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บทคัดย่อ
สืบเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมไม่ได้คุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมอย่างเพียงพอแก่ผคู้ ำ�้ ประกันซึง่ มิใช่ลกู หนีช้ นั้ ต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอก
ที่ยอมตนต่อเจ้าหนี้ในการช�ำระหนี้แทนลูกหนี้ และในทางปฏิบัติ เจ้าหนี้มักอาศัย
อ�ำนาจต่อรองสูงกว่าก�ำหนดข้อตกลงทีท่ ำ� ให้ผคู้ ำ�้ ประกันต้องรับภาระหนักเกินสมควร
จึงมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการเริ่มแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้คำ�้ ประกันตั้งแต่ พ.ศ.2554 และในเวลาต่อมา มี
การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และ (ฉบับ
ที่ 21) พ.ศ.2558 ซึง่ ในส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
ได้มีการยกเลิกมาตรา 681 เดิมและก�ำหนดบทบัญญัติใหม่ ให้การค�้ำประกันเพื่อหนี้
อันสมบูรณ์หรือหนีใ้ นอนาคตหรือหนีม้ เี งือ่ นไข จะต้องมีการระบุวตั ถุประสงค์ ลักษณะ
ของมูลหนี้ จ�ำนวนเงินสูงสุด และระยะเวลาในการก่อหนีค้ �้ำประกัน เพือ่ ให้ผคู้ ำ�้ ประกัน
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Abstract
According to the former Civil and Commercial Code, it did not
protect and provide sufficient fairness to the third party surety who was
not the principal debtor and had to repay to the creditor on behalf of
the debtor. In practice, the creditor often relied on higher negotiating
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ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาค�้ำประกันอย่างชัดเจน มิใช่การ
ค�้ำประกันอย่างไม่มีขอบเขตและไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งได้ดังเช่นกฎหมายเดิม อย่างไร
ก็ดี ในส่วนกิจการต่อเนื่องหลายครั้งอาจไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ มีการ
วางหลักไว้ว่า ข้อตกลงให้ผู้ค�้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม รวมทั้งข้อตกลงที่
แตกต่างไปจากกฎหมายหรือข้อตกลงใดๆ ทีเ่ ป็นการเพิม่ ภาระแก่ผคู้ ำ�้ ประกัน ให้ผคู้ ำ�้
ประกันต้องรับภาระเกินสมควร เป็นโมฆะ และข้อตกลงที่ผู้ค�้ำประกันท�ำไว้ล่วงหน้า
ก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลา อันมีผลเป็นการให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้
อีกต่อไป อย่างไรก็ดี แม้วา่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557
จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ค�้ำประกัน แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจในบางส่วน จึงมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 เพื่อผ่อนคลายความเคร่งครัดของกฎหมาย (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 สร้างความสมดุลระหว่างการคุม้ ครองสิทธิผคู้ �้ำประกัน และลดอุปสรรคใน
การด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้เศรษฐกิจในระดับมหภาคสามารถด�ำเนินต่อไปได้ เช่น อนุโลม
ให้นติ บิ คุ คลซึง่ เป็นผูค้ �้ำประกัน สามารถผูกพันเพือ่ รับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ มหรือในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วมได้ และไม่มีสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ช�ำระก่อน ตลอดจนไม่
สามารถเกี่ยงให้บังคับช�ำระหนี้จากทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้ไว้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้ก่อน
ได้  ทั้งนี้ ในส่วนข้อตกลงยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลากับผู้คำ�้ ประกันล่วงหน้า สามารถ
กระท�ำได้ในกรณีทผี่ คู้ ำ�้ ประกันเป็นสถาบันการเงิน หรือค�ำ้ ประกันเพือ่ สินจ้างเป็นปกติ
ธุระ ทั้งนี้ เมื่อได้วิเคราะห์หลักการและเหตุผลดังกล่าว เห็นว่ากฎหมายที่ปรับปรุง
แก้ไขในปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 สามารถเป็นหลักประกันในการคุม้ ครองและให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้คำ�้ ประกันอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : เจ้าหนี้; ลูกหนี้; ผู้คำ�้ ประกัน
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power to set the advantageous suretyship agreement which caused
more burdens to the surety. Therefore, the provisions of the surety had
been initiated to amend since B.E. 2554. Later, the Civil and Commercial
Code (No.20) B.E.2557 and (No.21) B.E.2558 were promulgated. Section
681 of the Civil and Commercial Code (No.20) B.E.2557 was repealed
and replaced by the new provisions (No.21) B.E.2558. Except for the
continuing business, the purpose, the  type of maximum amount, and
the duration of the obligation must be specified for valid obligation,
future or conditional obligation to ensure that the surety is clearly
informed about the liability under the suretyship contract which is
different from the original law, that is: boundless and no authority to
defend. A joint-liability agreement with the debtor, including terms that
are different from any law or agreement increasing the burden on the
surety shall be voided. Also the consents to the delay the payment in
advance are not bound. Although the Civil and Commercial Code (No.20)
B.E.2557 ensured fairness for the surety, it caused problems and barriers
in doing business. Therefore, the Civil and Commercial Code Amendment
Act (No.21) B.E.2558 was promulgated to decrease the strictness of the
law (No.20) B.E.2557, to balance the protection of the surety’s rights,
to reduce barriers to do business and to facilitate the macro level
economy. For example, the juristic surety can be held liable for the
joint debtor or as a joint debtor. Also, the surety may require no rights
to demand the debtor to be first called upon to perform or make the
obligation against the property of the debtor. In the case that the
surety who is financial institution or the person regularly doing business
as the surety is allowed to make consent to the payment delay in
advance. In the writer’s opinion, the principles and rationales of the
amended law of B.E.2557 and B.E.2558 can sufficiently be a guarantee
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for protection and fairness of the surety and eliminate a barrier to
conduct business as well.
Keywords: Creditor; Debtor; Surety

