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สิผูทค้ำธิประกัไลนเบี้ย

ของ

พรเทพ ทวีกาญจน*

มีคำกลาววา “อยากรวยตองเปนนายหนา อยากเปนขี้ขาใหเปน
>>>
นายประกั น ” คำๆ นี้ไมวายุคใดสมัยใดก็ยังใชไดอยูครับ การเปนนาย

ประกันจุดประสงคหลักคือตองการหลักประกันที่มีความมั่นคง นอกเหนือ
จะเปนหลักประกันทางดานทรัพยสินแลวก็มีการประกันดวยบุคคลนี้แหละ
ครับที่ยังพอรับกันได คำวานายประกัน หรือผูค้ำประกันมีความหมายคลาย
กันเปนอยางยิ่ง ความหมายของคำวาค้ำประกัน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ไดใหคำนิยามไววา สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง
ไดผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไมชำระหนี้นั้น
การทำสัญญาค้ำประกันกฎหมายยังกำหนดใหทำหลักฐานเปนหนังสือ
และตองลงลายชื่อผูค้ำประกันดวย หากไมมีการลงลายมือชื่อไวจะฟอง
รองและบังคับคดีตอผูค้ำประกันไมได หลักใหญใจความสำคัญคือตองมี
หลักฐานเปนหนังสือและผูค้ำประกันตองลงชื่อในหนังสือนั้นดวย จึงจะ
สามารถฟองรองบังคับคดีได
ในกรณีที่ผูค้ำประกันไดชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแลว ผูค้ำประกันยัง
มี สิ ท ธิ ท ำอะไรกั บ ลู ก หนี้ นั้ น ได การติ ด ตามหนี้ เ อากั บ ลู ก หนี้ จ ะต อ งทำ
อยางไรและกฎหมายไดใหสิทธิในการทำไดแคไหน ในประเด็นปญหานี้ได
บัญญัติไวในมาตรา 693 ไววา “ผูค้ำประกันซึ่งไดชำระหนี้แลว ยอมมี
สิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อตนเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ตอง
สูญหายหรือเสียหายไปอยางใดๆ เพราะการค้ำประกันนั้น อนึ่ง ผูค้ำประกัน
ยอมเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ดวย”
การที่ผูค้ำประกันที่จะใชสิทธิไลเบี้ยตอลูกหนี้ไดนั้น ตองชำระหนี้
แทนลูกหนี้ใหแกเจาหนี้ไปแลว เพราะมาตรานี้บัญญัติวา “ซึ่งไดชำระหนี้
แลวยอมมีสิทธิไลเบี้ย” ผลในทางปฎิบัติก็จะตองเปนเชนนั้นถาผูค้ำประกัน
ยังมิไดชำระใหเจาหนี้ ผูค้ำประกันก็ยังไมไดรับความสียหายแตอยางไร
และหนี้ของลูกหนี้ก็ยังผูกพันอยูยังมิไดหลุดพนจากเจาหนี้ไปทั้งหมดหรือ
* ผูจัดการฝายกฏหมาย บริษัท ซี.พี. พลาซา จำกัด

