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การพิจารณาใหส้ินเชื่อของสหกรณ ์

 ปรเมศวร ์อนิทรชุมนุม
๑ 

สญัญากูย้ืมเงินเป็นเอกเทศสัญญาซ่ึงบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อยู่

ในเร่ืองยืมใช้สิ้นเปลือง และอาจให้ความหมายของสัญญากู้ได้ว่า สัญญาซ่ึงมีบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า 

“ผู้กู้” ได้ยืมเงินจ านวนหน่ึงไปจากบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า “ผู้ให้กู้” โดยมีข้อตกลงว่าผู้กู้จะต้อง

คืนจ านวนเงินที่ ผู้กู้ได้ยืมไปจากผู้ให้กู้ ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดตกลงกันไว้ โดยผู้กู้ยินยอมเสีย

ดอกเบ้ียให้แก่ผู้ให้กู้ตามอตัราที่ตกลงกนัไว้แต่ไม่เกนิอตัราที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ให้กู้หรือนัยหน่ึงคือ “เจ้าหน้ี” น้ันเอง ประเดน็ที่น่าสนใจในวันน้ีเหน็จะเป็นเร่ืองที่ต้อง

ตอบค าถามให้ได้ว่าเจ้าหน้ีมีหน้าที่อะไรบ้างหรือไม่ เพราะโดยปกติคนที่เรียนกฎหมายหรือคนที่เรียก

ตัวเองว่านักกฎหมาย ส่วนใหญ่จะพิจารณาเพียงอย่างเดียวว่าเจ้าหน้ีไม่มีหน้าที่อะไรอกีแล้วหลังจากที่ให้

ลูกหน้ียืมเงินไปแล้ว ท่านคิดเช่นน้ันหรือไม่ ส่วนผู้เขียนเห็นว่าถ้ามองในมุมของกฎหมายก็อาจเป็น

เช่นน้ันจริงๆ เพราะสัญญากู้ยืมมิใช่สัญญาต่างตอบแทน แม้กระทั่งการท าสัญญาเงินกู้กฎหมายกม็ิได้

บังคับแบบของสัญญาหรือต้องให้เจ้าหน้ีต้องลงลายมือช่ือในสัญญากู้แต่อย่างใด เพียงแต่ก าหนดว่าใน

การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปกฎหมายวางแนวทางปฏบัิติไว้ว่า ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น

หนังสอือย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือผู้ยืมเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่๒ ตรงกนัข้าม

หากใช้มุมมองในฐานะนักการเงินหรือเจ้าของเงิน การที่จะให้ใครสกัคนมาเป็นผู้กู้หรือลูกหน้ีของเราน้ัน 

เราคงต้องมีหน้าที่บ้างไม่มากกน้็อย มีทั้งก่อนให้กู้และหลังให้กู้เสยีด้วยซ า้ ซ่ึงหากเราผู้เป็นเจ้าหน้ีละเลย

ต่อหน้าที่แล้ว ผลเสียหายหาใช่จะเกิดแก่เจ้าหน้ีเท่าน้ัน แต่จะเกิดแก่สังคมโดยรวม บทความต่อไปน้ีจึง

เป็นการน าเสนอกรอบความคิดที่ผสมผสานทั้งความเป็นนักกฎหมายและนักการเงินในระบบสหกรณ์ 

โดยเสนอมุมมองทางการบริหารสหกรณ์เป็นหลัก แต่อย่างไรกต็ามสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

นอกจากน้ันผู้เขียนต้ังใจที่จะปฏรูิปความคิดของนักกฎหมายในเร่ืองการกู้ยืมเสียใหม่ มิใช่ต้ังหน้าต้ังตา

จะให้เจ้าหน้ีได้เปรียบลูกหน้ีอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้เช่นน้ัน จึงไม่แปลกใจที่

สังคมเรา ณ เวลาน้ีจึงเตม็ไปด้วยผู้ยากไร้ ผู้ไม่พอเพียงและผู้ไม่พอดี นอกจากน้ันผู้เขียนตั้งใจจะให้

