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พรเทพ ทวิีกุาญ์จน์

ที่นายความ

ต�มกัฎหม�ยผ้่ค่ำ��ประกัันมิใช่�เป็นล่กัหนี�ชั่�นต้น แต�เป็นเพียง

บ่ัค่ค่ลภ�ยนอกัที่ี�ยอมตนต�อเจ้ำ�หนี�ในกั�รช่ำ�ระหนี�แที่นล่กัหนี� ซึี�ง

ในที่�งปฏิิบััติเจ้ำ�หนี�มักัอ�ศััยอำ�น�จำต�อรองที่ี�สู่่งกัว�� กัำ�หนดื 

ข้้อตกัลงทีี่�ที่ำ�ให้ผ้่ค่ำ��ประกัันต้องรับัภ�ระหนักัเกิันสู่มค่วร จึำงได้ืมี

กั�รปรับัปร่งประมวลกัฎหม�ยแพ�งและพ�ณิ์ช่ย์ โดืยมีกั�รเริ�ม

แนวคิ่ดืทีี่�จำะปรับัปร่งแก้ัไข้บัที่บััญญัติเกีั�ยวกัับัผ้่ค่ำ��ประกัันตั�งแต� 

พ.ศั.2554 และในเวล�ต�อม�ได้ืมีกั�รแก้ัไปในปี พ.ศั.2557 ได้ืมี

กั�รยกัเลิกัม�ตร� 681 เดิืม และกัำ�หนดืบัที่บััญญัติใหม� ให้กั�ร 

ค่ำ��ประกัันเพื�อหนี�อันสู่มบ่ัรณ์์ หรือหนี�ในอน�ค่ตหรือหนี�ทีี่�มีเงื�อนไข้ 

ต้องมีกั�รระบ่ัวัตถ่ประสู่งค่์ ลักัษณ์ะข้องม่ลหนี� จำำ�นวนเงินสู่่งสู่่ดื 

และระยะเวล�ในกั�รกั�อหนี�ค่ำ��ประกััน เพื�อให้ผ้่ค่ำ��ประกัันไดื้รับั

ที่ร�บัข้้อม่ลเกีั�ยวกัับัค่ว�มรับัผิดืต�มสัู่ญญ�ค่ำ��ประกัันอย��งชั่ดืเจำน 

มิใช่�กั�รค่ำ��ประกัันอย��งไม�มีข้อบัเข้ต และไม�อ�จำใช้่สิู่ที่ธิโต้แย้งได้ื

ดัืงเช่�นกัฎหม�ยเดิืม นอกำจ�กำน้�ยั่งกำ�รว�งห้ลัักำไว้ว่� ข้อตกำลัง

ให้้ผู้่คำำ��ป็ระกัำนต้องรับผิ่ด้อย่่�งลูักำห้น้�ร่วม รวมทัุ�งข้อตกำลังทุ้�

แตกำต่�งไป็จ�กำกำฎห้ม�ย่ห้ร่อข้อตกำลังใด้ ๆ ทุ้�เป็็นกำ�รเพิื่�ม

ภ�ระแก่ำผู้่คำำ��ป็ระกัำน ให้้ผู้่คำำ��ป็ระกัำนต้องรับภ�ระเกิำนส่มคำวร 

เป็็นโมฆะ และข้้อตกัลงที่ี�ผ้่ค่ำ��ประกัันที่ำ�ไว้ล�วงหน้�กั�อนเจำ้�หนี�

ผ�อนเวล�อนัมีผลเป็นกั�รให้เจ้ำ�หนี�ผ�อนเวล� ข้้อตกัลงนั�นใช้่บัังคั่บั

ไม�ได้ือีกัต�อไป แต�เพื�อผ�อนค่ล�ยค่ว�มเค่ร�งค่รัดืข้องกัฎหม�ย และ