บางสวน ถายอมใหผูค้ำประกันไลเบี้ยไดจะเกิดความเสีย
หายกับลูกหนี้ได หากผูค้ำประกันไมเอาไปใชแกเจาหนี้ลูก
หนี้ก็จะถูกบังคับใหชำระอีก
บทบัญญัตใิ นเรือ่ งรับชวงสิทธิมมี าตรา 229 บัญญัติ
ไวในอนุมาตรา 3 วา “บุคคลผูมีความผูกพันรวมกับผูอื่น
หรือเพื่อผูอื่นในอันจะตองใชหนี้ มีสวนไดเสียดวยในการใช
หนี้นั้นและเขาใชหนี้นั้น” ดังนั้น ผูค้ำประกันจะเอาสิทธิของ
เจาหนี้มาใชก็จะตองทำใหเจาหนี้หมดความผูกพันกับลูก
หนี้เสียกอน จึงจะเอาสิทธิของเจาหนี้มาใชได กฎหมาย
เขียนไวชัดเจนวา “และเขาใชหนี้นั้น”
แตการที่ผูค้ำประกันจะเขาใชหนี้ได มิใชวาจะทำได
ตามอำเภอใจจะใชกอนหนี้ของลูกหนี้ถึงกำหนดชำระไมได
เพราะหนาที่ของผูค้ำประกันที่จะตองชำระหนี้เกิดเมื่อลูก
หนี้ผิดนัดไมชำระหนี้ กอนนั้นผูค้ำประกันยังไมไดมีสวนได
เสียแมจะใชใหเจาหนี้ไปกอน ลูกหนี้พนจากหนี้ก็จริง แต
สิทธิของเจาหนี้ที่จะเอามาใชไดก็ตอเมื่อหนี้นั้นถึงกำหนด
ชำระ ดังนั้นผูค้ำประกันจึงไลเบี้ยกอนถึงกำหนดชำระไมได
การไลเบี้ยนั้นผูค้ำประกันจะไลเบี้ยจากใครไดบาง
คำวาไลเบี้ยตองเรียกเอาจากลูกหนี้เพราะรับชวงสิทธิของ
เจาหนี้มาใชตอลูกหนี้ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปน
พิเศษเปนอยางอื่น แตคำวา “ลูกหนี้” อาจรวมถึงบุคคล
ภายนอกไดดวย ในบางกรณีที่บุคคลคนภายนอกมีความ
ผูกพันจะตองชำระหนี้แทนลูกหนี้ หากในสัญญาไดกำหนด
ใหบุคคลภายนอกเขารับผิดในสวนนี้แทนลูกหนี้
ไลเบี้ยไดเทาใด สิทธิไลเบี้ยตามปกติไลเบี้ยไดเทา
ที่ เ จ า หนี้ มี สิ ท ธิ ต อ ลู ก หนี้ เพราะเป น การรั บ ช ว งสิ ท ธิ เ อา
อำนาจของเจาหนี้มาใช เจาหนี้มีอำนาจเทาใดก็ใชไดเพียง
เทานั้นตามมาตรา 226 แตเมื่อยังใชหนี้ไมหมด ใชไปเพียง
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บาน
บางสวนก็ไดอำนาจของเจาหนี้มาเพียงบางสวนเทาที่ใชไป
เจาหนี้ยังมีเหลือสวนที่ยังไมไดชำระที่คงผูกพันลูกหนี้อยู ผู
ค้ำประกันไมไดรับอำนาจของเจาหนี้มาทั้งหมด จึงใชสิทธิ
ไลเบี้ยทั้งหมดไมได
เทียบเคียงคำพิพากษาฏีกาที่ 10700/2546 มีปญ
 หา
ตองวินิจฉัยตามฎีกาของโจทกวา สมควรรับคำฟองโจทก
ไวพิจารณาหรือไม โดยโจทกฎีกาวาโจทกในฐานะผูค้ำประกัน เมื่อไดชำระคาเชาซื้อใหแกจำเลยที่ 1 แทนจำเลย
ที่ 2 ไปแลว โจทกยอมไดรับชวงสิทธิของจำเลยที่ 1 โดยผล
ของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
มาตรา 693 วรรคสองและโดยผลของสัญญาค้ำประกัน
เอกสารทายคำฟองขอ 3 ที่ระบุใหผูค้ำประกันมีสิทธิไดรับ
ชวงสิทธิทั้งหลายที่เจาของมีอยูในปจจุบันไมวาตามกฎหมาย
หรือตามสัญญาเกี่ยวกับสัญญาเชาซื้อ เมื่อโจทกไดรับชวง
สิทธิของจำเลยที่ 1 แลวโจทกจึงมีสิทธิไดรับชวงกรรมสิทธิ์
ในรถจักรยานยนตที่เชาซื้อ โจทกจึงฟองจำเลยทั้งสอง
เปนคดีนี้ได เห็นวาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 693 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ผูค้ำประกันซึ่งไดชำระ
หนี้แลว ยอมมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อตนเงิน
กั บ ดอกเบี้ ย และเพื่ อ การที่ ต อ งสู ญ หายหรื อ เสี ย หายไป
อยางใดๆ เพราะการค้ำประกันนั้น” และวรรคสองบัญญัติ
