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สัญญากูย้ ืมเงินเป็ นเอกเทศสัญญาซึ่งบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ อยู่
ในเรื่องยืมใช้ ส้ นิ เปลือง และอาจให้ ความหมายของสัญญากู้ ได้ ว่า สัญญาซึ่งมีบุคคลฝ่ ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า
“ผู้ก้ ู” ได้ ยืมเงินจานวนหนึ่งไปจากบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้ กู้” โดยมีข้อตกลงว่าผู้กู้จะต้ อง
คื น จ านวนเงิ น ที่ ผ้ ู ก้ ู ได้ ยื ม ไปจากผู้ ให้ ก้ ู ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตกลงกัน ไว้ โดยผู้ กู้ ยิ น ยอมเสีย
ดอกเบี้ยให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูตามอัตราที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
ผู้ให้ ก้ ูหรือนัยหนึ่งคือ “เจ้ าหนี้” นั้นเอง ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เห็นจะเป็ นเรื่ องที่ต้อง
ตอบคาถามให้ ได้ ว่าเจ้ าหนี้มีหน้ าที่อะไรบ้ างหรือไม่ เพราะโดยปกติ คนที่เรี ยนกฎหมายหรือคนที่เรี ยก
ตัวเองว่านักกฎหมาย ส่วนใหญ่จะพิจารณาเพียงอย่างเดียวว่าเจ้ าหนี้ไม่มีหน้ าที่อะไรอีกแล้ วหลังจากที่ให้
ลูกหนี้ยืมเงิน ไปแล้ ว ท่านคิดเช่ น นั้น หรื อไม่ ส่วนผู้ เขียนเห็นว่ าถ้ ามองในมุมของกฎหมายก็อาจเป็ น
เช่นนั้นจริงๆ เพราะสัญญากู้ยืมมิใช่ สัญญาต่างตอบแทน แม้ กระทั่งการทาสัญญาเงินกู้กฎหมายก็มิได้
บังคับแบบของสัญญาหรือต้ องให้ เจ้ าหนี้ต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้แต่อย่างใด เพียงแต่กาหนดว่าใน
การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปกฎหมายวางแนวทางปฏิบัติไว้ ว่า ถ้ ามิได้ มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็ น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็ นสาคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้ องบังคับคดีหาได้ ไม่ ๒ ตรงกันข้ าม
หากใช้ มุมมองในฐานะนักการเงินหรือเจ้ าของเงิน การที่จะให้ ใครสักคนมาเป็ นผู้ก้ ูหรือลูกหนี้ของเรานั้น
เราคงต้ องมีหน้ าที่บ้างไม่มากก็น้อย มีท้งั ก่อนให้ ก้ ูและหลังให้ ก้ ูเสียด้ วยซา้ ซึ่งหากเราผู้เป็ นเจ้ าหนี้ละเลย
ต่อหน้ าที่แล้ ว ผลเสียหายหาใช่จะเกิดแก่เจ้ าหนี้เท่านั้น แต่จะเกิดแก่สังคมโดยรวม บทความต่อไปนี้จึง
เป็ นการนาเสนอกรอบความคิดที่ผสมผสานทั้งความเป็ นนักกฎหมายและนักการเงินในระบบสหกรณ์
โดยเสนอมุมมองทางการบริหารสหกรณ์เป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
นอกจากนั้นผู้เขียนตั้งใจที่จะปฏิรูปความคิดของนักกฎหมายในเรื่องการกู้ยืมเสียใหม่ มิใช่ต้ังหน้ าตั้งตา
จะให้ เจ้ าหนี้ ได้ เปรี ยบลู กหนี้ อยู่ ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่ก ฎหมายมิ ได้ บั ญ ญั ติไว้ เช่ นนั้ น จึ งไม่ แ ปลกใจที่
สังคมเรา ณ เวลานี้จึงเต็มไปด้ วยผู้ยากไร้ ผู้ไม่พอเพี ยงและผู้ไม่พอดี นอกจากนั้นผู้เขียนตั้งใจจะให้
ประเด็นนี้เป็ นประเด็นกฎหมายแห่งปี เสียด้ วยซา้
ในเบื้อ ง โดยหลั กการผู้ เขียนขอแบ่ งแยกหน้ าที่ของผู้เป็ นเจ้ าหนี้ เงิน กู้ ออกเป็ นสองหน้ า
ฐานะ คื อ หน้ าที่ในฐานะที่เป็ น “ผู้ ให้ กู้ ” คื อ หน้ า ที่ก่ อนการให้ กู้ ยืม เงิน และหน้ า ที่ในฐานะที่เป็ น
“เจ้ าหนี้” คือหน้ าที่หลังการให้ ก้ ูยืมเงิน
หน้าที่ “ผูใ้ ห้กู”้ มีดงั ต่อไปนี้
๑) หน้าทีท่ ีต่ อ้ งศึกษาเสียก่อนว่า “ผูก้ ู”้ เป็ นใคร
การพิ จ ารณาว่ าผู้ ก้ ู เป็ นใคร มี ฐ านะอย่ า งไร สัม มาอาชี พ แบบใด คุ ณ ลั ก ษณะนิ สัยเป็ น
อย่างไร วางใจได้ เพียงใด เพราะนี้คือพื้นฐานประการแรกที่ผ้ ูให้ กู้จะต้ องพิจารณา หากผู้ให้ กู้ไม่ร้ ูจักว่าผู้
กู้เป็ นใครแล้ ว โดยปกติ ผ้ ูให้ ก้ ูคงไม่ให้ กู้ เพราะจะแน่ใจได้ อย่างไรว่าจะได้ เงินต้ นคืน ดังจะเห็นได้ จาก
๑
๒

อัยการพิเศษฝ่ ายประจาสานักงานอัยการสูงสุด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคแรก

การกู้ยืมระหว่างบุคคลธรรมดาด้ วยกัน หากไม่ร้ ูจักกันมาก่อนคงไม่มีการให้ กู้เป็ นแน่แท้ และสาหรับการ
