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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

กฎ
หมำยค�ำ้ประกัน และจ�ำนองหนีบ้คุคลอืน่ทีแ่ก้ไขใหม จะมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 สำมำรถ

คุม้ครองสทิธ ิและให้ควำมเป็นธรรมแก่ผูค้�ำ้ประกนั และผูจ้�ำนอง ซึง่
มใิช่ลกูหนีช้ัน้ต้นได้มำกขึน้ เนือ่งจากในปัจจุบนัเจ้าหนีท้ีเ่ป็นสถาบนั
การเงิน หรือประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน มักอาศัยอ�านาจต่อรองที่
สูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงิน ก�าหนดข้อตกลงที่เอา
เปรียบผู้ค�้าประกันหรือผู้จ�านอง จึงเป็นเหตุให้ผู้ค�้ำประกันหรือผู้
จ�ำนองต้องถูกบังคับช�ำระหนี้แทนลูกหนี้ในวงเงินที่สูงจนอำจกลำย
เป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลำยได้ 

ในภำพรวมของกฎหมำยใหม่ที่จะบังคับใช้ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คอื กรณคี�ำ้ประกนัทัว่ไป และกรณกีำรจ�ำนองเพือ่ประกันหนี ้ซึง่
บำงเรื่องบำงกรณีมองว่ำเป็นปัญหำท่ีเรื้อรังมำนำน เนื่องจำก
กฎหมำยเดิมไม่สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เรื่อง
ของกำรค�้ำประกัน ที่แต่เดิมกฎหมำยก�ำหนดว่ำ “กำรค�้ำประกันใน
หนี้สำมำรถท�ำได้ในกรณีที่หนี้สมบูรณ์แล้วหรือหนี้อนำคต” ซึ่ง
เป็นกำรเขียนแบบ “ปลำยเปิด” เพรำะนิยำมค�ำว่ำ “หนี้” ในควำม
หมำยเดมินัน้จะเหมำรวมทัง้หนีใ้นปัจจบุนั และอนำคต โดยไม่มกีำร
ขีดเส้นหรือก�ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน “แต่ในกฎหมายใหม่ ก�าหนด
ให้สญัญาค�า้ประกนัต้องระบหุนีท้ีค่�า้ประกันไว้ให้ชดัเจนลงไป โดย

ผู้ค�้าประกันจะรับผิดเฉพาะในส่วนที่ระบุไว้เท่านั้น      
นอกจำกนี ้ในกฎหมำยเดิมระบวุ่ำ “เจ้ำหนีม้สิีทธเิรยีกให้ผูค้�ำ้

ประกันช�ำระหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้” ขณะที่กฎหมำยฉบับใหม่
ได้เขียนให้ชัดเจนมำกขึ้นว่ำ “เมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้ต้องแจ้งให้
ผู้ค�้าประกันเป็นหนังสือภายใน 60 วัน และห้ามเจ้าหนี้เรียกหนี้เอา
กับผู้ค�้าก่อน จะต้องไปไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ก่อน” เป็นต้น กฎหมำย
เดมิมลีกัษณะทีเ่ปิดกว้ำงค่อนข้ำงมำก จงึท�ำให้เกดิกำรปรบัปรงุ และ
แก้ไขเสียใหม่ ไม่เช่นนั้นผู้ค�้ำประกันก็ต้องรับภำระหนี้ทั้งเงินต้น และ
ดอกเบี้ยอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด   