ประเดน็นี้ เป็นประเดน็กฎหมายแห่งปีเสยีด้วยซ า้   

ในเบ้ือง โดยหลักการผู้เขียนขอแบ่งแยกหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าหน้ีเงินกู้ออกเป็นสองหน้า

ฐานะ คือ  หน้าที่ในฐานะที่เป็น “ผู้ให้กู้” คือหน้าที่ก่อนการให้กู้ยืมเงิน และหน้าที่ในฐานะที่เป็น 

“เจ้าหน้ี” คือหน้าที่หลังการให้กู้ยืมเงิน  

หนา้ที ่“ผูใ้หกู้”้ มีดงัต่อไปนี้   

๑) หนา้ทีที่ต่อ้งศึกษาเสียก่อนว่า “ผูกู้”้ เป็นใคร  

การพิจารณาว่าผู้กู้เป็นใคร มีฐานะอย่างไร สัมมาอาชีพแบบใด คุณลักษณะนิสัยเป็น

อย่างไร วางใจได้เพียงใด เพราะน้ีคือพ้ืนฐานประการแรกที่ผู้ให้กู้จะต้องพิจารณา หากผู้ให้กู้ไม่รู้จักว่าผู้

กู้เป็นใครแล้ว โดยปกติผู้ให้กู้คงไม่ให้กู้ เพราะจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้เงินต้นคืน ดังจะเห็นได้จาก

                                                 
๑ อยัการพิเศษฝ่ายประจ าส านักงานอยัการสงูสดุ 

๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคแรก 



 

 

การกู้ยืมระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกนั หากไม่รู้จักกันมาก่อนคงไม่มีการให้กู้เป็นแน่แท้ และส าหรับการ

กู้เงินจากสถาบันการเงินน้ัน สถาบันการเงินจะให้ผู้กู้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิถี ชีวิตของตน 

โดยเฉพาะรายได้และครอบครัวอยู่ไม่น้อย ทั้งยังต้องการเอกสารต่างๆ มากมาย เช่น ส าเนาทะเบียน

บ้าน บัตรประชาชน และเอกสารรับรองรายได้เป็นที่ต้ัง น่ีคือการพยายามท าความรู้จักผู้กู้และเป็นฐาน

การค านวณเงินที่ควรให้กู้น่ันเอง เพราะอย่างน้อยกพ็อจะมั่นใจได้ว่าจะได้เงินต้นและผลประโยชน์คืน 

๒) หนา้ทีที่จ่ะตอ้งพจิารณาว่าผูกู้กู้เ้งินไปเพือ่การอนัใด  

โดยปกติในการกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์กเ็น้นวัตถุประสงค์ของการกู้ว่า “กู้เงินไปเพ่ือการ

อันจ าเป็นในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก” น่ันย่อมหมายความว่า

สมาชิกควรกู้เงินจากสหกรณ์ไปเพ่ือเป็นทุนในการก่อให้เกิดรายได้ประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงก็

อาจเพ่ือการอันจ าเป็นในครอบครัวซ่ึงกรณีน้ีอาจก่อให้ เกิดรายได้ก่อได้หรือไม่เกิดรายได้ก็ได้ แต่

ทั้งหลายทั้งปวงต้องเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวน้ัน แต่

ในทางปฏบัิติกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์มักจะเน้นไปที่ความจ าเป็นของสมาชิกมากกว่าการก่อให้เกดิรายได้ 

ซ่ึงต่างไปจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่ให้ความส าคัญในการสร้างรายได้มากกว่าการอย่างอื่น หน้ีเงินกู้

ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิก บางคร้ังอาจกลายเป็นการน า

เงินได้ในอนาคตมาบริโภคในปัจจุบันเกินสมควร จนท าให้หลายคนหมดเงินในอนาคตหรือเสยีอนาคตที่

งดงามไปเสียเลยทีเดียว  ดังน้ันคณะกรรมการเงินกู้ควรต้องเพ่ิมความส าคัญในการพิจารณาประเดน็

หลักน้ีเสียก่อนว่ากู้ไปเพ่ือการอันจ าเป็นจริงๆ หรือไม่หรือเพียงเป็นข้ออ้าง หรือเพ่ือการสร้างรายได้ที่