กู้ เงิ น จากสถาบั น การเงิ น นั้ น สถาบั น การเงิ น จะให้ ผู้ กู้ แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของตน
โดยเฉพาะรายได้ และครอบครัวอยู่ไ ม่น้อย ทั้งยังต้ องการเอกสารต่างๆ มากมาย เช่น สาเนาทะเบียน
บ้ าน บัตรประชาชน และเอกสารรับรองรายได้ เป็ นที่ต้ัง นี่คือการพยายามทาความรู้จักผู้ก้ ูและเป็ นฐาน
การคานวณเงินที่ควรให้ ก้ ูน่ันเอง เพราะอย่างน้ อยก็พอจะมั่นใจได้ ว่าจะได้ เงินต้ นและผลประโยชน์คืน
๒) หน้าทีท่ ีจ่ ะต้องพิจารณาว่าผูก้ ูก้ ูเ้ งินไปเพือ่ การอันใด
โดยปกติในการกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์กเ็ น้ นวัตถุประสงค์ของการกู้ว่า “กู้เงินไปเพื่อการ
อัน จ าเป็ นในทางที่ก่อ ให้ เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิ ก ” นั่ น ย่ อมหมายความว่ า
สมาชิกควรกู้เงินจากสหกรณ์ไปเพื่อเป็ นทุนในการก่อให้ เกิดรายได้ ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็
อาจเพื่ อ การอัน จาเป็ นในครอบครั วซึ่ งกรณี น้ ี อาจก่ อให้ เกิด รายได้ ก่อ ได้ ห รื อ ไม่ เกิดรายได้ ก ็ได้ แต่
ทั้งหลายทั้งปวงต้ องเพื่ อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ และครอบครั วนั้น แต่
ในทางปฏิบัติกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์มักจะเน้ นไปที่ความจาเป็ นของสมาชิกมากกว่าการก่อให้ เกิดรายได้
ซึ่งต่างไปจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่ให้ ความสาคัญในการสร้ างรายได้ มากกว่าการอย่างอื่น หนี้เงินกู้
ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็ นหนี้ท่ไี ม่ก่อให้ เกิดรายได้ แก่สมาชิก บางครั้งอาจกลายเป็ นการนา
เงินได้ ในอนาคตมาบริโภคในปัจจุบันเกินสมควร จนทาให้ หลายคนหมดเงินในอนาคตหรือเสียอนาคตที่
งดงามไปเสียเลยทีเดียว ดังนั้นคณะกรรมการเงินกู้ควรต้ องเพิ่มความสาคัญในการพิ จารณาประเด็น
หลักนี้เสียก่อนว่ากู้ไปเพื่ อการอันจาเป็ นจริ งๆ หรือไม่หรื อเพี ยงเป็ นข้ ออ้ าง หรือเพื่ อการสร้ างรายได้ ท่ี
เป็ นไปได้ จริงหรือไม่ ถ้ าเป็ นกรณีเพื่อหารายได้ กรรมการเงินกู้กต็ ้ องสามารถวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
และความเสี่ยงในการลงทุ นได้ ด้วย เพราะกรรมการสหกรณ์ มีหน้ าที่สร้ างมั่นคงแก่สมาชิก ช่ วยเหลื อ
สนับสนุ นให้ สมาชิกมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึน และดูแลวินัยการเงินของสมาชิกภายใต้ กรอบอุดมการณ์
และวิธกี ารสหกรณ์ มิใช่เพียงแค่ “ตรายางทางการบริหาร”
สาหรับการกู้เงินของสถาบันการเงินอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน
แต่ละประเภทยังมีวัตถุประสงค์ของการให้ กู้ต่างกัน เช่น ธนาคารทั่วไปจะให้ กู้โดยมีวัตถุประสงค์รวม
เพื่อประโยชน์ทางการค้ าของผู้ให้ ก้ ูเป็ นสาคัญ แต่บางธนาคารก็มีวัตถุประสงค์เฉพาะพิเศษแตกต่างออกไป
เช่น ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ยังเน้ นลงไปที่การผลิ ตทางด้ านเกษตรกรรมและการร่ วมตัวของ
กลุ่มเกษตรกรในรูปสหกรณ์เป็ นหลัก หรื อธนาคารอาคารสงเคราะห์กจ็ ะเน้ นวัตถุประสงค์ของการกู้เพื่ อที่
อยู่อาศัยเป็ นหลัก ส่วนสถาบันการเงินอื่นอาจมุ่งหมายเฉพาะการให้ กู้ยืมเงินเพื่อการจัดหายานยนต์พาหนะ
เป็ นต้ น ดังนั้นผู้ให้ ก้ ูหรือนายทุนเจ้ าของเงินจะต้ องให้ ความสาคัญต่อข้ อพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ของการ
ให้ ก้ ูอย่างมาก เพราะนั่นหมายถึงความสามารถดาเนินกิจการในธุรกิจของผู้ ให้ ก้ ู ท่จี ะไม่ ให้ เกิดหนี้สูญใน
ธุรกิจการเงินของตนที่ใช้ เงินต่อเงินให้ เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนเพื่อสร้ างกาไร
๓) หน้าทีท่ ีจ่ ะต้องพิจารณาว่าผูก้ ูม้ ีศกั ยภาพในการชาระหนี้ เพียงใด
ความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ก้ ูท่ีจะคืนเงินกู้แก่ผ้ ูให้ กู้หรือเจ้ าหนี้ ภายในระยะเวลาที่
เจ้ าหนี้กาหนดได้ น้ัน มีเงื่อนไขหลักที่ต้องพิจารณา ๓ เรื่อง อันประกอบด้ วย
๓.๑ ความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิก
๓.๒ ความสามารถในการดารงชีพของสมาชิกและครอบครัว

๓.๓ ความสามารถในการเก็บออมของสมาชิก