ส่วนเรื่องของกำรจ�ำนองทรัพย์ กฎหมำยใหม่ได้เพิ่มควำม
ชัดเจนลงไป เช่น  “ผู้จ�านอง เมื่อถูกบังคับจ�านองแล้ว ไม่ต้องรับผิด
ในหน้ีที่เกินราคาทรัพย์จ�านอง และกรณีข้อตกลงให้ผู้จ�านองต้อง
รับผิดเกินกว่าราคาทรัพย์ที่จ�านอง หรือให้รับผิดเสมือนผู้ค�้าให้
สญัญาจ�านองตกเป็นโมฆะ” หรอืมำตรำ 729/1 “ผูจ้�านองมสิีทธแิจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้รับจ�านองให้ด�าเนินการขายทอดตลาดโดยไม่
ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล ทั้งนี้ ผู้รับจ�านองต้องด�าเนินการขายทอด
ตลาดภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จ�านอง” ซึ่ง
มำตรำนี้ถือว่ำดีมำก เพรำะที่ผ่ำนมำหำกทรัพย์สิน เช่น ที่ดินมีมูลค่ำ 
100 ล้ำนบำท ติดจ�ำนองเพียง 50 ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกคดีควำม
เรื้อรังไป 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี ท�ำให้มูลหนี้บวกกับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ตำมระยะเวลำของคดีจำก 50 ล้ำนบำท เพิ่มเป็น 100 ล้ำนบำท หรือ 
120 ล้ำนบำทได้ ที่ดินที่เคยมีรำคำสูงกว่ำมูลหนี้ ก็กลับมีรำคำน้อย
กว่ำมลูหนี ้และดอกเบีย้รวมกนั กฎหมำยใหม่จงึปลดลอ็กให้สำมำรถ
ขำยที่ดินได้ทันที และเมื่อขำยที่ดินได้ 100 ล้ำนบำทใช้คืนหนี้ เจ้ำหนี้ 
50 ล้ำนบำท เงนิทีเ่หลอือกี 50 ล้ำนบำทต้องคนืให้แก่ผูจ้�ำนอง เป็นต้น    

สาระส�าคัญของกฎหมายค�้าประกัน 

และจ�านองหนี้ฉบับแก้ไขใหม่
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เนื้อหำของพระรำชบัญญัติฯ จ�ำนวน 25 มำตรำ ผู้เขียนจึงขอ
น�ำข้อดีของกฎหมำยค�้ำประกัน ฉบับใหม่ที่ผ่ำนสภำนิติบัญญัติแห่ง
ชำติไปแล้ว มำน�ำเสนอดังนี้

เริ่มจำกส่วนแรก กำรค�้ำประกันหน้ี มำตรำแรกท่ีเป็นสำระ
ส�ำคัญ คือ มำตรำที่ 3 แก้ไขมำตรำ 681 ตำม พ.ร.บ. เดิม ซึ่งปรับส่วน
ของกำรค�ำ้ประกนัหน้ีในอนำคต โดยให้ระบวุตัถปุระสงค์กำรก่อหนีท้ี่
จะค�้ำประกัน ลักษณะของมูลหนี้ ในกำรค�้ำประกัน จ�ำนวนสูงสุดที่ 
ค�้ำประกัน และระยะเวลำในกำรก่อหนี้ที่ค�้ำประกัน โดยสัญญา 
ค�้าประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่ค�้าประกันไว้โดยชัดแจ้ง และ 
ผู้ค�้าประกันย่อมรับผิดชอบเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น 
กรณีนี้เป็นกำรแก้ไขจำกเดิมที่เจ้ำหนี้ต้องรับภำระหนี้ของลูกหนี้
ทั้งหมด ซึ่งในทำงปฏิบัติเจ้ำหนี้จ�ำนวนมำกจะใช้บทบัญญัติดังกล่ำว
เป็นช่องทำงท�ำให้กำรค�ำ้ประกนัหนีเ้ป็นกำรรบัประกนัหนีไ้ม่มขีอบเขต
ที่จ�ำกัด รวมทั้งหนี้สินที่เกิดขึ้นในอนำคตด้วย                                                                                                                         

มำตรำที ่4 เป็นกำรยกเลิกกำรเป็นลูกหนีร่้วมของผู้ค�ำ้ประกนั 
โดยเพิ่มมำตรำ 681/1 ข้อตกลงใดที่ผู้ค�้ำประกันต้องรับผิดชอบอย่ำง
เดียวกับลูกหนี้ร่วม หรือในฐำนะลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะ

มำตรำที่ 6 แก้ “มำตรำ 686 เป็นเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้ำหนี้
มีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค�ำ้ประกนัภำยใน 60 วนันับแต่วันที่ลูกหนี้
ผิดนัด จะเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหน้ีก่อนท่ีหนังสือบอกกล่ำวจะไป
ถึงผู้ค�้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค�้ำประกันที่จะช�ำระหนี้เมื่อหนี้ถึง
ก�ำหนดช�ำระ ในกรณทีีเ่จ้ำหนีม้ไิด้มหีนงัสือบอกกล่ำวภำยในก�ำหนด 
ให้ผู้ค�้ำประกันหลุดพ้นจำกควำมรับผิดในดอกเบี้ย และค่ำสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนั้นหลัง
จำกพ้นก�ำหนด 60 วนั โดยเหตผุลทีม่กีำรแก้ เพรำะทีผ่่ำนมำกฎหมำย
ไม่ได้ก�ำหนด “ระยะเวลำ” กำรแจ้งกำรผิดนัดช�ำระหนี้ให้ผู้ค�้ำทรำบ 
จงึท�ำให้ในทำงปฏบิตักิว่ำเจ้ำหนีจ้ะแจ้งให้ผูค้�ำ้ประกนัทรำบว่ำจะต้อง
ชดใช้หนี้แทน มักเลยก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้มำนำนแล้ว ท�ำให้ผู้
ค�ำ้ประกนัต้องรบัภำระค่ำปรบั และดอกเบีย้ตำมมำ ซึง่เป็นภำระส่วน
เกินที่ไม่ได้อยู่ในสัญญำตั้งแต่ต้นจ�ำนวนมำ

มำตรำ 7 ยกเลิกควำมในมำตรำ 691 เป็นในกรณีที่เจ้ำหนี้
กระท�ำกำรใดๆ อันมีผลเป็นกำรลดจ�ำนวนหนี้ที่มีกำรค�้ำประกัน รวม
ทั้งดอกเบี้ย ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหน้ีรำยน้ัน ถ้ำลกูหนีไ้ด้ช�ำระหนีต้ำมทีไ่ด้ลดแล้วหรอืผูค้�ำ้ประกนั
ได้ช�ำระหน้ีส่วนทีเ่หลอืนัน้แล้ว ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะล่วงเลยก�ำหนดเวลำช�ำระ
หนีต้ำมท่ีได้ลดดงักล่ำวแล้วหรอืไม่กต็ำม ให้ผูค้�ำ้ประกนัเป็นอนัหลดุ
พ้นจำกกำรค�้ำประกันข้อตกลงใดที่มีผลเป็นกำรเพิ่มภำระแก่ผู้ค�้ำ
ประกันเป็นโมฆะ”

ขณะท่ีมำตรำ 8 ยกเลกิควำมในมำตรำ 700 ถ้ำค�ำ้ประกนัหนี้
อันจะต้องช�ำระ ณ เวลำมีก�ำหนดแน่นอน และเจ้ำหนี้ยอมผ่อนเวลำ
ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค�้ำประกันย่อมหลุดพ้นจำกควำมรับผิด เว้นแต่ผู้ค�้ำ
ประกนัจะได้ตกลงด้วยในกำรผ่อนเวลำนัน้ ข้อตกลงทีผู่ค้�ำ้ประกนัท�ำ
ไว้ล่วงหน้ำก่อนเจ้ำหนีผ่้อนเวลำอนัมผีลเป็นกำรยนิยอมให้เจ้ำหนีผ่้อน
เวลำ ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้”      

ส่วนต่อไปเป็นสำระกำรแก้ไขในเรื่องของกำรจดจ�ำนอง 
มำตรำ 11 ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ 727/1 เป็นไม่ว่ำกรณีใด 
ผู้จ�ำนอง ซึ่งจ�ำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะ
ต้องช�ำระ ไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นเกินรำคำทรัพย์สินที่จ�ำนองในเวลำ
ทีบ่งัคบัจ�ำนองหรอืเอำทรพัย์จ�ำนองหลดุ และมำตรำ 14 ให้เพิม่ควำม
ต่อไปนี้เป็นมำตรำ 729/1 เวลำใดๆ หลังจำกที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ ถ้ำ
ไม่มีกำรจ�ำนองรำยอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนเหนือ
ทรพัย์สินอันเดียวกัน ผู้จ�ำนองมสิีทธแิจ้งเป็นหนงัสือไปยังผู้รบัจ�ำนอง
เพื่อให้ผู ้รับจ�ำนองด�ำเนินกำรให้มีกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินที่
จ�ำนองโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดต่ีอศำล โดยผูร้บัจ�ำนองต้องด�ำเนนิกำร
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินที่จ�ำนองภำยในเวลำหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ในกรณีที่ผู้รับจ�ำนองไม่ได้ด�ำเนินกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินในระยะเวลำที่ก�ำหนด ให้ผู้จ�ำนองพ้นจำกควำมรับผิดใน
ดอกเบี้ย และค่ำสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้ำงช�ำระตลอดจนค่ำภำระ
ตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหนีร้ำยนัน้บรรดำทีเ่กดิขึน้ภำยหลังวันทีพ้่น
ก�ำหนดเวลำดังกล่ำว