สุพจน์  กูม้ านะชัย. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกั ษณะค�ำ้ ประกัน  จ�ำนอง และจ�ำน�ำ. 2550 น 2.
พิพากษาเกี่ยวกับข้อตกลงที่แตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยค�้ำประกันข้อตกลงให้
ผู้ค�้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม   ข้อตกลงว่าผู้ค�้ำประกันจะไม่ยกข้อต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นความรับผิด
ข้อตกลงสละสิทธิในการยกอายุความข้อต่อสู้ เป็นการตกลงยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  จึงสามารถท�ำได้และข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาก็มิได้
มีผลให้ผู้คำ�้ ประกันรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ  ไม่ใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 จึงใช้บังคับได้
2
3
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บทนำ�
ในการท�ำธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและแผ่กงิ่ ก้านสาขาออกไปมากเท่าไหร่กจ็ ะเป็น
ผลดีต่อประเทศชาติในการสร้างงาน สร้างเงิน แต่มิใช่ทุกกลุ่มธุรกิจจะมีต้นทุนในมือ
เต็มที่ ฉะนั้นการมีเครดิตสามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ  
ขณะเดียวกันผู้ให้กู้ก็ต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทนให้คุ้มรวมทั้งต้องมีความมั่นใจว่า
จะได้รับช�ำระหนี้  ข้อก�ำหนดในสัญญาจึงเกิดขึ้นขั้นแรกใช้บุคคลเป็นผู้คำ�้ ประกัน แต่
แหล่งทุนในฐานะเจ้าหนี้จะมีอ�ำนาจต่อรองมากกว่าเพราะสามารถอนุมัติการปล่อย
เงินกู้หรือไม่ก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค�้ำประกันเดิมได้
ก�ำหนดความรับผิดของผู้คำ�้ ประกันไว้เต็มที  ่ เพราะถือว่าเมื่อยอมตนมาเป็นคู่สัญญา
แล้วแสดงว่าควรจะรับผิด อย่างไรก็ดี ค�ำว่าค�ำ้ ประกัน นั้น ถูกน�ำไปใช้ในหลายบริบท
กฎหมาย เช่น การประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา การค�้ำประกันในศาลเพื่อประกัน
การช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา ซึ่งแม้กรณีดังกล่าวจะถูกเรียกหรือเข้าใจกันว่าเป็นการ
ค�้ำประกัน แต่ก็มิใช่การค�้ำประกันตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2
นอกจากนี้ยังมีค�ำพิพากษาฎีกาที่ 6088/2550 วางหลักไว้ว่า การก�ำหนดให้ผู้ค�้ำ
ประกันต้องปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกตินั้นไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  คูส่ ญ
ั ญาสามารถตกลงเป็นอย่างอืน่ ได้3 โดยก�ำหนด
ไว้ในสัญญาให้ผู้ค�้ำประกันร่วมรับผิดในหนี้ที่ค�้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วม หรือให้ผู้ค�้ำ
ประกันสละสิทธิเกีย่ งให้เจ้าหนีเ้ รียกให้ลกู หนีช้ ำ� ระหนีก้ อ่ น หรือสละสิทธิเกีย่ งให้บงั คับ
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ช�ำระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ทีล่ กู หนีใ้ ห้ประกันแก่เจ้าหนีก้ อ่ น ดังนัน้ เมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัดช�ำระ
หนี้เจ้าหนี้จะบังคับช�ำระหนี้เอาแก่ผู้ค�้ำประกันทันที ซึ่งไม่น่าจะเป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำ
ประกัน3 ขณะที่ศาลฎีกาได้ยึดแนวทางในการวินิจฉัยคดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 และใช้
หลักนี้มาจนถึงปี พ.ศ.2550 ดังกล่าวมาแล้ว โดยก�ำหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้น
สิทธิของผูค้ ำ�้ ประกันตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ หรือบางครัง้ ให้รบั ผิดเสมือนเป็นลูกหนี้
ชั้นต้น ท�ำให้ผู้ค�้ำประกันกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายเป็นจ�ำนวนมาก4 จนเป็นผลให้
เริ่มต้นปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแรกว่าด้วยเรื่องค�้ำ
ประกัน (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แล้ว ปรากฏว่าเกิดผลกระทบกับหลายฝ่ายทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง คณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (คพก.) รับไปพิจารณา
เกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง จนเกิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ของกฎหมาย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
การพัฒนาของกฎหมายว่าด้วยคํ้าประกัน
การค�ำ้ ประกันได้มกี ล่าวถึงในกฎหมายโบราณคือ พระไอยการลักษณะกูห้ นีบ้ ท
ที่ 46 และลักษณะตระละการบทที่ 84 อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นที่มา
ของกฎหมายค�ำ้ ประกันของกฎหมายปัจจุบนั แต่อย่างใด ขณะทีป่ ระมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยการค�้ำประกัน มีรากฐานมาจากกฎหมายหลายประเทศที่ใช้
ประมวลกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายค�้ำประกันของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศญีป่ นุ่ 6  น�ำมาเป็นส่วนหนึง่ ของประมวลกฎหมาย
  สถาบันวิจยั รพีพฒ
ั นศักดิ์ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม, ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการเตรียมความพร้อม
เกีย่ วกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทแี่ ก้ไขใหม่, 2557 น. 36 -39.
5
ชัชฎากรณ์ ประยูรวงษ์, กฎหมายค�ำ้ ประกันและการจ�ำนองทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม : ความเป็นธรรมแก่ผคู้ ำ�้
ประกันและผูจ้ ำ� นอง, 2558 น. 2
6
  มานวราชเสวี, อุทาหรณ์สำ� หรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 2 ฉบับกรมร่างกฎหมาย
: ทีม่ าของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 5, 2533 น. 23
4
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เดชอุดม ไกรฤทธิ,์ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.
2557 (บทบัญญัตวิ า่ ด้วยหนี้ ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง), 2558 น. 8.
8
ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่
เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....., (กรุงเทพฯ: ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา, 2557)
7
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แพ่งและพาณิชย์ของไทยเกี่ยวกับการค�้ำประกันซึ่งมีข้อบกพร่องน�ำไปสู่การพัฒนา
และแก้ไขกฎหมายเป็นล�ำดับไป ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (คพก.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา มีข้อสังเกตในหลักการเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการค�ำ้ ประกัน เนือ่ งจากระบบกฎหมายไทย7 ยัง
ไม่แยกพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง การแก้ไขกฎหมายค�้ำประกันที่มุ่งคุ้มครอง
บุคคลในแง่ความส�ำคัญทางแพ่งนัน้ อาจลดความไม่เป็นธรรมให้แก่ผคู้ ำ�้ ประกันทีเ่ ป็น
ปัจเจกบุคคลได้ระดับหนึ่ง
ล�ำดับที่ 2 เริ่มพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2554 พิจารณาเสร็จ
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2554 โดยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสองครัง้ เมือ่ วันที่
9 มีนาคม พ.ศ.2555 และ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งให้ข้อสังเกตดังนี้ การแก้ไขกฎหมายค�ำ้ ประกันที่มุ่งคุ้มครองบุคคลใน
แง่ความสัมพันธ์ทางแพ่ง อาจลดความไม่เป็นธรรมให้แก่ผคู้ ำ�้ ประกัน แต่ขณะเดียวกัน
อาจสร้างปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในแง่ความส�ำคัญเชิง
พาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมในเชิงพาณิชย์8
ล�ำดับที่ 3 คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (คพก.) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายผ่าน
เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของบุคคลทัว่ ไป
และน�ำความคิดเห็นทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายด้วย จึงน�ำเสนอ
ร่างดังกล่าวต่อส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ล�ำดับที่ 4 ในปี พ.ศ.2556 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อมา
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอกฎหมายค�้ำประกันที่แก้ไขต่อคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ในที่สุด คสช. มีมติให้
เสนอกฎหมายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ล�ำดับที่ 5 จากการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.
2557 มีกระแสคัดค้านจากความวิตกกังวลหลังการประกาศบังคับใช้ ตัวแทนของ
สถาบันการเงินต่างๆ ได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องผ่านสมาคมธนาคารไทย จนท�ำให้
นายมีชยั ฤชุพนั ธ์ น�ำเสนอปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวดค�ำ้
ประกันและจ�ำนองรอบสอง โดยจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นการ
เร่งด่วนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่ง สนช. มีมติรับหลักการในวาระแรก
และแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 15 คน ขึ้นพิจารณาโดยให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง
ขณะที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 ได้ประกาศใช้ไปแล้วให้คงใช้ต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ผ่านการพิจารณาและประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ทั้งสองฉบับได้บังคับใช้จนถึงปัจจุบัน
ล�ำดับที่ 6 ผลของการแก้ไขพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 เกิดความกังวลของภาคเอกชนเพราะไม่เข้าใจ
ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งประสงค์จะคุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้