เงื่อ นไขทั้งสองประการดังกล่ าว ถือว่ าเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่สุดในการพิ จารณาให้ เงิน กู้ แ ก่
สมาชิกสหกรณ์หรือผู้ขอกู้ ระบบสหกรณ์ซ่ึงแตกต่างกับสถาบันการเงินอื่นที่มุ่งเน้ นความสามารถในการ
ชาระหนี้ ของผู้ก้ ูเพี ยงประการเดียว แต่สหกรณ์ ต้องพิ จารณาทั้งสองประเด็นประกอบกัน โดยเฉพาะ
ประเด็น ที่สองคือความสามารถในการดารงชี พ เพราะนั่ นคื อคุ ณ ภาพชี วิตของสมาชิ กที่สหกรณ์ หรื อ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต้องดูแลรักษาเอาไว้ ให้ ได้ และในประเด็นที่สามสมาชิกควรเหลือเงิน
เก็บเพื่อการออมบ้ าง หากเงื่อนไขดังกล่าวของสมาชิก หากขาดไปประเด็นหนึ่งประเด็นใด โอกาสที่จะ
เกิดหนี้สูญ ก็มีมากขึ้นด้ วย ความมั่นคงในชีวิตสมาชิ กก็จะลดน้ อยถอยลง จึงเป็ นหน้ าที่ของกรรมการ
ดาเนินการที่จะต้ องดูแลอย่างจริงจัง เพราะหน้ าที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์คือสร้ างคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกให้ ดีกว่าเดิม มิใช่ ว่าสมาชิกจะอยู่ได้ หรื อไม่ไม่สาคัญ ขอให้ สหกรณ์ได้ รับชาระหนี้เป็ นอัน
เพียงพอ เพราะคิดอย่างนี้จึงทาให้ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต้ องเสียหาย เพราะการปล่อย
สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ขาดความรอบคอบในการรั กษาชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้ก้ ูหรื อลูกหนี้ ทั้งนี้
เนื่ องจากการมุ่ งเน้ นการให้ บริ การที่รวดเร็วเพื่ อการแข่งขัน ไม่ใส่ใจว่ าผู้กู้จะกู้เงินไปทาอะไร ดูเพี ยง
เงื่อนไขรายได้ พอชาระหนี้เท่านั้น สถาบันการเงินหรือผู้ให้ กู้จึงได้ ผ้ ูกู้ด้อยคุณ ภาพ รายได้ ต่าแต่รสนิยม
สูง ความสามารถน้ อยแต่บริโภคเกินตัว และที่สาคัญไม่ประมาณตนและไม่มีวินัยทางการเงิน ตัวอย่างที่
เด่นชัดคือกรณีการให้ บัตรเครดิตแก่ลูกค้ าที่ทีรายมีถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน ซึ่ง สถาบันการเงินหรือ
บริ ษั ท บั ต รเครดิ ต ต่ า งก็ร้ ู อ ยู่ แ ล้ ว หากลู ก หนี้ เหล่ า นี้ ไม่ ช าระหนี้ เมื่ อ ฟ้ องไปก็บั งคั บ คดี ในการหั ก
เงิน เดือ นของลู ก หนี้ มาชาระหนี้ ตามค าพิ พ ากษาไม่ ได้ เนื่ อ งจากรายได้ ไม่ ถึงเกณฑ์ ตามที่ก ฎหมาย
กาหนด๓ ความผิดพลาดตรงนี้จะโทษลูกหนี้เพียงฝ่ ายเดียวไม่ได้ เพราะในการปล่อยเงินกู้หาได้ มีผ้ ูใด
บังคับผู้ ให้ ก้ ู ไม่ ตรงกัน ข้ ามผู้ ให้ ก้ ู ก ลั บ มีอ านาจที่จะบี บ บั งคั บ เอาแก่ ผ้ ู ก้ ู ได้ ทุก ประการ แต่ ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อและความเห็นแก่ได้ จึงเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเรียกเก็บ หนี้สินได้ มากขึ้น ในที่สุดก็ขาด
เงินทุนหมุนเวียนทาให้ ผ้ ูให้ ก้ ู ท้งั หลายต้ องพลอยล้ มหายตายจากไปพร้ อมกับลูกหนี้ ดังที่เคยขึ้นเมื่อสิบ
กว่าปี ท่านผ่านมา
๔) หน้าทีท่ ีจ่ ะต้องพิจารณาว่าผูก้ ูม้ ีหลักประกันในการชาระหนี้ หรือไม่
เมื่ อพิ จ ารณาตามข้ อที่ ๑.๑ ข้ อ ๑.๒ และข้ อ ๑.๓ แล้ ว โดยหลั ก การต้ องถื อ ว่ า
ข้ อพิจารณาทั้งสามข้ อดังกล่าวเป็ นประเด็นหลัก และน่าจะเป็ นหลักประกันเพียงพอต่อการพิจารณาให้ กู้
แล้ วว่า หากผู้ให้ ก้ ูให้ ผ้ ูก้ ูยืมเงินไป ผู้ให้ ก้ ูจะได้ เงินที่ผ้ ูก้ ูได้ ยืมไปคืนจากผู้ให้ ก้ ูพร้ อมดอกเบี้ยตามอัตราที่
กาหนดภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เพราะถ้ าผู้ให้ กู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท้งั สามประการดังกล่าว
แล้ ว เห็นว่าผู้ให้ ก้ ูไม่ควรให้ ผ้ ูก้ ูยืมเงิน แต่ยังให้ กู้ยืมเงินไป ก็เท่ากับว่าผู้ให้ ก้ ูเป็ นฝ่ ายบกพร่ องในหน้ าที่
๓

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๘๖ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นเงินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาต่อไปนี้
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกาหนดไว้ และเงินรายได้ เป็ นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ ยกให้ เพื่อเลี้ยงชีพ เป็ นจานวน
รวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร
(๒) .................