วา “ผูค้ำประกันยอมเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้บรรดามี
เหนือลูกหนี้ดวย”
ดังนั้น เมื่อโจทกซึ่งเปนผูค้ำประกันชำระหนี้แลว
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โจทกมีสิทธิเพียงไลเบี้ยเอาจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเปนลูกหนี้ เพื่อตนเงินกับดอก
เบี้ยและเพื่อการที่ตองสูญหายหรือเสียหายไปอยางใดๆ เพราะการค้ำ
ประกันเทานั้น แมในวรรคสองบัญญัติวาผูค้ำประกันยอมเขารับชวงสิทธิ
ของเจาหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ดวยและสัญญาค้ำประกัน ขอ 3 ระบุใหผูค้ำประกันมีสิทธิไดรับชวงสิทธิทั้งหลายที่เจาของมีอยูในปจจุบันไมวาตาม
กฎหมาย หรือตามสัญญาเกี่ยวกับสัญญาเชาซื้อก็ตามก็คงมีความหมาย
เพี ย งว า ผู ค้ ำ ประกั น ซึ่ ง เป น ผู รั บ ช ว งสิ ท ธิ ข องเจ า หนี้ ช อบที่ จ ะใช สิ ท ธิ ทั้ ง
หลายบรรดาที่เจาหนี้มีอยูโดยมูลหนี้รวมทั้งประกันแหงหนี้นั้นไดในนาม
ของตนเองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 226 บัญญัติไว
เทานั้น การที่โจทกเขารับชวงสิทธิของจำเลยที่ 1 บรรดามีเหนือจำเลยที่ 2
หาทำใหโจทกมีสิทธิในรถจักรยานยนตที่จำเลยที่ 2 เชาซื้อไปจากจำเลยที่
1 ไม เนื่องจากรถ-จักรยานยนตดังกลาวไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2
เมื่อโจทกไดชำระคาเชาซื้อแทนจำเลยที่ 2 ไปแลวโดยผลของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 572 โจทกไมอาจใชสิทธิของจำเลยที่ 1
บอกเลิกสัญญาเชาซื้อแกจำเลยที่ 2 ทั้งไมมีสิทธิฟองบังคับใหจำเลยที่ 1
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนรถจักรยานยนตและฟองบังคับให
จำเลยที่ 2 สงมอบรถจักรยานยนตแกโจทก เมื่อโจทกไมไดฟองไลเบี้ยเอา
จากจำเลยที่ 2 เพื่อตนเงินและดอกเบี้ยที่โจทกชำระแทนไปตามสิทธิของ
โจทกที่ศาลลางทั้งสองพิพากษายกฟองโจทก จึงชอบแลว
สวนที่โจทกฎีกาในสวนที่โจทกขอแกไขคำฟองเพื่อใหคำฟองถูก
ตองสมบูรณพอที่จำเลยทั้งสองจะเขาใจขอหาไดดีและไมทำใหจำเลยทั้ง
สองเสียเปรียบ สมควรอนุญาตใหแกไขคำฟองนั้น เห็นวาเมื่อโจทกไมมี
สิทธิฟองบังคับใหจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนรถ
จักรยานยนตแกโจทกและไมมีสิทธิฟองบังคับใหจำเลยที่ 2 สงมอบรถ
จักรยานยนตแกโจทก แมจะอนุญาตใหโจทกแกไขคำฟอง โจทกก็ไมอาจ
ชนะคดีได จึงไมเปนสาระแกคดีที่ศาลลางทั้งสองไมอนุญาตใหโจทกแกไข
คำฟองจึงชอบแลว ฎีกาของโจทกฟงไมขึ้น”
บทสรุปสงทาย การเปนผูค้ำประกันนั้น เปนการเขาไปยอมรับชำระ
หนี้แทนลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไมชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ เมื่อผูค้ำประกันไดชำระ
หนี้แทนลูกหนี้ไปแลว สิทธิของเจาหนี้ที่มีตอลูกหนี้ก็โอนมายังผูค้ำประกัน
ทันทีที่ไดชำระหนี้ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการรับชวงสิทธิมาไลเบี้ยเอากับ
ลูกหนี้ การไลเบี้ยนั้นจะไลเบี้ยเกินสิทธิของเจาหนี้ไมไดและตองใชสิทธิไล
เบี้ยภายในอายุความ 10 ป
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