนดให�บุคคลดังต1อไปน้ีเป นผู�รับหลักประกัน 
(๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งมีวัตถุประสงค?ในการดําเนินการแปลงสินทรัพย?เป น

หลักทรัพย? 
(๒) ทรัสตีในนามทรัสต?ตามกฎหมายว1าด�วยทรัสต?เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
(๓) บริษัทหลักทรัพย? กองทุนรวม หรือผู�แทนผู� ถือหุ�นกู�ตามกฎหมายว1าด�วย

หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? 
(๔) นิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล1วงหน�าตามกฎหมายว1าด�วยสัญญาซื้อ

ขายล1วงหน�า 
(๕) บริษัทบริหารสินทรัพย?ตามกฎหมายว1าด�วยบริษัทบริหารสินทรัพย? 
(๖) นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค?ในการประกอบธุรกิจแฟ กเตอริง 
 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อภิศักด์ิ  ตันติวรวงศ? 

รัฐมนตรีว1าการกระทรวงการคลัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล1ม ๑๓๓/ท่ี ๑๐๓ ก/หน�า ๑/๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป นการสมควรกําหนดให�นิติบุคคล
บางประเภทเป นผู�รับหลักประกันตามกฎหมายว1าด�วยหลักประกันทางธุรกิจได�นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายกําหนดให�สถาบันการเงินเป นผู�รับหลักประกัน เพ่ือเป นการส1งเสริมให�มีการให�หลักประกัน
ทางธุรกิจตามกฎหมายดังกล1าวมากข้ึนอันจะเป นประโยชน?แก1การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของ
ประเทศ และโดยท่ีมาตรา ๗ แห1งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให�บุคคล
อ่ืนเป นผู�รับหลักประกันได�ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป นต�องออกกฎกระทรวงน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
วริญา/ตรวจ 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