ของตนเองและเป็ นความประมาทปราศจากความระมัดระวังของผู้ให้ กู้ แม้ จะไม่มีกฎหมายบังคบไว้
โดยตรงว่าผลจะเป็ นประการใดก็ตาม แต่ผลร้ ายจะตกเป็ นภัยพิบัติแก่ผ้ ูให้ กู้หรือเจ้ าหนี้โดยตรง คือไม่
สามารถได้ รับ ชาระหนี้ จากผู้ ก้ ูห รื อ ลูกหนี้ ได้ น่ั น เอง แต่ ไม่ ว่าจะเป็ นอย่างไรก็ตาม ผู้ ให้ กู้ ยังคงความ
ได้ เปรียบผู้ก้ ู อยู่ เช่นเดิม โดยในการให้ กู้น้ ี เพื่ อให้ เกิดความมั่นใจว่าผู้ให้ กู้ จะได้ รับชาระหนี้คืนจากผู้กู้
อย่างสิ้นเชิงและแน่นอน ผู้ให้ ก้ ูจึงใช้ วิธีการเรียกหลักประกันเพิ่ มเติม จากผู้กู้ ไม่ ว่าหลั กประกันที่เป็ น
บุคคลหรือหลักทรัพย์ จนบางครั้งเห็นได้ ชัดว่าหลักประกันอาจเกินจานวนหนิ้ท่ปี ล่อยกู้เสียอีก
ประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็ นเรื่องรองที่ผ้ ูให้ กู้จะนามาพิจารณาคือ ความมั่นใจของผู้ให้ กู้ว่าจะ
ได้ รับชาระหนี้คืนจากผู้ก้ ูอย่างสิ้นเชิง เช่น สหกรณ์ท่ใี ห้ สมาชิกกู้ยืมเงินไปจะต้ องหมั่นใจว่า สมาชิกราย
นั้นสามารถที่จะดาเนินการบริหารการเงินและชีวิตของตนเองต่อความผูกพันและหน้ าที่ท่สี มาชิกสหกรณ์
นั้นมีต่อสหกรณ์ได้ เพียงใด เพราะอนาคตเป็ นสิ่งที่ไม่แน่ นอน ไม่ว่าสหกรณ์จะวิเคราะห์เหตุปัจจัยแห่ง
การกู้ยืมไว้ ดีเพียงใด แต่เมื่อยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกลูกหนี้โดยเฉพาะ
ลู ก หนี้ บางรายอาจไม่ มีทรั พ ย์ สิน ใดที่พ อจะเป็ นทรั พ ย์ มรดกไว้ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เจ้ าหนี้ โดยเฉพาะ
สหกรณ์ซ่ึงเป็ นของคนหมู่มาก ดังนั้นความจาเป็ นในการพิ จารณาในเรื่ องหลักประกันก็น่าจะมีอยู่บ้าง
และควรพิ จารณาเป็ นรายๆ แล้ วแต่กรณีไป ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป แต่ในทางปฏิบัติเรามักตั้ง
กติกาตายตัวจนบางครั้งทาให้ เกิดข้ อขัดข้ องอยู่พอสมควร ซึ่งในกรณีการพิจารณาหลักประกันนี้ เคยมี
ตัวอย่างของสถาบันการเงินซึ่งมีฐานะเป็ นนิติบุคคลดังเช่นกรณีของ ธนาคารสยาม จากัด ซึ่งกรรมการผุ้
จัดการใหญ่ของธนาคารอนุมัติเงินกู้โดยมิได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่นี ิติบุคคลกาหนด จนเป็ นเหตุให้
ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ในภายหลังได้ กรรมการผู้น้ัน จึงได้ ช่ือเป็ นฝ่ ายประมาทเลินเล่อ ต้ องรับผิดชอบ
เพราะเป็ นการผิดหน้ าที่เป็ นการส่วนตัว๔
คาถามที่ต ามมา คื อ แล้ วหากคณะกรรมการเงิน กู้ ของหสกรณ์ กระทาการประมาท
เลิน เล่ อเช่ น เดียวกับกรรมการนิ ติบุ คคลดังกล่ าวข้ างต้ น คือ เรี ยกหลักประกันน้ อยเกิน ไปผลจะเป็ น
อย่ างไร หรื อ มิ ฉ ะนั้ น เพื่ อ มิ ให้ เกิด ความเสียหาย ผู้ ให้ กู้ จ ะเรี ยกหลั กประกัน ให้ สูงไว้ ก่อ นผลจะเป็ น
อย่างไร คาตอบทั้งหมดมิได้ อยู่ ในตัวบทกฎหมายทั้งหมด บางเรื่องอาจจะอยู่ในบทกฎหมาย บางเรื่อง
จะเป็ นบริบททางสังคมอันเป็ นเหตุให้ สังคมวุ่นวายและเสียหายได้ ในบางครั้งกฎเกณฑ์กติกาถูกละเลย
จนทาให้ เกิดการเอารั ดเอาเปรี ยบระหว่ างมนุ ษย์ด้วยกัน ซึ่งส่วนหนึ่ งผู้ เขียนยอมรั บว่ า นั กกฎหมายที่
เรี ยกกัน อย่ างภาคภูมิ ใจว่ า “วิศ กรสังคม” มี ส่วนสาคั ญ และสนั น สนุ น ให้ ห ายะนะเช่ น นั้ น เกิด ขึ้น ได้
ผู้เขียนเชื่อโดยสุจริตว่า ระบบทุนนิยมเป็ นแกนนาแห่งพัฒนาสังคมและชีวิตมนุษย์ ให้ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ี
ขึ้นได้ จริง แม้ ในปั จจุบันจะถูกเย้ ยหยันว่าเป็ นทุนสามาลย์กต็ าม เพราะความจริงของระบบทุนนิยมที่ดีก ็
ควรมีหลักการเช่นเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียงคือมีความพอดีและมีภมู ิค้ ุมกัน ในตัวเอง แต่เหตุท่เี พี้ ยน
ไปเพราะกิ เลสมนุ ษ ย์ ต่ า งหาก และเพื่ อ เป็ นการตอบค าถามดั งกล่ า ว จึ ง ขอแยกตอบเป็ นกรณี ๆ
ดังต่อไปนี้
๔

คาพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๑/๒๕๔๑ ระหว่าง บริษัทธนาคารสยาม จากัด โจทก์ นายวัลลภ กับพวก จาเลย
จาเลยที่ ๑ และจาเลยที่ ๓ ต่างเป็ นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของโจทก์ต่างวาระกัน มีหน้ าที่ดูแลกิจการทั้งหมดของโจทก์
ให้ พนักงานปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ เมื่อมีการปล่อยสินเชื่อให้ ก้ ูยืมเงิน การคา้ ประกันและอาวัลตัว๋ เงินไม่เป็ นไปตามระเบียบ
ปกติ มิได้ เร่งรัดติดตามหนี้สนิ หรือดาเนินการเพื่อแก้ ไขหนี้สนิ ดังกล่าวเป็ นเหตุให้ โจทก์เสียหาย จาเลยที่ ๑ และจาเลยที่ ๓ ได้ ช่ ือ
ว่าทาละเมิดต่อโจทก์ ต้ องใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ โจทก์

กรณี แรก เมื่อให้ ก้ ูโดยไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์คา้ ประกัน และผู้ให้ กู้ทาผิดทาหน้ าที่ของ
ตนโดยมิได้ พิจารณาคุณลักษณะของผู้กู้ให้ รอบคอบตามข้ อ ๑.๑ ข้ อ ๑.๒ และข้ อ ๑.๓ดังกล่าวข้ างต้ น
ผลที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายนั้ นไม่ มี แต่ ผลทางปฏิบัติท่ีจะเกิดแก่ผ้ ู ให้ กู้ คือไม่ได้ รับชาระหนี้ จนครบ