โดยตรงให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ค�้ำประกัน ซึ่งอยู่ในฐานะของ
ลูกหนี้ชนั้ ที่2 เพราะความจริงแล้วกฎหมายซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมยังคงซึ่งหลักการในความ
รับผิดของผู้ค�้ำประกันตามสัญญาค�้ำประกันที่ท�ำไว้กับเจ้าหนี้เหมือนเดิม9 เพื่อ
ผ่อนคลายความวิตกต่อการแก้ไขกฎหมายฉบับแรก จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558  มีผลใช้
บังคับตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรม
มิ ติ ข องความเป็ น ธรรมมี ห ลากหลายประการ เช่ น ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของความเป็นธรรมว่าคือ ความ
ยุติธรรม แม้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 27
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....., เรือ่ งเสร็จที่ 110/2558, น.6
9
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ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้
รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ในค�ำพิพากษาฎีกาที่ 114/2459 วินจิ ฉัย
ว่า ความยุตธิ รรม แปลว่า ความประพฤติอนั ชอบด้วยพระราชก�ำหนดกฎหมายเท่านัน้
ความเห็นส่วนบุคคลย่อมแปรปรวนต่างๆไม่ยตุ เิ ป็นยุตธิ รรมได้ และปัญญา อุดชาชน 10
ได้อธิบายไว้ว่า กฎหมายเป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรม กฎหมายคือความยุติธรรม
อะไรที่กฎหมายบัญญัติจะมีความยุติธรรมในตัวเอง ส่วนกฎหมายจะยุติธรรมหรือไม่
จะอยู่ที่การบังคับใช้ กฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใด ตาม
แนวคิดของนักกฎหมาย บ้านเมืองเห็นว่ากฎหมายกับความยุติธรรมนั้นสามารถแยก
จากกันได้อย่างสิ้นเชิง และเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายนานาประเทศ
นอกจากนี้มีแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองชาวอเมริกันชื่อ จอห์น รอลว์ส (John
Bordley Rawl)11 กล่าวถึงทฤษฎีความเป็นธรรม (A Theory of Justice, 1971) ว่า
ความยุติธรรม การประนีประนอมอย่างมีหลักการระหว่างเสรีภาพ (Liberty) โดยน�ำ
เสนอให้เห็นแนวคิดที่มองความยุติธรรมเสมือนการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม
(Justice as Fairness) รอลว์สใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นหลักในการถ่ายทอดเนือ้ หาของ
ความยุตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็นการปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเป็นธรรม เขาพยายามทีจ่ ะแสวงหา
หนทางแก้ไขปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ การกระจายความยุติธรรม (Distributive
Justice)
จากแนวคิ ด ดั งกล่าวสามารถน�ำมาใช้ในการพิ จารณาความเป็ นธรรมทาง
กฎหมายของหลักค�ำ้ ประกันทีก่ ฎหมายควรให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลอย่างเสมอภาค
การบัญญัตกิ ฎหมายนัน้ ผูร้ า่ งมีเจตนาทีจ่ ะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
แต่บางครัง้ มีผทู้ พี่ ยายามตีความกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ดังหลักการของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2468 เดิมบัญญัติเรื่องค�้ำประกันไว้กว้างๆ
ท�ำให้มกี ารน�ำไปใช้เกิดความเสียหายแก่คสู่ ญ
ั ญา โดยทีก่ ฎหมายไม่อาจเข้าไปคุม้ ครอง
ได้ดังนี้
1) การค�ำ้ ประกันหนีใ้ นอนาคตไม่มขี อบเขตชัดเจน สามารถค�ำ้ ประกันได้ ท�ำให้
ผูค้ �้ำประกันต้องรับภาระหนี้ ทีต่ นเองไม่อาจคาดเดาได้วา่ มีจ�ำนวนเท่าไร นานแค่ไหน
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2) ผู้ค�้ำประกันอาจต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้และข้อสัญญานี้ไม่เป็นโมฆะ
นั่นคือเจ้าหนี้สามารถเรียกให้ผู้คำ�้ ประกันช�ำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องเรียกจากลูกหนี้ก่อน
3) กฎหมายไม่ห้ามหากเจ้าหนี้ใช้อ�ำนาจต่อรองที่ได้เปรียบของเจ้าหนี้ ให้
ผู้ค�้ำประกันท�ำข้อตกลงที่แตกต่างจากกฎหมายก�ำหนดไว้ และข้อตกลงนั้นก็มีผล
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ผู้ค�้ำประกันต้องผูกพันตามข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น
4) กฎหมายเดิมนี้ไม่ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจน ในเรื่องของเวลาบอกกล่าวให้ผู้
ค�ำ้ ประกันช�ำระหนีอ้ นั มีผลให้ผคู้ ำ�้ ประกันหลุดพ้นความรับผิด เท่ากับผูค้ ำ�้ ประกันต้อง
มีภาระหนี้ที่ตนมิได้เป็นผู้สร้างติดตัวไปตลอด
5) ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
โดยผูค้ ำ�้ ประกันไม่มสี ว่ นในการร่วมเจรจา ท�ำให้ไม่สามารถหลุดพ้นความรับผิด ยังคง
ต้องรับผิดในฐานะของผูค้ ำ�้ ประกันต่อไป ถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิง่ ทีต่ นต้องรับภาระ
ในหนี้แต่ไม่ได้เข้าไปต่อรอง หรือท�ำข้อตกลงร่วมกันแต่อย่างใด
6) การผ่อนเวลาช�ำระหนี้ของเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ มีผลผูกพันผู้ค�้ำประกันที่ต้องรับ
ภาระการผ่อนเวลานั้นไปด้วย ท�ำให้ภาระของผู้ค�้ำประกันยืดยาวต่อไปแทนที่จะจบ
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา
จากผลของการตีความเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนีแ้ ต่ไม่เป็นธรรมแก่ผคู้ ำ�้ ประกันดัง
กล่าวจึงมีแนวคิดในการพัฒนากฎหมายและแก้ไขโดยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 อันประกอบด้วย
1) เจ้าหนี้อาจให้ผู้ค�้ำประกัน ท�ำสัญญาค�้ำประกันเพื่อหนี้ในอนาคตได้แต่ต้อง
ระบุมลู หนีใ้ ห้ชดั เจนคือจ�ำนวนเงินค�ำ้ ประกันสูงสุดทีค่ ำ�้ ประกัน และก�ำหนดวันสิน้ สุด
ของการค�้ำประกันเพื่อให้ผู้ค�้ำประกันทราบ รวมถึงเตรียมพร้อมรับภาระอันหนักนี้
2) เจ้าหนี้จะให้ผู้ค�้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมไม่ได้ เป็นโมฆะ ยกเว้น
ผู้ค�้ำประกันเป็นนิติบุคคลและยินยอมเข้าผูกพัน ผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
กรณีนี้นิติบุคคลจะไม่มีสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกช�ำระหนี้จากลูกหนี้ก่อน หรือยกข้อ
ต่อสู้อื่นๆที่สามารถยกขึ้นต่อสู้ได้ เหตุผลของการก�ำหนดเพิ่มเติมให้นิติบุคคลเป็นลูก
หนีร้ ว่ มได้ เนือ่ งจากการท�ำธุรกิจเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยการน�ำสถาบัน
การเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้าค�้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วม จะท�ำให้ง่ายแก่การปล่อย
สินเชื่อของเจ้าหนี้
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3) ข้อตกลงเกี่ยวกับการค�้ำประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา 681 วรรคหนึ่ง
วรรคสองและวรรคสาม (หนี้ค�้ำประกันต้องเป็นหนี้สมบูรณ์) มาตรา 694 (สิทธิของผู้
ค�้ำประกันยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความ) มาตรา 698 (ผู้ค�้ำประกันหลุดพ้นจากความรับ
ผิดหากหนี้ของลูกหนี้ระงับ) มาตรา 699 (สิทธิการยกเลิกสัญญาค�้ำประกัน) ให้มีผล
เป็นโมฆะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้คำ�้ ประกัน
4) เจ้าหนีต้ อ้ งบอกกล่าวไปยังผูค้ ำ�้ ประกันภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีล่ กู หนีผ้ ดิ นัด
และไม่วา่ กรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนีจ้ ะเรียกให้ผคู้ ำ�้ ประกันช�ำระหนีก้ อ่ นทีห่ นังสือ
บอกกล่าวจะไปถึงผูค้ ำ�้ ประกันไม่ได้ แต่ไม่ตดั สิทธิผคู้ ำ�้ ประกันทีจ่ ะช�ำระหนีเ้ มือ่ หนีถ้ งึ
ก�ำหนดช�ำระ กรณีที่เจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวภายในเวลาดังกล่าว ผู้ค�้ำประกันก็
จะหลุดพ้นจากความรับผิดเฉพาะดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระ
ติดพันในหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพ้นก�ำหนดเวลา นั้น
ในกรณีที่กำ� หนดให้เจ้าหนี้บอกกล่าวภายใน 60 วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัด เพื่อให้
ผู้ค�้ำประกันได้รู้ตัวว่าผู้ค�้ำประกันจะต้องรับภาระในฐานะลูกหนี้ชั้นที่สองเฉพาะหลัง
จากได้รบั ค�ำบอกกล่าวเท่านัน้ หากไม่ก�ำหนดเช่นนีเ้ จ้าหนีอ้ าจเรียกให้ผคู้ �้ำประกันรับ
ผิดทันทีเมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัด อย่างไรก็ดผี คู้ ำ�้ ประกันอาจเข้าช�ำระหนีเ้ มือ่ หนีข้ องลูกหนีถ้ งึ
ก�ำหนด เพื่อจะได้ปลดเปลื้องภาระของตน นอกจากนี้ผลของการไม่มีค�ำบอกกล่าว
ของเจ้าหนี้ ผูค้ ำ�้ ประกันก็ยงั ต้องรับผิดในหนีต้ ามสัญญาค�ำ้ ประกันซึง่ เป็นหนีป้ ระธาน
แต่ไม่ตอ้ งรับผิด ในดอกเบีย้ ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันหลังพ้นก�ำหนด
เวลา ที่เจ้าหนี้ควรจะบอกกล่าว
5) หากเจ้าหนี้กระท�ำการใดอันเป็นผลให้ลดจ�ำนวนหนี้ที่มีการค�้ำประกัน รวม
ทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ให้
มีผลเป็นประโยชน์แก่ผคู้ ำ�้ ประกันด้วย และถ้าลูกหนีไ้ ด้ชำ� ระหนีต้ ามทีล่ ดแล้วหรือลูก
หนี้ช�ำระหนี้ตามที่ลดดังกล่าวไม่ครบถ้วนและผู้ค�้ำประกันได้ช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือนั้น
หรือลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ตามที่ลดดังกล่าวและผู้ค�้ำประกันได้ช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดนั้น
แล้วก็ดีให้ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นและหากมีข้อตกลงใดที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระ
แก่ผู้ค�้ำประกันข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
6) ข้อตกลงทีผ่ คู้ ำ�้ ประกันท�ำไว้ลว่ งหน้าก่อนเจ้าหนีผ้ อ่ นระยะเวลาการช�ำระหนี้
อันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้ ยกเว้นผู้ค�้ำ