เพื�อสู่ร้�งค่ว�มสู่มด่ืลระหว��งกั�รค้่่มค่รองสิู่ที่ธิผ้่ค่ำ��ประกัันกััน และ

ธุุรกิิจเช่่าซื้้�อทำำ�สััญญ�ยิินยิอม

รัับผิิดอยิ่�งลููกหน้�

ทำำาได้้หร้อไม่่

ลดือ่ปสู่รรค่ในกั�รดืำ�เนินธ่รกิัจำ จึำงอน่โลมให้นิติบ่ัค่ค่ล ซึี�งเป็นผ้่ค่ำ��

ประกัันสู่�ม�รถผ่กัพันเพื�อรับัผิดือย��งล่กัหนี�ร�วมหรือในฐ�นะเป็น

ล่กัหนี�ร�วมได้ื 

เดิืมกั�รทีี่�ให้ผ้่ค่ำ��ประกัันต้องรับัผิดือย��งล่กัหนี�ร�วมนั�นที่ำ�ให้

ผ้่ค่ำ��ประกัันไม�สู่�ม�รถเกีั�ยงให้เจ้ำ�หนี�เรียกัให้ล่กัหนี�ช่ำ�ระหนี�กั�อน

ตนได้ื (ม.686,689) และไม�สู่�ม�รถเกีั�ยงให้บัังคั่บัช่ำ�ระหนี�จำ�กั

ที่รัพย์สิู่นทีี่�ล่กัหนี�ให้ไว้เป็นประกัันแกั�เจ้ำ�หนี�กั�อนได้ื (ม.690) ซึี�ง

บัที่บััญญัตินี�เป็นแต�เพียงไม�ให้ผ้่ค่ำ��ประกัันใช้่สิู่ที่ธิเกีั�ยง แต�ในที่�ง

ปฏิิบััติเจ้ำ�หนี�ใช้่ค่ว�มได้ืเปรียบัที่�งเศัรษฐกิัจำข้องตนกัำ�หนดืไว้ใน

สัู่ญญ�ให้ผ้่ค่ำ��ประกัันสู่ละสู่ิที่ธิเกีั�ยง และยังให้ผ้่ค่ำ��ประกัันย�อม 

รับัผิดืในหนี�ทีี่�ค่ำ��ประกัันอย��งล่กัหนี�ร�วม ดัืงนั�นเมื�อล่กัหนี�ผิดืนัดื

ช่ำ�ระหนี� เจ้ำ�หนี�จึำงบัังคั่บัช่ำ�ระหนี�เอ�แกั�ผ้่ค่ำ��ประกัันอย��งล่กัหนี�

ร�วมทัี่นทีี่ ซึี�งไม�เป็นธรรมแกั�ผ้่ค่ำ��ประกััน เพร�ะที่ำ�ให้ผ้่ค่ำ��ประกัันมี

ฐ�นเป็นล่กัหนี�ร�วม เมื�อกัฎหม�ยทีี่�แก้ัไข้ใหม� กัำ�หนดืว��ข้้อตกัลลง

ใดืทีี่�กัำ�หนดืให้ผ้่ค่ำ��ประกัันต้องรับัผิดือย��งเดีืยวกัับัล่กัหนี�ร�วมหรือ

ในฐ�นะเป็นล่กัหนี�ร�วม ข้้อตกัลงนั�นเป็นโมฆ่ะ จึำงมีเจ้ำ�หน้�นี�บั�ง

กิัจำกั�รพย�มห�ที่�งเลี�ยงกัฎหม�ยในข้้อนี� โด้ย่กำำ�ห้นด้ทุำ�เป็็น

สั่ญญ�ยิ่นย่อมเป็็นลูักำห้น้�ร่วม เพ่ื่�อผู่กำพัื่นรับผิ่ด้อันม้ลัักำษณะ

เข้�ผู่กำพัื่น เพ่ื่�อเป็็นป็ระกัำนกำ�รชีำ�ระห้น้� เพ่ื่�อห้ล้ักำเล้ั�ย่งกำ�รทุำ�

สั่ญญ�คำำ��ป็ระกัำน โด้ย่อ�ศัย่กำฎห้ม�ย่เก้ำ�ย่วกัำบลูักำห้น้�ร่วม

บังคัำบใช้ี ซึี�งล้วนเป็นเรื�องทีี่�บััญญัติไว้เป็นเฉพ�ะใน ป.พ.พ. บัรรพ 

3 ลักัษณ์ะ 11 ค่ำ��ประกััน แต�ได้ืจัำดืที่ำ�ข้้อตกัลงในสัู่ญญ�โดืยกัำ�หนดื

ให้ต้องรับัผิดืหรือรับัภ�ระม�กักัว��ทีี่�กัฎหม�ยดัืงกัล��วบััญญัต ิห�กั

ไม�ใช่�ผ้่ค่ำ��ประกัันก็ัไม�มีค่ว�มจำำ�เป็นต้องกัระที่ำ�เช่�นนั�น ดัืงนั�น 

ข้้อตกัลงดัืงกัล��วจึำงเป็นโมฆ่ะ
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เทุ้ย่บเค้ำย่งฎ้กำ�ทุ้� 8425/2563 จำำ�เลยที่ี� 1 แต�ผ้่เดีืยว

ประสู่งค์่จำะซืี�อรถยนต์โดืยข้อสิู่นเชื่�อจำ�กัโจำที่ก์ั แต�เพื�อให้แน�ใจำว��

โจำที่ก์ัจำะได้ืรับัช่ำ�ระหนี�ค่รบัถ้วน จึำงให้จำำ�เลยทีี่� 2 ที่ำ�สัู่ญญ�ยินยอม

เป็นล่กัหนี�ร�วมเพื�อผ่กัพันรับัผิดืต�อโจำที่ก์ัด้ืวย อันเป็นประโยช่น์แกั�

โจำที่ก์ั และจำำ�เลยทีี่� 1 เที่��นั�น จำำ�เลยทีี่� 2 ห�ได้ืรับัผลประโยช่น์หรือ

มีสู่�วนเกีั�ยวข้้องกัับัรถยนต์คั่นทีี่�เช่��ซืี�อแต�อย��งใดืไม� กั�รที่ำ�สัู่ญญ�

ข้องจำำ�เลยทีี่� 2 จึำงมีลักัษณ์ะเข้้�ผ่กัพันเพื�อเป็นประกัันกั�รช่ำ�ระหนี�

ให้แกั�จำำ�เลยที่ี� 1 จึำงเป็นสัู่ญญ�ค่ำ��ประกัันแต�เนื�องจำ�กักัฎหม�ย 

ค่ำ��ประกัันใหม� ห้�มมิให้มีข้้อตกัลงให้ผ้่ค่ำ��ประกัันยอมรับัผิดือย��ง

ล่กัหนี�ร�วม โจำที่กั์จึำงอ�ศััยกัฎหม�ยเกีั�ยวกัับัล่กัหนี�ร�วมม�บัังค่ับัใช่้

กัับัจำำ�เลยทีี่� 2 แที่น โดืยให้จำำ�เลยทีี่� 2 ลงล�ยมือชื่�อในแบับัสัู่ญญ�

ผ้่เช่��ซืี�อ ผ้่ประกัอบัธ่รกิัจำจำะจัำดืให้ที่ำ�สัู่ญญ�ค่ำ��ประกัันประกัอบักััน 

ข้อตกำลังทุ้�กำำ�ห้นด้ให้้จำ�เลัย่ทุ้� 2 ต้องรับผิ่ด้อย่่�งลักูำห้น้�ร่วมจึง

ขัด้ต่อกำฎห้ม�ย่ แลัะตกำเป็็นโมฆะต�ม ป็.พื่.พื่. ม�ตร� 681/1 

วรรคำห้นึ�ง เมื�อพิเค่ร�ะห์ถึงสู่ถ�นะข้องโจำที่ก์ัทีี่�เป็นผ้่ประกัอบัธ่รกิัจำ

ให้เช่��ซืี�อย�อมที่ร�บัดีืว�� มีกั�รแกั้ไข้กัฎหม�ยลักัษณ์ะค่ำ��ประกััน 

โดืยห้�มมิให้ที่ำ�สัู่ญญ�ทีี่�กัำ�หนดืให้ผ้่ค่ำ��ประกัันต้องรับัผิดือย��ง 

ล่กัหนี�ร�วมกัเ็พื�อค้่่มค่รองผ้่ค่ำ��ประกััน และล่กัหนี�ซึี�งเป็นผ้่ปริโภค่ไม�ให้ 