จานวนและภายในกาหนดเวลา อันจะเป็ นนาไปสู่การฟ้ องร้ องบังคับคดี ถ้ าบังคับคดีได้ กด็ ีไป ถ้ าบังคับ
คดีไม่ได้ เจ้ าหนี้กร็ ับบาปเคราะไปแต่โดยลาพัง ส่วนผู้กู้หรือลูกหนี้น้ัน หากถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดีจนถึง
ขั้นบังคับคดี เท่าที่ทราบมักปรากฎว่าทั้งชีวิตตนและครอบครัวต้ องล่มสลายต้ องตกงาน บ้ างก็ย้ายบ้ าน
หนีหรือไม่กบ็ ้ านแตกสาแหรกขาดเสียส่วนใหญ่ ไม่พบว่าผู้กู้หรือลูกหนี้คนใดประสบความรุ่งเรืองจาก
การเป็ นหนี้ชนิดเกินตัวแม่แต่รายเดียว
กรณี ทีส่ อง เมื่อให้ ก้ ูโดยมีบุคคลคา้ ประกัน ซึ่งผู้ให้ กู้กต็ ้ องพิ จารณาคุณลักษณะของผู้คา้
ประกันเช่นเดียวกับผู้ก้ ู ด้ วยการนาหลักเกณฑ์ท่ีใช้ พิจารณากับลู กหนี้มาใช้ กับผู้คา้ ประกัน โดยอนุ โลม
และหากผู้ให้ ก้ ูทาผิดทาหน้ าที่ของตนโดยมิได้ พิจารณาคุณลักษณะของผู้ก้ ูและผู้คา้ ประกันให้ รอบคอบ
ผลที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายนั้นก็ไม่มเี ช่นกัน แต่ผลทางในปฏิบัติท่จี ะเกิดแก่ผ้ ูให้ ก้ ูและผู้กู้หรือลูกหนี้กม็ ี
เช่นเดียวกับกรณีแรก เพียงแต่จะมีการเพิ่มผู้เคราะห์ ร้ายที่เนื้อก็ไม่ได้ กิน หนังไม่น้องนั่ง แต่ดันไปเอา
กระดูกมาแขวนคอ คือ ผู้คา้ ประกันและครอบครัวของนั่นเอง แต่ถ้าผู้คา้ ประกันทาสัญ ญาคา้ ประกัน
ประเภทจากัดความรับผิด โดยกาหนดจานวนรับผิดไว้ ผู้คา้ ประกันก็จะใช้ หนี้ดังกล่าวแทนลูกหนี้เฉพาะ
เท่าที่ตนระบุไว้ ในสัญญาเท่านั้น จึงอาจได้ รับความเสียหายไม่มากเกินไป
กรณีทีส่ าม เมื่อให้ ก้ ูโดยมีหลักทรัพย์คา้ ประกันที่เรียกกันว่า “จานอง” และเมื่อผู้กู้ไม่รับ
ชาระหนี้ตามสัญญา เจ้ าหนี้ประเภทนี้ได้ สิทธิพิเศษในการฟ้ องร้ องว่าจะฟ้ องร้ องแบบเจ้ าหนี้สามัญตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชณ์ มาตรา ๒๑๔๕ หรือฟ้ องบังคับจานอง โดยปกติการจะเลือกฟ้ อง
แบบใดนั้นต้ องพิ จารณาเรื่ องราคาหลักทรัพย์ด้วย หากทรั พย์สินที่เป็ นประกันการชาระหนี้น้ันมีมูลค่า
น้ อยกว่าหนี้ท่คี ้ างชาระ และลูกหนี้มีทรัพย์สนิ อื่นที่อาจบังคับคดีได้ และลูกหนี้ไม่มีเจ้ าหนี้รายอื่นคอยอยู่
ก็ควรจะฟ้ องร้ องอย่างเจ้ าหนี้สามัญ เพราะหากทรัพย์สินที่หลักประกันไม่พอชาระหนี้ เจ้ าหนี้กส็ ามารถ
ยึดทรัพย์สินอื่นมาบังคับชาระหนี้เพิ่ มเติมได้ จนครบจานวน แต่ข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกัน กล่าวคือหาก
ลูกหนี้มีเจ้ าหนี้อ่นื อยู่ด้วย เจ้ าหนี้อ่นื นั้นอาจขอรับชาระหนี้ในทรัพย์น้ันด้ วย ยิ่งเป็ นหนี้บุริมสิทธิด้วยแล้ ว
เจ้ าหนี้ผ้ ูฟ้องคดีอาจเสียเปรียบได้ ซึ่งต่างกับการฟ้ องบังคับจานอง เจ้ าหนี้ผ้ ูฟ้องจะได้ รับชาระหนี้ก่อน
เจ้ าหนี้อ่นื ดังนั้นการฟ้ องบังคับจานอง๖ จึงควรมีเหตุผลที่ว่า หลักทรัพย์ท่เี ป็ นประกันการชาระหนี้ต้องมี
ราคาเพียงพอที่จะชาระหนี้ได้ ท้งั หมดและลูกหนี้มีหนี้อยู่กบั เจ้ าหนี้อ่นื ด้ วย ส่วนการฟ้ องบังคับจานองอีก
ประเภทหนึ่งคือ การฟ้ องเรี ยกเอาทรั พย์หลุดจานองเป็ นของตนเองเสียก็ได้ ๗ ซึ่ งกฎหมายบั ญ ญั ติ ถึง
๕

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๑๔ ภายใต้ บังคับแห่งมาตรา ๗๓๓ เจ้ าหนี้มีสทิ ธิท่จี ะให้ ชาระหนี้ของตนจากทรัพย์สนิ ของลูกหนี้จนสิ้นเชิง
รวมทั้งเงินและทรัพย์ส้ นิ อื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกค้ างชาระแก่ลูกหนี้ด้วย
๖
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะบังคับจานองนั้น ผู้รับจานองต้ องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ ชาระหนี้ภายในเวลา
อันสมควรซึ่งกาหนดให้ ในคาบอกกล่าวนั้น ถ้ าและลูกหนี่ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าว ผู้รับจานองจะฟ้ องคดีต่อศาล
เพื่อให้ พิพากษาสั่งให้ ยึดทรัพย์สนิ ซี่งจานองและให้ ขายทอดตลาดก็ได้
๗
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เงื่อนไขของการฟ้ อง และแสดงเหตุผลโดยย่อว่า หนี้น้ันค้ างมานานและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่า
กว่าจานวนเงินที่ค้างชาระ และไม่มีการจานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอ่นื ได้ จดทะเบียนไว้ เหนือทรัพย์สิน
อันเดียวกันนี้เอง และกฎหมายยังกาหนดไว้ ต่อไปอีกว่าราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ากว่าจานวนเงินที่
ค้ างชาระกันอยู่กด็ ี หรือถ้ าเอาทรัพย์สินซึ่งจานองออกขายทอดตลอดใช้ หนี้ ได้ เงินจานวนสุทธิน้อยกว่า
จานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่น้ันก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น๘ ซึ่งเท่ากับ
เป็ นบทบัญญัติให้ การลงโทษเจ้ าหนี้ท่ไี ม่พิจารณาให้ รอบคอบในการให้ กู้เงิน แม้ ว่าในปัจจุบันศาลฎีกาจะ
ตีความเข้ าข้ างเจ้ าหนี้ว่าหากมีสัญญาหรือบันทึกเพิ่มเติมว่า หากบังคับจานองแล้ วได้ เงินไม่พอชาระหนี้