81

บทที่ 4

82

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ประกันซึง่ เป็นสถาบันการเงินหรือค�ำ้ ประกันเพือ่ สินจ้างเป็นปกติธรุ ะข้อตกลงล่วงหน้า
เกี่ยวกับการผ่อนเวลาการช�ำระหนี้ให้ใช้ได้ต่อไป
แม้จะมีการแก้ไขในกฎหมาย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แล้วก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สัญญายังมองว่าต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามหลักการของการท�ำ
สัญญาจึงเกิดการแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.
2558 ดังนี้
1) ผูค้ ำ�้ ประกันทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลและยินยอมเข้าผูกพันตนเป็นลูกหนีร้ ว่ ม ข้อตกลง
นัน้ ไม่เป็นโมฆะ แต่ไม่มสี ทิ ธิตามมาตรา 688 (เกีย่ งให้ไปเรียกจากลูกหนีก้ อ่ น) มาตรา
689 (หากผู้ค�้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางจะช�ำระหนี้ได้และบังคับเอาจาก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่เป็นการยาก) และ 690 (ให้เจ้าหนี้ช�ำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน
ซึ่งลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันก่อน)
2) ยกเลิกมาตรา 685 /1 ใน (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และใช้มาตรา 685 /1 ใหม่
แทนคือห้ามขยายขอบเขตความรับผิดของผู้คำ�้ ประกันมิฉะนั้นเป็นโมฆะ และยกเลิก
มาตรา 691 วรรคหนึ่งและใช้มาตรา 691 ใหม่แทน คือหากเจ้าหนี้ ลดหนี้ให้แก่ลูก
หนี้ชั้นต้นเท่าใดให้แจ้งผู้คำ�้ ประกันทราบเป็นหนังสือภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตกลง
กับลูกหนีถ้ า้ ลูกหนีช้ ำ� ระหนีเ้ ท่าไหร่ หรือผูค้ ำ�้ ประกันท�ำการช�ำระหนีเ้ ท่าใดผูค้ ำ�้ ประกัน
หลุดพ้นเท่านัน้ โดยทีผ่ คู้ ำ�้ ประกันมีสทิ ธิชำ� ระหนีไ้ ด้แม้ลว่ งเวลาช�ำระหนีต้ ามทีเ่ จ้าหนี้
ได้ลดให้แก่ลูกหนี้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดข้อตกลงได้ การใดที่
จะมีผลบังคับเป็นอย่างอืน่ ในลักษณะเพิม่ ภาระแก่ผคู้ ำ�้ ประกันให้ตกเป็นโมฆะ เหตุผล
ของ การแก้ไขมาตรานีเ้ นือ่ งจากยังไม่มบี ทบัญญัตทิ ใี่ ห้เจ้าหนีแ้ จ้งถึงการลดหนีใ้ ห้ผคู้ ำ�้
ประกันทราบ ท�ำให้เดิมผู้ค�้ำประกันไม่ทราบถึงจ�ำนวนหนี้ที่ตนแบกภาระอยู่ว่ามี
จ�ำนวนเท่าไร
3) เพิ่มเติมมาตรา 700 วรรคสาม ในกรณีมีการตกลงไว้เป็นการล่วงหน้า ให้เจ้า
หนีผ้ อ่ นเวลาให้แก่ลกู หนีแ้ ล้วจะถือว่าผูค้ ำ�้ ประกันให้ความยินยอมในการผ่อนเวลานัน้
ด้วย ข้อตกลงนี้ใช้บังคับไม่ได้เป็นโมฆะ แต่ถ้าผู้ค�้ำประกันเป็นสถาบันการเงิน หรือ
ผูค้ ำ�้ ประกันเพือ่ สินจ้างเป็นปกติธรุ ะ โดยประกอบเป็นอาชีพดังนีส้ ามารถท�ำได้ เพราะ
ส่วนใหญ่จะมีค่าตอบแทนแก่ผู้คำ�้ ประกันเหล่านี้ จึงยอมตนเข้าเป็นผู้คำ�้ ประกัน
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อนึ่งแม้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งสองฉบับ ก็เป็นเพียง
ปรับปรุงเพิม่ เติมบางประเด็นให้เหมาะสมเท่านัน้ แต่หลักเกณฑ์พนื้ ฐานว่าด้วยเรือ่ งค�ำ้
ประกันยังคงใช้ตามเดิม
วิเคราะห์ความไม่เป็นธรรมตามกฎหมายค�้ำประกัน
จากปัญหาที่ผู้ค�้ำประกันไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายเดิม (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2468 ว่าด้วยเรื่องค�้ำประกัน) จนมีการปรับปรุงแก้ไข
เป็นพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที2่ 0) พ.ศ.
2557 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
21) พ.ศ.2558 ดังกล่าวมาแล้วจึงน�ำเสนอสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้
บทที่ 4

ความไม่เป็น
ธรรม

ผู้ค�้ำประกันต้อง
ค�้ำประกันหนี้ทุก
ชนิดไม่ว่าเป็นหนี้
ในอนาคต โดย
ไ ม ่ มี ข อ บ เ ข ต
ก�ำหนด อันถือว่า
ผู้ค�้ำประกันต้อง
รับภาระหนักกว่า
ปกติ

หลักกฎหมาย

มาตรา 681 อัน
ค�้ำประกันนั้นจะ
มีได้แต่เฉพาะเพือ่
หนี้ อั น สมบู ร ณ์
หนีใ้ นอนาคตหรือ
หนี้มีเงื่อนไข จะ
ประกั น ไว้ เ พื่ อ
เหตุการณ์ซึ่งหนี้
นั้นอาจเป็นผลได้
จริง ก็ประกันได้
ห นี้ อั น เ กิ ด แ ต ่
สัญญาซึง่ ไม่ผกู พัน
ลูกหนี้ เพราะท�ำ
ด้วยความส�ำคัญผิด
หรือเพราะเป็นผู้
ไร้ความสามารถนัน้
ก็อาจจะมีประกัน
อย่างสมบูรณ์ได้
ถ้ า หากว่ า ผู ้ ค�้ ำ
ป ร ะ กั น รู ้ เ ห ตุ
ส� ำ คั ญ ผิ ด หรื อ ไร้
ความสามารถนั้น
ในขณะที่ เข้าท�ำ
สัญญาผูกพันตน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
ความไม่เป็นธรรม
การที่ ม าตรา 681 วรรคสอง
ก�ำหนดให้ค�้ำประกันครอบคลุมถึง
หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขที่
อาจเป็นผลได้จริงนั้น เป็นกรณีที่
จ�ำเป็นและสอดคล้องกับกิจกรรม
ทางพาณิชย์ในปัจจุบัน แต่ในทาง
ปฏิบัติเจ้าหนี้จ�ำนวนมากกลับใช้
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นช่องทางที่
ท� ำ ให้ ก ารค�้ ำ ประกั น เป็ น การ
ประกั น การช� ำ ระหนี้ อ ย่ า งไม่ มี
ขอบเขตจ�ำกัด เพื่อป้องกันความ
เสียหายทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นแก่
ตน โดยก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันต้อง
รับผิดชอบในบรรดาหนี้ทั้งปวงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดทุก
ประการด้วย ท�ำให้ผคู้ ำ�้ ประกันไม่มี
โอกาสทราบว่าตนต้องรับผิดในมูล
หนี้ใดบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และในวงเงินเท่าใด กรณีนี้จึงไม่
เป็นธรรมแก่ผปู้ ระกันผูค้ �้ำประกัน

