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พรเทพ ทวีกาญจน์์

ทนาย์ควิาม

เป็นที�ทริาบกันดีแลั้วว�า พริะริาชิบัญญัติแก้ไข้เพิ�มเติม

ปริะมวลักฎห้มายแพ�งแลัะพาณ์ิชิย์ (ฉบับที� 20) พ.ศ. 2557 ห้ริ่อี

กฎห้มายค�ำปริะกนัฉบบัให้ม� ซึ่ึ�งเปน็เริ่�อีงเกี�ยวกบัการิเปลัี�ยนแปลัง

ในสิทธุิข้อีงผ่่้ค�ำปริะกัน แลัะผ่่้จำนอีง ซึึ่�งไม�ใชิ�ล่ักห้นี�ชิั�นต้น มีผ่ลั

บังคับมาตั�งแต�วันที�  12 ก่มภัาพันธุ์ พ.ศ. 2558 โดยมีการิ

เปลัี�ยนแปลังที�สำคัญในส�วนข้อีงผ่่้ค�ำปริะกันที�แตกต�างจาก

กฎห้มายฉบับเก�าห้ลัายปริะการิ ดังนี�  

1. ผ่่้ค�ำปริะกันสามาริถจำกัดวงเงินส่งส่ด แลัะริะยะเวลัา

ในการิค�ำปริะกนัได ้ดงันั�นก�อีนที�จะเซึ่น็ค�ำปริะกนัควริตกลังกบัลัก่

ห้นี�เพ่�อีกำห้นดเพดานชิำริะห้นี�แทนให้้ดี แลัะเซึ่็นสัญญากันเป็น

ลัายลัักษณ์์อีักษริ

2. ผ่่้ค�ำปริะกันไม�ต้อีงริับผ่ิดชิอีบม่ลัห้นี�ทั�งห้มด เห้ม่อีนกับ

ลั่กห้นี�ท่กปริะการิอีีกต�อีไป ซึึ่�งห้มายถึง ผ่่้ค�ำปริะกันจะริับผิ่ดชิอีบ

ชิำริะห้นี�แทนในส�วนข้อีงตนเท�านั�น ไม�ตอ้ีงริบัผ่ดิชิอีบดอีกเบี�ย แลัะ

ค�าธุริริมเนียมศาลั ห้ริ่อีค�าดำเนินการิฟ้อีงริ้อีงต�อีศาลั ห้ากเจ้าห้นี�

ไม�แจ้งให้้ผ่่้ค�ำปริะกันกันทริาบก�อีนภัายใน 60 วัน นับแต�วันที�

ลัก่ห้นี�ผ่ดินดัชิำริะห้นี� เม่�อีผ่่ค้�ำปริะกนัใช้ิห้นี�แทนลัก่ห้นี�แล้ัว กส็ามาริถ

ใชิ้สิทธุิไลั�เบี�ย โดยฟ้อีงลั่กห้นี�เริียกเงินตามจำนวนที�ชิำริะไปแทน

พริ้อีมดอีกเบี�ย แลัะค�าเสียห้ายอี่�น ๆ ได้

3. ในกริณ์ีลั่กห้นี�ผ่ิดนัด เจ้าห้นี�จะต้อีงทำห้นังส่อีแจ้ง

ผ่่้ค�ำปริะกันให้้ทริาบก�อีนภัายใน 60 วัน แลัะห้้ามไม�ให้้เจ้าห้นี�

เริยีกเอีาห้นี�กบัผ่่ค้�ำปริะกนัในทันท ีจนกว�าพยายามไลั�เบี�ยห้ริอ่ีเริยีก

ห้นี�กับลั่กห้นี�จนส่ดความสามาริถแลั้ว

4. สัญญาค�ำปริะกันจะต้อีงริะบ่ไว้ให้้ชัิดเจนว�าค�ำปริะกัน

ห้นี�อีะไริ จำนวนเท�าใด แลัะผ่่้ค�ำปริะกันจะริับผ่ิดชิอีบเฉพาะห้นี�ที�

ริะบ่ไว้ชิัดเจนเท�านั�น ห้ากไม�มีความชิัดเจน อีาจทำให้้ผ่่้ค�ำปริะกัน

ไม�ต้อีงริับผ่ิด

5. สัญญาค�ำปริะกัน ถ้ามีข้้อีตกลังกำห้นดให้้ผ่่้ค�ำปริะกัน

เปน็ล่ักห้นี�ริ�วมกบัล่ักห้นี�ชิั�นต้น ข้อ้ีตกลังในส�วนนั�นจะตกเปน็โมฆะ 

ห้มายความว�า ข้้อีตกลังนั�นใชิ้บังคับกันไม�ได้

การิแก้ไข้กฎห้มายฉบับนี� เกิดข้ึ�นมาจากสาเห้ต่ที�ว�ามีผ่่้

ค�ำปริะกนัที�เปน็ผ่่ค้�ำปริะกนัริายย�อียห้ริอ่ีบค่คลัธุริริมดาจำนวนมาก 

ไดไ้ปค�ำปริะกนัการิก่เ้งนิให้แ้ก�คริอีบคริวั ญาตพิี�นอ้ีง ห้ริอ่ีพวกพอ้ีง 

ซึ่ึ�งในกฎห้มายเดมิไดร้ิะบว่�า ผ่่ค้�ำปริะกนัจะเป็นเสมอ่ีน “ลัก่ห้นี�ริ�วม” 