เป็นไปได้จริงหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีเพ่ือหารายได้ กรรมการเงินกู้กต้็องสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้

และความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วย เพราะกรรมการสหกรณ์มีหน้าที่สร้างม่ันคงแก่สมาชิก ช่วยเหลือ

สนับสนุนให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และดูแลวินัยการเงินของสมาชิกภายใต้กรอบอุดมการณ์

และวิธกีารสหกรณ์ มิใช่เพียงแค่ “ตรายางทางการบริหาร” 

ส าหรับการกู้เงินของสถาบันการเงินอื่น ๆ กเ็ช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน

แต่ละประเภทยังมีวัตถุประสงค์ของการให้กู้ต่างกัน เช่น ธนาคารทั่วไปจะให้กู้โดยมีวัตถุประสงค์รวม

เพ่ือประโยชน์ทางการค้าของผู้ให้กู้เป็นส าคัญ แต่บางธนาคารกม็ีวัตถุประสงค์เฉพาะพิเศษแตกต่างออกไป 

เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ยังเน้นลงไปที่การผลิตทางด้านเกษตรกรรมและการร่วมตัวของ

กลุ่มเกษตรกรในรูปสหกรณ์เป็นหลัก หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์กจ็ะเน้นวัตถุประสงค์ของการกู้เพ่ือที่

อยู่อาศัยเป็นหลัก ส่วนสถาบันการเงินอื่นอาจมุ่งหมายเฉพาะการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการจัดหายานยนต์พาหนะ 

เป็นต้น ดังน้ันผู้ให้กู้หรือนายทุนเจ้าของเงินจะต้องให้ความส าคัญต่อข้อพิจารณาเร่ืองวัตถุประสงค์ของการ

ให้กู้อย่างมาก เพราะน่ันหมายถึงความสามารถด าเนินกิจการในธุรกิจของผู้ให้กู้ที่จะไม่ให้เกิดหน้ีสูญใน

ธุรกจิการเงินของตนที่ใช้เงินต่อเงินให้เกดิการหมุนเวียนของเงินทุนเพ่ือสร้างก าไร   
 

๓) หนา้ทีที่จ่ะตอ้งพจิารณาว่าผูกู้ม้ีศกัยภาพในการช าระหนี้ เพยีงใด  

ความสามารถในการช าระหน้ีของผู้กู้ที่จะคืนเงินกู้แก่ผู้ให้กู้หรือเจ้าหน้ีภายในระยะเวลาที่

เจ้าหน้ีก าหนดได้น้ัน มีเง่ือนไขหลักที่ต้องพิจารณา ๓ เร่ือง อนัประกอบด้วย 

๓.๑ ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิก 

๓.๒ ความสามารถในการด ารงชีพของสมาชิกและครอบครัว 



 

 

๓.๓ ความสามารถในการเกบ็ออมของสมาชิก 

เง่ือนไขทั้งสองประการดังกล่าว ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพิจารณาให้เงินกู้แก่

สมาชิกสหกรณ์หรือผู้ขอกู้ ระบบสหกรณ์ซ่ึงแตกต่างกับสถาบันการเงินอื่นที่มุ่งเน้นความสามารถในการ

ช าระหน้ีของผู้กู้เพียงประการเดียว แต่สหกรณ์ต้องพิจารณาทั้งสองประเดน็ประกอบกัน โดยเฉพาะ

ประเดน็ที่สองคือความสามารถในการด ารงชีพ เพราะน่ันคือคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่สหกรณ์หรือ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องดูแลรักษาเอาไว้ให้ได้ และในประเดน็ที่สามสมาชิกควรเหลือเงิน

เกบ็เพ่ือการออมบ้าง หากเง่ือนไขดังกล่าวของสมาชิกหากขาดไปประเดน็หน่ึงประเดน็ใด โอกาสที่จะ

เกิดหน้ีสูญกม็ีมากขึ้ นด้วย ความม่ันคงในชีวิตสมาชิกกจ็ะลดน้อยถอยลง จึงเป็นหน้าที่ของกรรมการ