หลักกฎหมาย

มาตรา 3  ให้ยกเลิกความในมาตรา 681 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้
ความต่อไปนีแ้ ทน “มาตรา 681 อันค�ำ้ ประกัน
นั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์ หนี้ใน
อนาคตหรื อ หนี้ มี เ งื่ อ นไขจะประกั น ไว้ เ พื่ อ
เหตุการณ์ซงึ่ หนีน้ นั้ อาจเป็นผลได้จริงก็ประกัน
ได้ แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ราย
ที่ค�้ำประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จ�ำนวนเงิน
สูงสุดทีค่ ำ�้ ประกัน และระยะเวลาในการก่อหนี้
ที่จะค�้ำประกัน เว้นแต่เป็นการค�ำ้ ประกันเพื่อ
กิจการเนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา 699
จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ สัญญาค�้ำ
ประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่ค�้ำประกันไว้
โดยชัดแจ้ง และผู้ค�้ำประกันย่อมรับผิดเฉพาะ
หนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น หนี้อันเกิดแต่
สัญญาซึ่งไม่ผูกพันลูกหนี้เพราะท�ำด้วยความ
ส�ำคัญผิดหรือเพราะเป็นผูไ้ ร้ความสามารถนัน้
ก็อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ได้ ถ้าหากว่าผู้
ค�้ำประกันรู้เหตุส�ำคัญผิดหรือไร้ความสามารถ
นัน้ ในขณะทีเ่ ข้าท�ำสัญญาผูกพันตน”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4

----

หลักกฎหมาย
----

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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----

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

หลักกฎหมาย
มาตรา 3  ให้เพิม่ ความต่อ
ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของ
มาตรา 681/1 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
“ความในวรรคหนึ่ง มิให้
ใช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ผู ้ ค�้ ำ
ประกันซึ่งเป็นนิติบุคคล
และยินยอมเข้าผูกพันตน
เพือ่ รับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ ม
หรื อ ในฐานะเป็ น ลู ก หนี้
ร่วม ในกรณีเช่นนั้นผู้ค�้ำ
ประกันซึ่งเป็นนิติบุคคล
นั้ น ย่ อ มไม่ มี สิ ท ธิ ดั ง ที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 688
มาตรา689 และมาตรา690”

ความไม่เป็นธรรม
ปัจจุบัน มาตรา 691 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติ
ว่า ถ้าผู้ค�้ำประกันต้องรับผิดชอบ
ร่ ว มกั บ ลู ก หนี้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ไม่
สามารถใช้สทิ ธิเกีย่ งให้เจ้าหนีเ้ รียก
ให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ก่อนได้ (มาตรา
688 และ 689) และไม่สามารถ
เ กี่ ย ง ใ ห ้ บั ง คั บช� ำ ร ะห นี้ จา ก
ทรัพย์สินที่ลูกหนี้ให้ไว้เป็นประกัน
แก่เจ้าหนี้ก่อนได้ (มาตรา 690)  
บั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น แต่ เ พี ย งไม่ ใ ห้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกั น ใช้ สิ ท ธิ เ กี่ ย งแต่ ใ นทาง
ปฏิบัติ เจ้าหนี้ใช้ความได้เปรียบ
ทางเศรษฐกิจของตนก�ำหนดไว้ใน
สั ญ ญาให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น สละสิ ท ธิ
เกี่ ย งและยั ง ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ยอม
ร่วมรับผิดในหนี้ที่ค�้ำประกันอย่าง
ลูกหนีร้ ว่ ม ดังนัน้ เมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัด
ช�ำระหนี้เจ้าหนี้จึงบังคับช�ำระหนี้
เอาแก่ผคู้ ำ�้ ประกันอย่างลูกหนีร้ ว่ ม
ทั น ที ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกัน เพราะท�ำให้ผคู้ ำ�้ ประกันมี
ฐานะเป็นลูกหนี้ชั้นต้น

มาตรา 4   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา
681/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“มาตรา 681/1  ข้อตกลงใดที่ก�ำหนดให้ผู้ค�้ำ
ประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้ ว่ มหรือ
ในฐานะเป็นลูกหนีร้ ว่ ม ข้อตกลงนัน้ เป็นโมฆะ”

ก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันที่
เป็ น นิ ติ บุ ค คลสามารถ
ผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่าง
ลู ก หนี้ ร ่ ว มหรื อ ในฐานะ
เป็ น ลู ก หนี้ ร ่ ว มและไม่ มี
สิ ท ธิ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
มาตรา 688 มาตรา 689
และมาตรา 690 เพื่อมิให้
เกิดอุปสรรคในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ถื อ ว่ า อนุ โ ลมให้
ความเป็นธรรมกับผู้ค�้ำที่
เป็นนิติบุคคล

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
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บทที่ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)

บทที่ 4 ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
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----

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
หลักกฎหมาย
มาตรา 4  ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา 685/1 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
และให้ ใช้ ค วามต่ อ ไปนี้
แทน “มาตรา 685/1  
บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับ
การค�้ำประกันที่แตกต่าง
ไปจากมาตรา 681 วรรค
หนึ่ง วรรคสอง และวรรค
สาม มาตรา 686 มาตรา
694 มาตรา 698 และ
มาตรา 699 เป็นโมฆะ”

ความไม่เป็นธรรม
ในทางปฏิบตั เิ กิดความไม่เป็นธรรม
แก่ผคู้ ำ�้ ประกัน เจ้าหนีม้ กั ท�ำสัญญา
กับผู้ค�้ำประกันโดยให้ผู้ค�้ำประกัน
ต ้ อ ง รั บ ผิ ด แ ต ก ต ่ า ง ไ ป จ า ก
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะที่ ค�้ ำ ประกั น
ก� ำ หนด อั น เป็ น ภาระแก่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันเกินสมควร และท�ำให้ผู้ค�้ำ
ประกันต้องผูกพันตามข้อตกลงที่
เกินสมควร จึงควรก�ำหนดให้ข้อ
ตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ

มาตรา 5   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา
685/1 ของหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปของ
ลักษณะ 11 ค�้ำประกัน ของบรรพ 3 เอกเทศ
สัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“มาตรา 685/1  บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ค�้ำประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา 681 วรรค
หนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 694
มาตรา 698 และมาตรา 699 เป็นโมฆะ”

เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ค�้ำ  จึงก�ำหนดให้ข้อ
ตกลงที่ แ ตกต่ า งจากที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
หน้าทีข่ องเจ้าหนีแ้ ละผูค้ ำ�้
ประกันตามมาตรา 686
เป็นโมฆะเพื่อมิให้เจ้าหนี้
ท� ำ สั ญ ญ า ย ก เ ว ้ น
บทบัญญัติดังกล่าว

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4
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หลักกฎหมาย