บทสรปุส่งท้าย จะเหน็ได้ว่ำ บทบญัญติัในประมวลกฎหมำย
แพ่ง และพำณิชย์ว่ำด้วยค�้ำประกัน และจ�ำนองก่อน ที่จะมีกำรแก้ไข
เพิม่เตมิในปี พ.ศ.2557 นี ้เป็นบทบญัญตัทิีส่่งผลในทำงปฏบิตัเิพรำะ
ท�ำให้ผู้ค�้ำประกัน และผู้จ�ำนองในฐำนะที่เป็นลูกหนี้ชั้นที่สองมีภำระ
หนักมำก บำงครั้งมีภำระหนักยิ่งกว่ำผู ้เป็นลูกหนี้ชั้นต้นโดยตรง 
เนือ่งจำกในทำงปฏบิตัคิูส่ญัญำได้ท�ำข้อตกลงยกเว้นบทบญัญตัขิอง
กฎหมำยที่ให้สิทธิแก่ผู้ค�้ำประกันหรือผู้จ�ำนอง 

กรณีของผู้ค�้ำประกัน กฎหมำยก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันมีสิทธิ
เก่ียง สทิธยิกข้อต่อสู ้รวมทัง้สิทธทิีจ่ะอ้ำงเหตุหลดุพ้นด้วยสำเหตตุ่ำงๆ 
แต่เจ้ำหนี้ก็มักจะให้ผู้ค�้ำประกันท�ำข้อตกลงตั้งแต่ตอนท�ำสัญญำว่ำ 
ผู้ค�้ำประกันตกลงว่ำจะไม่ใช้สิทธิดังกล่ำวเหล่ำนั้น 

รวมทัง้กรณขีองผู้ค�ำ้ประกันทีค่�ำ้ประกันหนีใ้นอนำคตกจ็ะให้
ผูค้�ำ้ประกนัตกลงว่ำจะค�ำ้ประกันหนีใ้ดๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตด้วย 
โดยไม่มขีอบเขตทีช่ดัเจน ท�ำให้ผู้ค�ำ้ประกันต้องรบัผิดในหนีท้ีต่นมไิด้
ประสงค์จะเข้ำค�้ำประกัน กรณีของผู้จ�ำนอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้
จ�ำนองที่มิได้เป็นตัวลูกหนี้เอง ผู้จ�ำนองเป็นบุคคลที่น�ำทรัพย์สินที่
จ�ำนองมำให้เป็นหลกัประกนักำรช�ำระหนี ้มไิด้เข้ำผกูพนัตนทีจ่ะช�ำระ
หนี้ แต่เจ้ำหนี้ก็มักจะให้ผู้จ�ำนองยอมตกลงว่ำหำกบังคับจ�ำนอง
ทรัพย์สินที่จ�ำนองแล้วได้รำคำยังไม่พอช�ำระหนี้ 

ผูจ้�ำนองกจ็ะรบัผดิช�ำระหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนีใ้นส่วนทีข่ำดจนครบ
ถ้วน ซึง่ข้อตกลงนีท้�ำให้ผูจ้�ำนองยอมเข้ำผกูพนัตนท�ำนองเดยีวกนักบั
ผู้ค�้ำประกันอีกสถำนะหนึ่งด้วย 

ด้วยเหตุที่บทบัญญัติที่คู ่สัญญำได้ตกลงยกเว้นดังกล่ำว 
เหล่ำนัน้ไม่ใช่กฎหมำยเก่ียวกับควำมสงบเรยีบร้อย และศีลธรรมอันดี 
ข้อตกลงยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมำยเหล่ำนั้นจึงไม่เป็นโมฆะใช้
บงัคบักนัได้ ในกำรแก้ไขครัง้นีน้บัว่ำเป็นประโยชน์ต่อผูค้�ำ้ประกันหรอื
ผู้จ�ำนองเป็นอย่ำงมำก TPA
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