ก็สามารถบั งคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นอีกได้ ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้ วยเพราะเท่ากับเป็ นการยกเว้ นกฎหมาย
และเป็ นการบังคับให้ ผ้ ูก้ ูอย่างไม่เป็ นธรรม ในเรื่องก็หวังแต่ว่าสักวันหนึ่งลูกหนี้คงจะยกข้ อต่อสู้ว่าข้ อ
สัญญาดังกล่าวว่าไม่เป็ นธรรมตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาอัน พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๙ ไม่เป็ นธรรม
เพราะลูกหนี้ต้องแบกรับภาระหน้ าที่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ กล่ าวมาแล้ วว่ า
การจะให้ ผ้ ูใดกู้เงินหรือเป็ นลูกหนี้ได้ น้ัน ตัวผู้กู้หรือลูกหนี้ย่อมเป็ นประธานของการพิจารณาว่าจะให้ กู้
มาตรา ๗๒๙ นอกจากทางแก้ ดังบัญญัติไว้ ในมาตราก่อนนั้น ผู้รับจานองยังชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จานองหลุดได้
ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้
(๑) ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้ วเป็ นเวลาถึงห้ าปี
(๒) ผู้จานองมิได้ แสดงให้ เป็ นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สนิ นั้นท่วมจานวนเงินอันค้ างชาระ และ
(๓) ไม่มีการจานองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอ่นื ได้ จดทะเบียนไว้ เหนือทรัพย์สนิ อันเดียวกันนี้เอง
๘
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๓๓ ถ้ าทรัพย์หลุดจานอง และราคาทรัพย์สนิ นั้นมีประมาณต่ากว่าจานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่กด็ ี หรือถ้ าเอา
ทรัพย์สนิ ซึ่งจานองออกขายทอดตลอดใช้ หนี้ ได้ เงินจานวนสุทธิน้อยกว่าจานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่น้นั ก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่
เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น
๙
มาตรา ๔ ข้ อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้ า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสาเร็จรูป หรือในสัญญาขาย
ฝากที่ทาให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจการค้ า หรือวิชาชีพ หรือผู้กาหนดสัญญาสาเร็จรูป หรือผู้ซ้ ือฝากได้ เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเกิน
สมค วร เป็ นข้ อสั ญ ญ าที่ ไม่ เป็ นธรรม และให้ มี ผ ลบั งคั บ ได้ เพี ยงเท่ า ที่ เป็ นธรรมและพ อสมควรแก่ ก รณี เท่ า นั้ น
ในกรณี ท่ ีมีข้ อสงสัย ให้ ตี ค วามสัญ ญาสาเร็จ รูป ไปในทางที่เป็ นคุ ณ แก่ ฝ่ ายซึ่งมิ ได้ เป็ นผู้ ก าหนดสัญ ญาสาเร็จรูป นั้ น
ข้ อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่ าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ ตามปกติ
เป็ นข้ อตกลงที่อาจถือได้ ว่าทาให้ ได้ เปรียบคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เช่ น
(๑) ข้ อตกลงยกเว้ นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
(๓) ข้ อตกลงให้ ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
(๓) ข้ อตกลงให้ สัญ ญาสิ้นสุด ลงโดยไม่ มี เหตุผลอันสมควร หรือให้ สิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาได้ โดยอีกฝ่ ายหนึ่งมิ ได้ ผิด
สัญญาในข้ อสาระสาคัญ
(๔) ข้ อตกลงให้ สทิ ธิท่จี ะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้ าได้ โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
(๕) ข้ อตกลงให้ สทิ ธิคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเรียกร้ องหรือกาหนดให้ อกี ฝ่ ายหนึ่งต้ องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่ าภาระที่เป็ นอยู่ใน
เวลาทาสัญญา
(๖) ข้ อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผ้ ซู ้ อื ฝากกาหนดราคาสินไถ่สงู กว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้ อยละสิบห้ าต่อปี
(๗) ข้ อตกลงในสัญญาเช่ าซื้อที่กาหนดราคาค่าเช่ าซื้อ หรือกาหนดให้ ผ้ เู ช่าซื้อต้ องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
(๘)ข้ อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กาหนดให้ ผ้ ูบริโภคต้ องชาระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ าใช้ จ่ายหรือประโยชน์อ่นื ใดสูง
เกินกว่าที่ควรในกรณีท่ผี ดิ นัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชาระหนี้
(๙)ข้ อตกลงที่กาหนดวิธคี ิดดอกเบี้ยทบต้ นที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคต้ องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
ในการพิจารณาข้ อตกลงที่ทาให้ ได้ เปรียบคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็ นการได้ เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้
นามาตรา ๑๐ มาใช้ โดยอนุโลม

หรื อไม่ มิใช่ เอาหลัก ประกันหนี้ มาเป็ นประธานของการพิ จารณา ซึ่ งที่ผ่านมาบรรดาเจ้ าหนี้ ท้ังหลาย
มักจะให้ ความสาคั ญ กับ หลั ก ทรั พย์หรื อหลั ก ประกัน มากกว่ าความสามารถในการชาระหนี้ ท่ีเจ้ าหน้ า