มาตรา 6  ให้ยกเลิกความในมาตรา 686 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 686  เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มี
หนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค�้ำประกันภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณี
จะเป็ น ประการใดเจ้ า หนี้ จ ะเรี ย กให้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันช�ำระหนีก้ อ่ นทีห่ นังสือบอกกล่าวจะไป
ถึงผูค้ ำ�้ ประกันมิได้ แต่ไม่ตดั สิทธิผคู้ ำ�้ ประกันที่
จะช�ำระหนี้เมื่อหนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ
ในกรณี ที่ เจ้ า หนี้ มิ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ บอกกล่ า ว
ภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค�้ำ
ประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย
และค่ า สิ น ไหมทดแทน ตลอดจนค่ า ภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ บรรดาที่
เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากพ้ น ก� ำ หนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง
เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้
หรือผู้ค�้ำประกันมีสิทธิช�ำระหนี้ได้ตามวรรค
หนึ่ง ผู้ค�้ำประกันอาจช�ำระหนี้ทั้งหมดหรือใช้
สิทธิช�ำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ

ความไม่เป็น
ธรรม

ถื อ ว ่ า ไ ม ่ เ ป ็ น
ธ ร ร ม แ ก ่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกั น เพราะ
ต้องใช้หนีแ้ ทนลูก
ห นี้ อ ย ่ า ง ไ ม ่ มี
เงื่อนไข

หลักกฎหมาย

มาตรา 686 ลูก
หนี้ ผิ ด นั ด ลงเมื่ อ
ใด ท่านว่าเจ้าหนี้
ชอบที่จะเรียก ให้
ผู้ค�้ำประกันช�ำระ
หนี้ได้แต่นั้น

แม้วา่ มาตรา 686 ให้สทิ ธิแ์ ก่เจ้าหนี้
ที่จะเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้
ได้นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด แต่ใน
ทางปฏิบัติไม่มีกระบวนการที่จะ
ท�ำให้ผู้ค�้ำประกันทราบว่าลูกหนี้
ผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ แ ล้ ว และอี ก
ประการหนึ่งเจ้าหนี้มักจะไม่เรียก
ให้ผคู้ ำ�้ ประกันช�ำระหนีท้ นั ที แต่จะ
ทอดเวลาเรียกให้ผคู้ ำ�้ ประกันช�ำระ
หนี้ออกไป ท�ำให้ผู้ค�้ำประกันต้อง
รั บ ผิ ด ในบรรดาดอกเบี้ ย และค่ า
สินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างช�ำระ
ตลอดจนค่ า ภาระติ ด พั น อั น เป็ น
อุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ เพิม่ ขึน้ ด้วย
ทัง้ ทีบ่ รรดาดอกเบีย้ และค่าสินไหม
ทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ที่เพิ่มขึ้น
นั้นเกิดจากการที่เจ้าหนี้เลือกที่จะ
ไม่ ใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งเอาจากผู ้ ค�้ ำ
ประกัน จึงเสมือนหนึ่งว่าเจ้าหนี้
เชื่อในความสามารถในการช�ำระ

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E. 2558

บทที่ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)

บทที่ 4 ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
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หลักกฎหมาย

ช�ำระหนีท้ ลี่ กู หนีม้ อี ยูก่ บั เจ้าหนีก้ อ่ นการผิดนัด
ช�ำระหนี้  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิด
ก็ได้ และให้น�ำความในมาตรา 701 วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่างที่ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้ตามเงื่อนไข
และวิ ธี ก ารในการช� ำ ระหนี้ ข องลู ก หนี้ ต าม
วรรคสาม เจ้ า หนี้ จ ะเรี ย กดอกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น
เพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้
การช�ำระหนี้ของผู้ค�้ำประกันตามมาตรานี้ ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ค�้ำประกันตาม
มาตรา 693”
มาตรา 7  ให้ยกเลิกความในมาตรา 691 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน“มาตรา 691  ในกรณีที่เจ้า
หนีก้ ระท�ำการใด ๆ อันมีผลเป็นการลดจ�ำนวน
หนี้ ที่มีก ารค�้ำประกั น รวมทั้ งดอกเบี้ย ค่า
สินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ถ้าลูกหนี้ได้ช�ำระหนี้
ตามทีไ่ ด้ลดแล้วก็ดี ลูกหนีช้ ำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลด
ดังกล่าวไม่ครบถ้วนแต่ผคู้ ำ�้ ประกันได้ชำ� ระหนี้
ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี ลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ตาม
ทีไ่ ด้ลดดังกล่าวแต่ผคู้ �้ำประกันได้ชำ� ระหนีต้ าม
ที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะล่วงเลย

ความไม่เป็น
ธรรม

ไม่เป็นธรรม
เพราะ
1. การต้ อ งเป็ น
ลูกหนี้ร่วม
2. ผู ้ ค�้ ำ ประกั น
หมดสิ ท ธิ์ จ ะใช้
กฎหมายปฏิ เ สธ
การช�ำระหนี้

มาตรา 691 ถ้าผู้
ค�ำ้ ประกันต้องรับ
ผิดร่วมกันกับลูก
หนี้ ท่านว่า ผู้ค�้ำ
ประกันย่อมไม่มี
สิทธิดงั่ กล่าวไว้ใน
มาตรา 688
มาตรา 689 และ
มาตรา 690

เนื่องจากหนี้ประธานอันเกิดจาก
สัญญา เช่น สัญญากู้กับสัญญาค�้ำ
ประกันหนีเ้ งินกูเ้ ป็นสัญญาทีท่ ำ� ขึน้
แยกต่างหากจากกัน และหลาย
กรณีทเี่ จ้าหนีไ้ ด้ลดจ�ำนวนหนีเ้ งินกู้
ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอด
จนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายที่มีการค�้ำประกันนั้น
แต่ ไ ม่ มี ก ารแจ้ ง ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น
ทราบข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้ผู้ค�้ำ
ประกันไม่สามารถปลดเปลื้องหนี้
ของลูกหนี้ตามจ�ำนวนหนี้ที่ได้ลด
ลงนัน้ จึงควรก�ำหนดบทบัญญัตใิ ห้
ผูค้ ำ�้ ประกันหลุดจากการค�ำ้ ประกัน
หากได้มกี ารช�ำระหนีค้ รบถ้วนแล้ว
และเนื่องจากหลักการในมาตรานี้
เป็นเรื่องส�ำคัญจึงก�ำหนดห้ามการ
ตกลงทีม่ ผี ลเป็นการเพิม่ ภาระแก่ผู้
ค�ำ้ ประกัน แต่หากเป็นการตกลงให้
ผูค้ ำ�้ ประกันมีภาระน้อยลงกว่าทีม่ า
ตรานี้ก�ำหนดก็สามารถกระท�ำได้

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)

บทที่ 4

หนีข้ องลูกหนี้ การทีจ่ ะให้
ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ต้ อ งรั บ ผิ ด
ชอบในหนี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง
กล่าวจึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้
ค�้ำประกันอย่างยิ่ง หากผู้
ค�้ำประกันมีโอกาสทราบ
ถึงการทีล่ กู หนีผ้ ดิ นัด ผูค้ ำ�้
ประกันก็อาจขอช�ำระหนี้
ทั้ง หมดแทนลูก หนี้ทันที
เพื่ อ จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด
ชอบในดอกเบี้ ย และค่ า
สินไหมทดแทนตลอดจน
ค่ า ภาระติ ด พั น อั น เป็ น
อุ ป กรณ์ แ ห่ ง นี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
นั้น และหากผู้ค�้ำประกัน
ขอช� ำ ระหนี้ เช่ น นั้ น ย่ อ ม
ควรที่ผู้ค�้ำประกันจะหลุด
พ้นจากความรับผิดชอบ
ในบรรดาดอกเบี้ยและค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็น

หลักกฎหมาย

ปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำประกัน
โดยตัดความ “ทั้งนี้ไม่ว่า
จะล่ ว งเลยก� ำ หนดเวลา
ช� ำ ระหนี้ ต ามที่ ไ ด้ ล ดดั ง
กล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม”
ออกเนื่องจากเป็นการให้
สิทธิในเรือ่ งระยะเวลาการ
ช�ำระหนี้แก่ผู้ค�้ำประกัน
เกินกว่าสิทธิที่ลูกหนี้มีอยู่
กับเจ้าหนี้