ทำให้ท้างสถาบนัการิเงนิจะเริยีกเกบ็เงนิจากลัก่ห้นี�ห้ริอ่ีผ่่ค้�ำปริะกนั

กไ็ด ้ซึ่ึ�งถอ่ีว�าสิ�งนี�ไม�เปน็ธุริริมกบัผ่่ค้�ำปริะกนัริายย�อีย จงึทำให้ส้ภัา

นิติบัญญัติแห้�งชิาติ (สนชิ.) ได้มีการิแก้ไข้กฎห้มายฉบับนี� แต�เดิม

เม่�อีเจ้าห้นี�ไปทวงเงินจากลั่กห้นี� พอีลั่กห้นี�ไม�มีทริัพย์สินก็ค�อียไป

เอีาเงนิจากผ่่ค้�ำปริะกนั แต�ที�ผ่�านมาห้ากเจา้ห้นี�บอีกว�า ผ่่ค้�ำปริะกนั

จะต้อีงจ�ายเงินค่นเสม่อีนเป็นลั่กห้นี�ริ�วม ก็ห้มายความว�า เจ้าห้นี�

จะเริียกเก็บเงินจากใคริก�อีนก็ได้ แต่่กฎีหมาย่ฉับับน่� ค่อ

ผู้ัค�ำปรืะกันจะไม่ต่้องรืับผิัดชิอบเหม่อนเป็นลูกหน่�รื่วมแล้ว 

แม้ผัูค้�ำปรืะกนัจะย่นิย่อมใช้ิหน่� แต่่ศาลกจ็ะไม่อนุญ่าต่ ที�ผ่�านมา

ปริากฏิว�าเจ้าห้นี�ส�วนให้ญ� ซึ่ึ�งเป็นสถาบันการิเงินห้ริ่อีผ่่้ปริะกอีบ

ผูคํ้าประกันไมตองรับผิดอยาง

ลูกหนี้รวมจริงหรือ
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อีาชิีพให้้ก่้ย่มมักจะอีาศัยความได้เปริียบในทางการิเงิน กำห้นด 

ข้้อีตกลังอีันเป็นการิยกเว้นสิทธุิข้อีงผ่่้ค�ำปริะกัน ห้ริ่อีผ่่้จำนอีงตาม

ที�กฎห้มายบัญญัติไว้ ห้ร่ิอีให้้ค�ำปริะกัน ห้ร่ิอีผ่่้จำนอีงต้อีงรัิบผ่ิด

เสมอ่ีนเป็นลัก่ห้นี�ชิั�นตน้ กริณี์นี�จงึส�งผ่ลัให้ผ้่่ค้�ำปริะกันห้ริอ่ีผ่่จ้ำนอีง