จะต้ องพิจารณา ถ้ ากล่าวมาถึงตรงนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายพอจะมองเห็นความหายะนะของเจ้ าหนี้ ลูกหนี้
และเศรษฐกิจชาติ ไม่ว่าจะเป็ นวิกฤตที่ได้ เกิดในสยามประเทศมาเมื่อปี ๒๕๔๐หรือดินแดนแห่งเสรีภาพ
อย่างอเมริกาในปี ๒๕๕๑
ที่กล่ าวมาทั้งหมดนั่ นเป็ นหน้ าที่ของผู้ ให้ กู้ เมื่อให้ กู้ไปแล้ ว “ผู้ ให้ กู้ ” ก็จะเปลี่ ยนสถานะ
เป็ น “เจ้ าหนี้” เช่นเดียวกัน การเป็ นเจ้ าหนี้กจ็ าต้ องมีหน้ าที่เช่ นเดียวกัน ซึ่งในประเด็นนี้จะขอสรุปไว้
เพี ยงเล็กน้ อยว่ า เจ้ าหนี้มีหน้ าที่ต้องเร่ งรั ดติดตามหนี้สิน การที่เจ้ าหนี้ไม่เร่ งรั ดให้ ลูกหนี้ชาระหนี้ โดย
พลั น ๑๐ จะก่ อ ให้ เกิดผลสองประการ เช่ น การที่เจ้ าหนี้ ละเลยต่ อ การบั งคั บ ชาระหนี้ ไม่ ฟ้ องร้ อ งภาย
กาหนดอายุความ หนี้น้ันก็อาจเรียกเก็บไม่ได้ อีก ดังเช่นตัวอย่างตามคาพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔๔/๒๕๔๙
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครูป ทุมธานี จากัด โจทก์ จ่ าสิบตารวจมงคล หรือ ทักษิ ณาจาร กับพวก จาเลย๑๑
หรือหากปล่อยไว้ นานเกินควรเจ้ าหนี้กอ็ าจได้ รับชาระหนี้ไม่ครบถ้ วนเพราะหนี้ท่คี ้ างชาระพร้ อมดอกเบี้ย
ท่วมทรั พย์สินหรื อหลั กประกัน และในท้ ายที่สุดลู กหนี้ ก็ส้ ิน เนื้ อประดาตัวในขณะที่เจ้ าหนี้ เองก็ไม่ ได้
อะไรเลย แม้ ว่าจะได้ เปรี ยบอยู่ บ้ างในกรณี ท่ีมีหลั กทรั พ ย์มาจานองเป็ นประกัน ๑๒ แต่กค็ งไม่ พ้น การ
ขาดทุนอยู่ดี
ประเด็นสุดท้ ายที่ต้องฝากเป็ นข้ อสังเกตในการเป็ นเจ้ าหนี้ กรณีท่เี จ้ าหนี้เป็ นนิติบุคคล ซึ่ง
เมื่อปรากฏว่ากรรมการผู้มีอานาจพิจารณาการให้ กู้หรือเมื่อจาเป็ นต้ องทาหน้ าที่ของเจ้ าหนี้แล้ วไม่กระทา
อันเป็ นเหตุให้ นิติบุคคลที่เจ้ าหนี้น้ั นเสียหาย ผู้รับผิดชอบเพราะผิดหน้ าที่น่ั นก็คือกรรมการผู้ จัดการ
กรรมการผู้เกี่ยวข้ องในการปล่อยสินเชื่อและการติดตามหนี้สิน ซึ่งหลักการของการทาหน้ าที่ผ้ ูมีอานาจ
๑๐

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๐๓ ถ้ าเวลาอันจะพึงชาระหนี้น้ันมิได้ กาหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ท้งั ปวงก็ไม่ ได้ ไซร้ ท่านว่ า
เจ้ าหนี้ย่อมจะเรียกให้ ชาระหนี้ได้ โดยพลัน และฝ่ ายลูกหนี้กย็ ่อมจาชาระหนี้จองตนเองได้ โดยพลันดุจกัน
ถ้ าได้ กาหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็ นที่สงสัย ท่านให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเจ้ าหนี้จะเรียกให้ ชาระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหา
ได้ ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชาระหนี้ก่อนกาหนดนั้นก็ได้
มาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง ถ้ าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชาระหนี้ของตน เจ้ าหนี้จะร้ องขอต่อศาลให้ ส่งั บังคับชาระหนี้กไ็ ด้ เว้ น
แต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิ ดช่องให้ ทาเช่นนั้นได้
มาตรา ๒๑๔ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๗๓๓ เจ้ าหนี้มีสทิ ธิท่จี ะให้ ชาระหนี้ของตนจากทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
โดยสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพย์สนิ อื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกค้ างชาระแก่ลูกหนี้ด้วย
๑๑
คาพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔๔/๒๕๔๙ ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จากัด โจทก์ จ่าสิบตารวจมงคล กับพวก จาเลย
สหกรณ์โจทก์ได้ ร้ ถู ึงการตายของนางจินตนา เจ้ ามรดก ซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์โจทก์ ปรากฏตามใบสาคัญการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือกรณีผ้ ูตายถึงแก่ความตาย ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยโจทก์จ่ายให้ แก่จาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็ นสามีผ้ ูตาย จึงถือได้ ว่า
โจทก์ได้ ร้ ถู ึงการตายของผู้ตาย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็ นวันจ่ายเงินดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๑ ล่วงพ้ นกาหนด ๑ ปี แล้ ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จาเลยที่ ๑ ในฐานะทายาทของผู้ตายไม่ต้องรับผิดต่ อโจทก์ จาเลยที่ ๒
ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็ นผู้คา้ ประกันแม้ จะไม่ได้ ให้ การต่อสู้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ ว แต่ มูล ความแห่งคดีเป็ นการชาระหนี้ท่ซี ่ ึงไม่ อาจ
แบ่งแยกได้ จาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ย่ อมได้ รับประโยชน์จากข้ อต่ อสู้ของจาเลยที่ ๑ ด้ วย ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ ง