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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แต่ถา้ ผูค้ ำ�้ ประกัน
ได้ ต กลงด้ ว ยใน
ก า รผ ่ อ นเว ล า
ท ่ า น ว ่ า ผู ้ ค�้ ำ
ประกัน หาหลุด
พ้นจากความรับ
ผิดไม่

มาตรา 700 ถ้าค�ำ้
ประกันหนี้อันจะ
ต้องช�ำระ ณ เวลา
มีกำ� หนด แน่นอน
และเจ้ า หนี้ ย อม
ผ่ อ นเวลาให้ แ ก่
ลูกหนีไ้ ซร้ ท่านว่า
ผู้ค�้ำประกัน ย่อม
ห ลุ ด พ ้ น จ า ก
ความรับผิด

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

ก�ำหนดเวลาช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวแล้ว
หรือไม่ก็ตาม ให้ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุดพ้น
จากการค�ำ้ ประกัน  ข้อตกลงใดทีม่ ผี ลเป็นการ
เพิ่มภาระแก่ผู้ค�้ำประกันให้มากกว่าที่บัญญัติ
ไว้ในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”
มาตรา 8  ให้ยกเลิกความในมาตรา 700 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 700  ถ้าค�ำ้ ประกันหนีอ้ นั จะต้องช�ำระ
ณ เวลามีกำ� หนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อน
เวลาให้แก่ลกู หนี้ ผูค้ ำ�้ ประกันย่อมหลุดพ้นจาก
ความรับผิด เว้นแต่ผคู้ ำ�้ ประกันจะได้ตกลงด้วย
ในการผ่อนเวลานั้น
ข้อตกลงที่ผู้ค�้ำประกันท�ำไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้า
หนีผ้ อ่ นเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้
ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้”

หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม
ก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันที่
เป็นสถาบันการเงินหรือ
ค�้ำประกันเพื่อสินจ้างเป็น
ปกติธุระ สามารถท�ำข้อ
ตกลงได้ล่วงหน้า ยินยอม
ให้มกี ารผ่อนเวลาได้เพือ่ มิ
ให้กระทบต่อการด�ำเนิน
โครงการต่างๆของภาครัฐ
ที่มีสถาบันการเงินเป็นผู้
ค�ำ้ ประกันและการด�ำเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน เพือ่
ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�้ ำ
ประกันที่เป็นนิติบุคคล

หลักกฎหมาย
อุ ป กรณ์ แ ห่ ง นี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทั น ที ที่ ต นขอช� ำ ระหนี้
ทัง้ หมดแทนลูกหนีม้ าตรา
5  ให้ยกเลิกความในวรรค
หนึ่งของมาตรา 691 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
20) พ.ศ. 2557 และให้ใช้
ค ว า ม ต ่ อ ไ ป นี้ แ ท น
“มาตรา 691 ในกรณีที่
เจ้าหนีต้ กลงกับลูกหนี้ อัน
มี ผ ลเป็ น การลดจ� ำ นวน
หนี้ที่มีการค�้ำประกันรวม
ทั้ ง ดอกเบี้ ย ค่ า สิ น ไหม
ทดแทน หรื อ ค่ า ภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง
หนี้ ร ายนั้ น ให้ เจ้ า หนี้ มี
หนังสือแจ้งให้ผคู้ �้ำประกัน

โดยหลักการแล้ว การผ่อนเวลา
ช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ย่อมท�ำให้ผู้
ค�ำ้ ประกันหลุดพ้นจากความรับผิด
เว้นแต่ว่าผู้ค�้ำประกันได้ให้ความ
ยินยอมกับการผ่อนเวลานั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผูค้ ำ�้ ประกันมีสทิ ธิที่
จะเลือกว่าตนจะยอมเป็นประกัน
ในหนี้นั้นต่อไปหรือไม่หากมีการ
ผ่อนเวลาช�ำระหนีแ้ ต่ในทางปฏิบตั ิ
เจ้ า หนี้ ซึ่ ง มี ค วามได้ เ ปรี ย บทาง
เศรษฐกิ จ อาจก� ำ หนดให้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันต้องรับผิดชอบมากเกินควร
อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมกั บ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น
โดยการที่เจ้าหนี้ก�ำหนดในสัญญา
ในลั ก ษณะที่ ใ ห้ ผู ้ ค� ำ ยิ น ยอมล่ ว ง
หน้ากับการตกลงผ่อนเวลาช�ำระ
หนี้ ร ะหว่ า งเจ้ า หนี้ กั บ ลู ก หนี้ ซึ่ ง
เป็นการผูกให้ผู้ค�้ำประกันต้องรับ
ผิดชอบในหนี้นั้นตลอด แม้ว่าจะมี
การผ่ อ นเวลาให้ ลู ก หนี้ ช� ำ ระหนี้
ก็ตาม ซึ่งข้อตกลงเช่นนี้ทำ� ให้ผู้ค�้ำ

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E. 2558

บทที่ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
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----

หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)

ประกันต้องรับภาระในการประกัน
เกินสมควร ข้อตกลงดังกล่าวจึงมี
ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ ตกลงที่ ไ ม่ เ ป็ น
ธรรมต่อผู้ค�้ำประกันซึ่งหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไข
ใหม่ก�ำหนดให้ข้อตกลงดังกล่าว
เป็นโมฆะ
เพื่อให้มาตรา 683 มาตรา 683/1
มาตรา 685/1  ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมตาม
กฎหมายใหม่ไม่มีผลย้อนหลังไป
กระทบกระเทื อ นถึ ง ข้ อ ตกลงใน
สัญญา สิทธิ หน้าทีห่ รือความรับผิด
ชอบที่เกิด ขึ้นก่อนกฎหมายใหม่
เว้ น แต่ ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น
(กรณีบทเฉพาะกาลมาตรา 18 ถึง
มาตรา 25) เพื่อให้ผู้ค�้ำประกันได้
รับประโยชน์จากกระบวนการบอก
กล่าวตามมาตรา 686 ที่แก้ไขเพิ่ม
เติ ม เมื่ อ มี ก ารผิ ด นั ด เกิ ด ขึ้ น หลั ง
กฎหมายใหม่ใช้บังคับ
เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ห้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ค�้ำประกันที่ไม่มีผลย้อนหลัง

มาตรา 18  บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาทีไ่ ด้ทำ� ไว้กอ่ นวัน
ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เว้นแต่กรณีทพี่ ระ
ราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 19  ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ สิทธิและหน้าทีข่ อง
เจ้าหนี้และผู้ค�้ำประกัน ให้เป็นไปตามมาตรา
686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ความไม่เป็นธรรม

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4

ความไม่เป็นธรรม
ก� ำ หนดบทเฉพาะกาล
รองรับสัญญาทีท่ ำ� ขึน้ ก่อน
วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเมื่อมี
ให้กระทบต่อสัญญาที่ท�ำ
ขึ้ น ก่ อ นดั ง กล่ า ว เกิ ด
ความเป็ น ธรรมแก่ คู ่
สัญญา

หลักกฎหมาย
ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั
ทีต่ กลงกันนัน้ ถ้าลูกหนีไ้ ด้
ช�ำระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลดแล้วก็
ดี ลูกหนีช้ ำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้
ลดไม่ ค รบถ้ ว นแต่ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันได้ช�ำระหนี้ส่วนที่
เหลือนั้นแล้วก็ดี หรือลูก
หนีไ้ ม่ชำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลด
แต่ผคู้ ำ�้ ประกันได้ชำ� ระหนี้
ตามที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี ให้
ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุด
พ้นจากการค�้ำประกัน”
มาตรา 6  ให้เพิม่ ความต่อ
ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของ
มาตรา 700 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2557 “ความใน

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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หลักกฎหมาย

----

ความไม่เป็น
ธรรม

หลักกฎหมาย
วรรคสอง มิให้ใช้บงั คับแก่
กรณีผู้ค�้ำ ประกันซึ่ง เป็น
สถาบั น การเงิ น หรื อ ค�้ ำ
ประกั น เพื่ อ สิ น จ้ า งเป็ น
ปกติธุระ”
มาตรา 8 บทบัญญัติของ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ไ ม ่
ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อ น ถึ ง
สัญญาที่ได้ท�ำไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ
เว้ น แต่ ก รณี ที่ พ ระราช
บั ญ ญั ติ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น
อย่างอื่น
มาตรา 9  ในกรณีทเี่ จ้าหนี้
กระท�ำการใด ๆนับแต่วัน
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้
บังคับ อันมีผลเป็นการลด
จ� ำ นวนหนี้ ที่ มี ก ารค�้ ำ
ประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย
ค่าสินไหมทดแทน หรือค่า