ซึ่ึ�งเปน็ปริะชิาชินทั�วไป ไม�ไดร้ิบัความค่ม้คริอีงตามเจตนาริมณ์ข์้อีง

กฎห้มาย ริวมทั�งต้อีงกลัายเป็นผ่่้ถ่กฟ้อีงลั้มลัะลัายอีีกเป็นจำนวน

มาก ดงันั�นเพ่�อีสริา้งความเปน็ธุริริมให้แ้ก�ผ่่ค้�ำปริะกนั แลัะผ่่จ้ำนอีง 

จึงจำเป็นต้อีงตริาพริะริาชิบัญญัตินี�ข้ึ�นมา  

สถานะข้อีงผ่่ค้�ำปริะกัน เป็นเพียงลัก่ห้นี�ชิั�นริอีง ผ่่ค้�ำปริะกัน

ห้าใชิ�ลั่กห้นี�ข้อีงเจ้าห้นี�โดยตริง เป็นเพียงบ่คคลัที�เข้้ามาริับปริะกัน

การิชิำริะห้นี�ข้อีงลัก่ห้นี� ดงันั�นในทางปฏิบิตั ิแต�เดมิเจา้ห้นี�มกัอีาศยั

อีำนาจการิต�อีริอีงที�มีมากกว�ากำห้นดให้้ “ผัู้ค�ำปรืะกันต่้องรื่วม

รืบัผัดิกบัลกูหน่�ปรืะธ์านอย่า่งลกูหน่�รืว่ม” เปน็ผ่ลัให้เ้ม่�อีลัก่ห้นี�

ปริะธุานผิ่ดนัด เจ้าห้นี�มีสิทธิุเริียกร้ิอีง แลัะฟ้อีงริ้อีงเอีากับล่ักห้นี�

ปริะธุาน แลัะผ่่้ค�ำปริะกันได้ทันที ทั�งท่�ในความเป็นจริืงลูกหน่�

ปรืะธ์านอาจมท่รัืพื่ย์่สนิเพื่ย่่งพื่อจะชิำรืะหน่�แก่เจ้าหน่�ได้ แต่่

ผัู้ค�ำปรืะกันกลับต้่องถึูกบังคับชิำรืะหน่�อย่่างลูกหน่�ปรืะธ์าน 

แลัะกฎห้มายก็กำห้นดให้้สิทธิุแก�ผ่่้ค�ำปริะกันบางอีย�าง เพ่�อีเกี�ยง

ไม�ชิำริะห้นี�ในคริั�งแริกได ้ข้อ้ีตกลังเชิ�นนี�ย�อีมทำให้ผ้่่ค้�ำปริะกนัเสยี

สิทธิุเพ่�อีจะปกป้อีงตนเอีง ดังนั�นข้อต่กลงให้ผัู้ค�ำปรืะกันต่้อง 

รืบัผัดิเหมอ่นลูกหน่�รืว่มขอ้ต่กลงดงักลา่วเปน็โมฆะ ยกเว้นใน

กริณ์ีที�ผ่่้ค�ำปริะกันเป็นนิติบ่คคลั แลัะยินยอีมเข้้าผ่่กพันตนเป็น 

ลัก่ห้นี�ริ�วม ดงันั�นผ่่ค้�ำปริะกนัจงึไม�มหี้นา้ที�ตอ้ีงริวมริบัผิ่ดกบัล่ักห้นี�

ปริะธุานอีย�างลั่กห้นี�ริ�วม หากเจ้าหน่�ย่ังกำหนดในข้อสัญ่ญ่า

เพื่่�อใหผ้ัูค้�ำปรืะกนัต่อ้งผัดิขอ้ต่กลงดงักลา่วย่อ่มใชิไ้มไ่ด ้แลัะ

ผ่่ค้�ำปริะกนัยงัคงมสีทิธุยิกข้อ้ีต�อีส่เ้พ่�อีเกี�ยงไม�ชิำริะห้นี�ให้แ้ก�เจา้ห้นี�

ได้ตามที�กฎห้มายกำห้นด

คำพื่พิื่ากษาฎ่ีกาท่� 1623/2564 สญัญายินยอีมเป็นลัก่ห้นี�

ริ�วมที�โจทกก์บัจำเลัยที� 2 กริะทำกันภัายห้ลังัจากปริะมวลักฎห้มาย

แพ�งแลัะพาณ์ิชิย์ มาตริา 681/1 ซึ่ึ�งแก้ไข้เพิ�มเติมข้ึ�น โดยพริะริาชิ-

บัญญัติแก้ไข้เพิ�มเติมปริะมวลักฎห้มายแพ�งแลัะพาณ์ิชิย์ (ฉบับที� 

20) พ.ศ. 2557 มผี่ลัใชิบ้งัคบั แลัะผ่ลัข้อีงสญัญาก�อีนปริะโยชินแ์ก�

โจทก์ไม�แตกต�างจากการิที�มีบ่คคลัภัายนอีกทำสัญญาค�ำปริะกัน

ยอีมริบัผิ่ดอีย�างลัก่ห้นี�ริ�วม กรืณน่บัวา่มข่อ้สงสยั่วา่เปน็สญั่ญ่า

ท่�คู่สัญ่ญ่ากรืะทำกันเพื่่�อหลบเล่�ย่งปรืะมวลกฎีหมาย่แพื่่ง

พื่าณิชิย่์ มาต่รืา 681/1 วรืรืคหนึ�ง ท่�ห้ามต่กลงกันให้ผูั้ค�ำ-

ปรืะกันต่้องรืับผัิดอย่่างเด่ย่วกับลูกหน่�ร่ืวมหรื่อในฐานะเป็น

ลกูหน่�รืวมหร่ือไม่ เม่�อีมข้ี้อีสงสัยย�อีมตอ้ีงตคีวามไปในทางที�เปน็

ค่ณ์แก�จำเลัยที� 2 ค่�กริณ์ีฝ่่ายซึ่ึ�งจะเป็นผ่่้ต้อีงเสียในม่ลัห้นี�นั�น ตาม

ปริะมวลักฎห้มายแพ�งแลัะพาณ์ิชิย์ มาตริา 11 โจทก์ต้อีงการิให้้

จำเลัยที� 2 ริ�วมริับผ่ิดกับจำเลัยที� 1 อีย�างลั่กห้นี�ริ�วม แต�ไม�อีาจทำ

เป็นสัญญาค�ำปริะกันให้้มีข้้อีตกลังเชิ�นนั�นได้ จึงห้ลับเลัี�ยงการิทำ

สญัญาค�ำปริะกันที�มขี้อ้ีจำกัดมใิห้ผ้่่ค้�ำปริะกันตอ้ีงรัิบผ่ดิอีย�างเดียว

กับล่ักห้นี�ริ�วมห้ริ่อีในฐานะล่ักห้นี�ริ�วม การิที� โจทก์ในฐานะ 

ผ่่ป้ริะกอีบธุร่ิกจิให้จ้ำเลัยที� 2 ทำสญัญาโดยเลัี�ยงบทกฎห้มายเพื่่�อ

ปรืะโย่ชินท์างธ์รุืกิจของต่น นบัวา่มิไดก้รืะทำดว้ย่ความสจุรืติ่

โดย่คำนึงถึึงมาต่รืฐานทางการืค้าท่�เหมาะสม ภาย่ใต่้รืะบบ

ธ์ุรืกิจของต่น นับว่ามิได้กรืะทำด้วย่ความสุจรืิต่โดย่คำนึงถึึง

มาต่รืฐานทางการืค้าท่�เหมาะสม ภาย่ใต้่รืะบบธุ์รืกิจท่�เป็น

ธ์รืรืม ต่ามพื่รืะรืาชิบญั่ญ่ตั่วิธิ์พื่จิารืณาคดผ่ัูบ้รืโิภค พื่.ศ.2551 

มาต่รืา 12 ทั�งสัญญายินยอีมเป็นล่ักห้นี�ริ�วมริะห้ว�างโจทก์กับ

จำเลัยที� 2 ที�มีวัตถ่ปริะสงค์ในการิห้ลับเลัี�ยงกฎห้มายที�บัญญัติข้ึ�น

เพ่�อีค่ม้คริอีง แลัะให้ค้วามเปน็ธุริริมแก�ผ่่ค้�ำปริะกนัยงัเปน็นติกิริริม

ที�มวีตัถป่ริะสงคข์้อีงสญัญาข้ดัต�อีความสงบเริยีบริอ้ียห้ริอ่ีศลีัธุริริม

อีันดีข้อีงปริะชิาชินตกเป็นโมฆะตามปริะมวลักฎห้มายแพ�งแลัะ

พาณ์ชิิย ์มาตริา มาตริา 150 โจทกไ์ม�อีาจอีาศยัสญัญายนิยอีมเป็น

ล่ักห้นี�ริ�วมริะห้ว�างโจทกก์บัจำเลัยที� 2 ที�ตกเปน็โมฆะมาฟอ้ีงบงัคบั

จำเลัยที� 2 ให้้ริับผ่ิดได้

บทสรืุปส่งท้าย่ กฎห้มายต้อีงการิค่้มคริอีงผ่่้ค�ำปริะกันให้้

ได้ริับความเป็นธุริริมในการิเข้้าทำสัญญา ผ่่้ค�ำปริะกันเป็นเพียง 

ลั่กห้นี�ชิั�นริอีง แลัะไม�มีอีำนาจการิต�อีริอีงในทางธุ่ริกิจมากนัก ใน

ทางปฏิิบัติแต�เดิมสัญญาค�ำปริะกันจึงริะบ่ความรัิบผ่ิดข้อีงผ่่้ค�ำ

ปริะกันอีย�างกว้างข้วางให้้รัิบผิ่ดในบริริดาห้นี�ทั�งปวงที�อีาจเกิดข้ึ�น

ในอีนาคต กฎห้มายจึงกำห้นดให้้สัญญาต้อีงมีริายลัะเอีียดต�าง ๆ 

เพ่�อีให้้ผ้่่ค�ำปริะกันได้ทริาบถึงริายลัะเอีียด การิกำห้นดข้อีบเข้ต

ความริบัผ่ดิชิอีบ ริวมถงึริะยะเวลัาการิก�อีห้นี� ทั�งนี�เจา้ห้นี�ไม�สามาริถ

กำห้นดให้้ยกเว้นริายลัะเอีียดต�าง ๆ ข้้างต้น แลัะกำห้นดให้้ผ่่้ค�ำ-

ปริะกันต้อีงริับผ่ิดในห้นี�ปริะธุานอีย�างไม�มีกำห้นดไม�ได้ข้้อีตก 

ดังกลั�าวถ่อีเป็นโมฆะ