ถ่กัผ้่ประกัอบัธ่รกิัจำเอ�เปรยีบั แต�แที่นทีี่�จำะจัำดืที่ำ�สัู่ญญ�ค่ำ��ประกััน

ให้เป็นไปต�มเจำตน�รมณ์์ข้องกัฎหม�ย โจำที่ก์ักัลับัห�ช่�องที่�ง 

หลีกัเลี�ยงกัฎหม�ยโดืยอ�ศััยอำ�น�จำต�อรองทีี่�เหนือกัว�� และมีค่ว�ม

สัู่นทัี่ดืจัำดืเจำนในข้้อกัฎหม�ยม�กักัว�� จัำดืให้จำำ�เลยทีี่� 2 ที่ำ�สัู่ญญ�

ยินยอมเป็นล่กัหนี�ร�วมแที่นกั�รที่ำ�สัู่ญญ�ค่ำ��-

ประกัันอย��งตรงไปตรงม� ถือว��โจำที่ก์ัผ้่ประกัอบั

ธ่รกิัจำไม�ใช้่สิู่ที่ธิแห�งตนด้ืวยค่ว�มสู่่จำริตโดืยค่ำ�นึงถึง

ม�ตรฐ�นที่�งกั�รค้่�ทีี่�เหม�ะสู่มภ�ยใต้ระบับัธ่รกิัจำ

ทีี่�เป็นธรรม ต�ม พ.ร.บั.วิธีพิจำ�รณ์�ผ้่บัริโภค่ พ.ศั. 

2551 ม�ตร� 12 ทัี่�งสัู่ญญ�ยินยอมเป็นล่กัหนี�ร�วม

ระหว��งโจำที่ก์ักัับัจำำ�เลยที่ี� 2 ทีี่�มีวัตถ่ประสู่งค่์ข้อง

สัู่ญญ�ขั้ดืต�อค่ว�มสู่งบัเรียบัร้อยหรือศีัลธรรมอันดีื

ข้องประช่�ช่น เมื�อไม�มีสู่�วนใดืที่ี�สู่มบ่ัรณ์์แยกัสู่�วน

ออกัได้ื จึำงตกัเป็นโมฆ่ะทัี่�งฉบัับั ต�ม ป.พ.พ. ม�ตร� 

150 โจำที่ก์ัย�อมไม�มีค่ว�มช่อบัธรรมทีี่�จำะอ้�งสิู่ที่ธิใดื ๆ  

จำ�กัสัู่ญญ�ยินยอมเป็นล่กัหนี�ร�วม โจำที่ก์ัจึำงไม�มี

อำ�น�จำฟ้ัองจำำ�เลยทีี่� 2 ให้รับัผิดืต�มสัู่ญญ� จำำ�เลย

ทีี่� 2 จึำงไม�ต้องร�วมรับัผิดืกัับัจำำ�เลยทีี่� 1

บทุส่รุป็ส่่งทุ้�ย่ กั�รทีี่�กัฎหม�ยเกีั�ยวกัับักั�รค่ำ��ประกัันได้ื

ปรับัเปลี�ยนไปเช่�นนี� กั�อให้เกิัดืข้้อดีือย��งยิ�งกัับัผ้่ค่ำ��ประกััน เพร�ะ

ช่�วยค้่่มค่รอง และที่ำ�ให้เกิัดืค่ว�มเป็นธรรมแกั�ผ้่ค่ำ��ประกัันม�กั 

ยิ�งขึ้�น เนื�องจำ�กัผ้่ค่ำ��ประกัันไม�ต้องเป็นผ้่ใช้่เงินทีี่�มีกั�รก้่ัออกัไปแต�

อ�จำมีผลกัระที่บัต�อสู่ถ�บัันกั�รเงินผ้่ให้สิู่นเชื่�อได้ื เพร�ะจำะไม�

สู่�ม�รถติดืต�มหนี�จำ�กัผ้่ค่ำ��ประกัันได้ืสู่ะดืวกัเช่�นในอดืีต กั�ร

เปลี�ยนแปลงกัฎหม�ยค่รั�งนี�สู่�งผลให้กัับัสู่ถ�บัันกั�รเงินปรับัตัวเพื�อ

ให้เกิัดืค่ว�มรัดืก่ัมม�กัขึ้�นต�มลำ�ดัืบั แต�กั�รปรับัตัวนั�นไม�ค่วรทีี่�จำะ

ใช้่ค่ว�มได้ืเปรียบัในค่ว�มจัำดืเจำนในข้้อกัฎหม�ยทีี่�มีม�กักัว�� อย��งเช่�น 

ตัวอย��งทีี่�กัล��วข้้�งต้นที่ำ�สัู่ญญ�ยินยอมเป็นล่กัหนี�ร�วมแที่นกั�ร

ที่ำ�สัู่ญญ�ค่ำ��ประกัันอย��งตรงไปตรงม� กั�รที่ำ�เช่�นนี�ถือว�� 

ผ้่ประกัอบัธ่รกิัจำไม�ใช้่สิู่ที่ธิแห�งตนด้ืวยค่ว�มสู่่จำริตโดืยค่ำ�นึงถึง

ม�ตรฐ�นที่�งกั�รค่้�ทีี่�เหม�ะสู่มภ�ยใต้ระบับัธ่รกิัจำเป็นทีี่�ธรรม 

ข้้อตกัลงเช่�นนี�จึำงตกัเป็นโมฆ่ะ 

ทีี่�โจำที่ก์ัพิมพ์ข้้อค่ว�มไว้ล�วงหน้�มีสู่�ระสู่ำ�คั่ญว�� จำำ�เลยทีี่� 2 ต้อง

ยอมรับัผิดือย��งล่กัหนี�ร�วม นอกัจำ�กันี�ยังมีข้้อค่ว�มทีี่�จำำ�เลยทีี่� 2 

ตกัลงล�วงหน้�ยินยอมให้มีกั�รผ�อนเวล�ช่ำ�ระหนี�แกั�จำำ�เลยทีี่� 1 

ตกัลงยินยอมรับัผิดืเต็มจำำ�นวน แม้โจำที่ก์ัปลดืหนี�หรือลดืหนี�ให้แกั�

จำำ�เลยทีี่� 1 แล้ว และยอมรับัผิดืแม้จำำ�เลยทีี่� 1 เป็นบ่ัค่ค่ลไร้ค่ว�ม

สู่�ม�รถหรือเข้้�ที่ำ�สัู่ญญ�ด้ืวยค่ว�มสู่ำ�คั่ญผิดือย��งใดื ๆ ไม�ว��

จำำ�เลยที่ี� 2 จำะไดื้ร้่ถึงเหต่ค่ว�มสู่�ม�รถหรือค่ว�มสู่ำ�คั่ญผิดืนั�นใน

ข้ณ์ะเข้้�ที่ำ�สัู่ญญ�หรือไม� ซึี�งล้วนเป็นเรื�องทีี่�บััญญัติไว้เป็นเฉพ�ะ

ใน ป.พ.พ. บัรรพ 3 ลักัษณ์ะ 11 ค่ำ��ประกััน แต่โจทุก์ำจัด้ทุำ�สั่ญญ�

โด้ย่กำำ�ห้นด้ให้้จำ�เลัย่ทุ้� 2 ต้องรับผิ่ด้ป็ร่อรับภ�ระม�กำกำว่�ทุ้�

กำฎห้ม�ย่ดั้งกำล่ั�วบัญญัติ ห้�กำจำ�เลัย่ทุ้� 2 ไม่ใช่ีผู้่คำำ��ป็ระกัำนก็ำ

ไม่ม้คำว�มจำ�เป็็นต้องกำระทุำ�เช่ีนนั�น ประกัอบักัับัต�มประเพณี์

กั�รประกัอบัธ่รกิัจำให้เช่��ซืี�อรถยนต์ ผ้่ประกัอบัธ่รกิัจำให้เช่��ซืี�อจำะจัำดื

ให้ผ้่เช่��ซืี�อที่ำ�สัู่ญญ�เช่��ซืี�อ สู่�วนบ่ัค่ค่ลทีี่�ต้องร�วมรับัผิดืในหนี�ข้อง