ความไม่เป็นธรรม
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำประกัน
หากภายหลังจากกฎหมายใหม่ใช้
บังคับอันมีผลเป็นการลดหนี้ให้ลูก
หนีต้ ามมาตรา 691 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

มาตรา 20  ในกรณีที่เจ้าหนี้กระท�ำการใด ๆ
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อันมีผล
เป็นการลดจ�ำนวนหนี้ที่มีการค�้ำประกัน รวม
ทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ให้ผู้ค�้ำ
ประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค�้ำประกันตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 691 วรรคหนึ่ง
แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ก� ำ หนดบทเฉพาะกาล
เพื่ อ ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ได้
ประโยชน์ จากการที่เจ้า
หนี้กระท�ำการใดๆ อันมี
ผลเป็นการลดหนีใ้ ห้แก่ลกู
หนี้ ภ ายหลั ง จากที่ พ ระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์(ฉบับที่ 20)     
พ. ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
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บทที่ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
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หลักกฎหมาย

ความไม่เป็น
ธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม
(พ.ศ.2468)
หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557

บทที่ 4

ภ า ร ะ ติ ด พั น อั น เ ป ็ น
อุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ ให้
เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้
ค�ำ้ ประกันทราบถึงการลด
หนี้ดังกล่าวภายในหกสิบ
วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้
ผู้ค�้ำประกันเป็นอันหลุด
พ้ น จากการค�้ ำ ประกั น
ตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
มาตรา 691 วรรคหนึ่ ง
แห่ ง ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราช
บัญญัตินี้

หลักกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
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สรุป

บทที่ 4

1) หลักเกณฑ์โดยทั่วไปของสัญญาค�้ำประกันยังคงใช้บังคับเหมือนเดิม เช่น
สัญญาค�ำ้ ประกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูค้ ำ�้ ประกัน การใช้สทิ ธิของ
เจ้าหนี้ในการเรียกให้ผู้คำ�้ ประกันช�ำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระ และหากผู้ค�้ำประกันไม่
ช�ำระหนี้ เจ้าหนี้ก็อาจฟ้องผู้คำ�้ ประกันได้ เป็นต้น
2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับผู้ค�้ำประกันเดิม วางหลักให้ผู้ค�้ำ
ประกันอยู่ในฐานะลูกหนี้ชั้นที่สอง มิได้อยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี
เจ้าหนี้มักก�ำหนดสัญญาค�้ำประกัน ยกเว้นหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เพื่อให้ผู้ค�้ำประกันเข้ามาร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งกรณีดังกล่าว
สามารถท�ำได้ เพราะกฎหมายมองว่าเรื่องดังกล่าวมิได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงกลายเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบผู้ค�้ ำ
ประกัน และท�ำให้ผคู้ ำ�้ ประกันไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ต้องรับภาระหนักขึน้ กว่าทีค่ วร  
3) ในการท�ำสัญญาให้ผู้ค�้ำประกันรับผิดในส่วนที่แตกต่างไปจากกฎหมาย
อันเป็นภาระแก่ผู้ค�้ำประกันเกินสมควร ศาลฎีกาได้พิพากษาว่าข้อตกลงนั้นไม่เป็น
โมฆะและไม่เป็นภาระแก่ผคู้ ำ�้ ประกันเกินกว่าทีค่ าดหมายได้ตามปกติ อันจะท�ำให้เป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
4) เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับผู้คำ�้ ประกันเดิมไม่เป็น
ธรรม จึงมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับผู้ค�้ำประกันใหม่ เพื่อ
สร้างหลักประกันและอ�ำนวยความยุตธิ รรมแก่ผคู้ ำ�้ ประกันให้มากขึน้ ตัง้ แต่ (ฉบับที2่ 0)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่21) พ.ศ.2558
5) การก�ำหนดให้นิติบุคคลเข้าเป็นผู้คำ�้ ประกัน และสามารถเข้าเป็นลูกหนี้ร่วม
ได้ เป็นผลดีในเชิงธุรกิจเพราะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ในการปล่อยสินเชื่อ
มากกว่าการใช้บคุ คลธรรมดาเข้าค�ำ้ ประกัน ยิง่ อยูใ่ นฐานะของลูกหนีร้ ว่ มเจ้าหนีน้ า่ จะ
ได้รับช�ำระอย่างแน่นอน
6) โดยทัว่ ไปการบัญญัตกิ ฎหมายและการแก้ไขเพิม่ เติมแต่ละฉบับมีกระบวนการ
ขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของสังคมและความ
ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ตั้งแต่มีคณะกรรมการพิจารณาปัญหาในเบื้องต้น
การรับฟังความความคิดจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นต้น การประกาศใช้
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กฎหมายที่เร่งด่วนโดยไม่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวผลตอบรับคือกฎหมายนั้นไม่
สามารถบังคับได้จริง หรือเกิดการละเมิดข้อกฎหมายอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม จึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่อาจเพิกเฉยต่อไปได้ ในกรณีของการ
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ได้ด�ำเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าว แต่กระนัน้ ก็ยงั มีขอ้ ทักท้วงจนน�ำมาสูก่ ารแก้ไข (ฉบับที่ 21) พ.ศ.
2558 ในเวลาไม่ถึงปี ดังนั้นหากพิจารณาแล้วแม้จะผ่านการกลั่นกรองเพียงใดก็ตาม
สิง่ ทีจ่ ะพิสจู น์วา่ กฎหมายใดเป็นธรรมหรือไม่ คือการตอบรับของผูเ้ กีย่ วข้องในการน�ำ
กฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังการประกาศใช้แล้วนั่นเอง

บทที่ 4 ความเป็นธรรมของสัญญาค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558
The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E. 2558

95

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 4

กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. Theory of Justice and Life of John Rawls : ว่า
ด้วยทฤษฎีความยุตธิ รรมและชีวติ ของจอห์น รอลว์ส. (26 พฤษภาคม 2560)
สืบค้นจาก www.chaoprayanews.com.
ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์. กฎหมายค�ำ้ ประกันและการจ�ำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม : ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำประกันและผู้จ�ำนอง. (24 กุมภาพันธ์ 2560) สืบค้นจาก
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/
aug2558-1.pdf.
เดชอุดม ไกรฤทธิ์. (2558.)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 (บทบัญญัติว่าด้วยหนี้ ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง).
การสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง ทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ติดคุก เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2558 ณ อาคารห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่.
ปัญญา ถนอมรอด. (2553.) ยืม ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง จ�ำน�ำ. พิมพ์ครั้งที 7 : กรุงเทพฯ
: ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปัญญา อุดชาชน. ความยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญภายใต้ประชาคมอาเซียน. (25
พฤษภาคม 2560) สืบค้นจาก Kpi.ac.th/media/pdf/M7_215.pdf
มานวราชเสวี, พระยา. อุทาหรณ์ส�ำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
- 2 ฉบับกรมร่างกฎหมาย : ที่มาของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 – 5. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิขญ์. ค�ำอธิบายกฎหมายค�ำ้ ประกันและจ�ำนองทีแ่ ก้ไขเพิม่
เติม. (10 มีนาคม 2559) ตามพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.2557. สืบค้นจาก http://www.law.
tu.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/8janfinal4jeed.pdf.
สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิขญ์. (2547.) ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง จ�ำน�ำ. พิมพ์ครั้งที่ 4
แก้ไขเพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน.

96

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

บทที่ 4

สุพจน์   กู้มานะชัย. (2550.) ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค�้ำประกัน
จ�ำนอง และจ�ำน�ำ. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม.
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ
ที่..) พ.ศ. ....., เรื่องเสร็จที่ 110/2558.