มาตรา ๕๙ (๑) จาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์เช่นกัน
๑๒
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๒๗ ผู้รับจานองก็ดี ผู้รับจานาก็ดี ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิ
เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ ยึดถือไว้ ยังคงมีสทิ ธิบังคบชาระหนี้จากทรัพย์สนิ ที่จานอง จานา หรือที่ยึดถือไว้ แม้ ว่าสิทธิ
เรียกร้ องส่วนที่เป็ นประธานจะขาดอายุความแล้ วก็ตาม แต่จะใช้ สทิ ธิน้นั บังคับให้ ชาระดอกเบี้ยที่ค้างย้ อนหลังเกินห้ าปี ขึ้นไปไม่ได้

กระทาการแทนนิติบุคคลเช่นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ย่อมนามาใช้ บังคับได้ เช่นเดียวกันกับ
กรรมการนิติบุคคลทั่วไป เพราะต่างก็เป็ นนิติบุคคลที่ลักษณะใกล้ เคยงกัน๑๓ ในเรื่องทานองนี้ศาลฎีกา
เคยวินิ จ ฉั ยไว้ เป็ นตั ว อย่ างที่น่ า ศึ ก ษายิ่ งนั ก คื อ กรณี ก ารด าเนิ น กิจ การของกรรมการธนาคารสยาม
จากัด๑๔ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ผ้ ูเขียนเห็นว่าน่ าจะมีบทลงโทษเจ้ าหนี้ท่ไี ม่ทาหน้ าที่ในการเป็ นเจ้ าหนี้ท่ดี ี
บ้ าง มิฉะนั้นแล้ วกลไกทางเศรษฐกิจที่จะพั ฒนาความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ให้ ดีข้ ึนก็ไม่ทางาน เหมือนเช่ น
กฎหมายที่ไร้ ผลเช่นปัจจุบัน

๑๓

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๕ นิติบุคคลจะมีข้ นึ ได้ กแ็ ต่ด้วยอาศัยอานาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่ อมมีสิท ธิและหน้ าที่ตามบทบัญ ญั ติ แห่ งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอแห่ ง
อานาจหน้ าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้ บัญญัติหรือกาหนดไว้ ในกฎหมาย ข้ อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง
๑๔
คาพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๑/๒๕๔๑
บริษัทธนาคารสยาม จากัด โจทก์ นายวัลลภ กับพวก
จาเลยที่ ๑ และจาเลยที่ ๓ ต่างเป็ นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของโจทก์ต่างวาระกัน มีห น้ าที่ดูแลกิจการทั้งหมดของโจทก์
ให้ พนักงานปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ เมื่อมีการปล่ อยสินเชื่ อให้ ก้ ูยืมเงิน การค้าประกันและอาวัลตั๋วเงินไม่ เป็ นไปตามระเบียบ
ปกติ มิได้ เร่ งรัดติดตามหนี้สนิ หรือดาเนินการเพื่อแก้ ไขหนี้สนิ ดังกล่ าวเป็ นเหตุให้ โจทก์เสียหาย จาเลยที่ ๑ และจาเลยที่ ๓ ได้ ช่ ือ
ว่าทาละเมิดต่อโจทก์ ต้ องใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ โจทก์
จาเลยที่ ๔ แม้ มิได้ เป็ นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ มีหน้ าที่ดูแลด้ านสินเชื่อภายในประเทศ ซึ่งได้ รับการสรุปภาระหนี้สนิ
ของโจทก์จากเจ้ าหน้ าที่หลายครั้ง ก็มิได้ ส่งั การแต่ ประการใด เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถติดตามหนี้สนิ จากลูกหนี้ของโจทก์ได้ การที่
จาเลยที่ ๔ ละเว้ นไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่และระเบียบของโจทก์ จาเลยที่ ๔ จึงได้ ช่ ือว่ าทาละเมิดต่อโจทก์เป็ นเหตุให้ โจทก์เสียหาย
จาเลยที่ ๔ จึงต้ องรับผิด ใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ โจทก์
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๘ เป็ นบทบัญญัติว่าด้ วยการประกอบกิจการบริษัทของกรรมการ ซึ่ง
อานาจของกรรมการจะมีเพียงใดย่อมเป็ นไปตามมาตรา ๑๑๕๘ ถึง ๑๑๖๘
มาตรา ๑๑๖๘ เป็ นบทบัญ ญั ติว่าด้ วยหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งวรรคแรก บัญ ญั ติให้ กรรมการใช้
ความเอื้อเฟื้ อสอดส่องอย่างบุคคลค้ าขาย ผู้ประกอบด้ วยความระมัดระวัง ส่วนวรรคสองหมายถึงกิจการที่จะต้ องระมัดระวังเป็ น
พิเศษมากขึ้น
เมื่ อ มาตรา ๑๑๖๘ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก รรมการทุ ก คนต้ อ งมี ห น้ าที่เอื้อ เฟื้ อสอดส่ อ ง การจะเป็ นกรรมการของบริ ษั ท ใด
กรรมการผู้น้นั จึงต้ องประกอบด้ วยความรู้และความเข้ าใจในการประกอบกิจการของบริษัทด้ วย มิฉะนั้นกรรมการก็ไม่อาจเอื้อเฟื้ อ
สอดส่งกิจการให้ ดีได้
เมื่อได้ ความว่าจาเลยที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ เป็ นกรรมการโจทก์มีหน้ าที่ดูแลการบริหารกิจการของโจทก์มิให้ เสียหาย
กลับปล่อยให้ มีการให้ สนิ เชื่อโดยหลักประกันไม่ค้ มุ เมื่อหนี้ถูกจัดเป็ นหนี้เสียก็มิได้ เร่งรัดติดตามหนี้ ดังนั้นเมื่อตามพฤติการณ์ควร
จะรู้ข้อปั ญ หาดังกล่ าวหรือโดยสามัญ สานึก ของวิญ ญู ชนผู้ป ระกอบการเช่ นนั้นควรจะพึ งรู้ได้ แต่ มิได้ ก ระทาเพื่ อป้ องกันความ
เสียหายอันจะเกิดแก่โจทก์ จึงถือได้ ว่าจาเลยที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ มิได้ ใช้ ความเอื้อเฟื้ อสอดส่องในการประกอบกิจการของโจทก์
จะอ้ างว่าไม่รับรู้การบริหารงานของโจทก์หรือมิได้ มาทางานเป็ นประจาก็ดี ไม่มีหน้ าที่กด็ ีเพื่อปั ดความรับผิดของตนหาได้ ไม่