ด าเนินการที่จะต้องดูแลอย่างจริงจัง เพราะหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์คือสร้างคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกให้ดีกว่าเดิม มิใช่ว่าสมาชิกจะอยู่ได้หรือไม่ไม่ส าคัญ ขอให้สหกรณ์ได้รับช าระหน้ีเป็นอัน

เพียงพอ เพราะคิดอย่างน้ีจึงท าให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต้องเสียหาย เพราะการปล่อย

สินเช่ือของสถาบันการเงินที่ขาดความรอบคอบในการรักษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้กู้หรือลูกหน้ี  ทั้งน้ี

เน่ืองจากการมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วเพ่ือการแข่งขัน ไม่ใส่ใจว่าผู้กู้จะกู้เงินไปท าอะไร ดูเพียง

เง่ือนไขรายได้พอช าระหน้ีเท่าน้ัน สถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้จึงได้ผู้กู้ด้อยคุณภาพ รายได้ต ่าแต่รสนิยม

สงู ความสามารถน้อยแต่บริโภคเกินตัว และที่ส าคัญไม่ประมาณตนและไม่มีวินัยทางการเงิน ตัวอย่างที่

เด่นชัดคือกรณีการให้บัตรเครดิตแก่ลูกค้าที่ทีรายมีถึงหน่ึงหม่ืนบาทต่อเดือน ซ่ึง สถาบันการเงินหรือ

บริษัทบัตรเครดิตต่างก็รู้อยู่แล้ว หากลูกหน้ีเหล่าน้ีไม่ช าระหน้ี เมื่ อฟ้องไปก็บังคับคดีในการหัก

เงินเดือนของลูกหน้ีมาช าระหน้ีตามค าพิพากษาไม่ได้ เน่ืองจากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมาย

ก าหนด๓ ความผิดพลาดตรงน้ีจะโทษลูกหน้ีเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะในการปล่อยเงินกู้หาได้มีผู้ใด

บังคับผู้ให้กู้ไม่ ตรงกันข้ามผู้ให้กู้กลับมีอ านาจที่จะบีบบังคับเอาแก่ผู้กู้ได้ทุกประการ แต่ด้วยความ

ประมาทเลินเล่อและความเหน็แก่ได้จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกเกบ็หน้ีสินได้มากข้ึน ในที่สุดกข็าด

เงินทุนหมุนเวียนท าให้ผู้ให้กู้ทั้งหลายต้องพลอยล้มหายตายจากไปพร้อมกับลูกหน้ี ดังที่เคยข้ึนเม่ือสิบ

กว่าปีทา่นผ่านมา 
 

๔) หนา้ทีที่จ่ะตอ้งพจิารณาว่าผูกู้ม้ีหลกัประกนัในการช าระหนี้ หรือไม่ 

 เมื่ อพิจารณาตามข้อที่  ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ แล้ว โดยหลักการต้องถือว่า 

ข้อพิจารณาทั้งสามข้อดังกล่าวเป็นประเดน็หลัก และน่าจะเป็นหลักประกนัเพียงพอต่อการพิจารณาให้กู้

แล้วว่า หากผู้ให้กู้ให้ผู้กู้ยืมเงินไป ผู้ให้กู้จะได้เงินที่ผู้กู้ได้ยืมไปคืนจากผู้ให้กู้พร้อมดอกเบ้ียตามอัตราที่

ก  าหนดภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เพราะถ้าผู้ให้กู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั้งสามประการดังกล่าว

แล้ว เหน็ว่าผู้ให้กู้ไม่ควรให้ผู้กู้ยืมเงิน แต่ยังให้กู้ยืมเงินไป กเ็ท่ากับว่าผู้ให้กู้เป็นฝ่ายบกพร่องในหน้าที่

                                                 
๓ ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง  

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสทิธเิรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาต่อไปนี้  

ไม่อยู่ในความรับผดิแห่งการบังคับคดี 

(๑) เบี้ยเล้ียงชีพซ่ึงกฎหมายก าหนดไว้และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อนับุคคลภายนอกได้ยกให้เพ่ือเล้ียงชีพ เป็นจ านวน

รวมกนัไม่เกนิเดือนละหน่ึงหมื่นบาทหรือตามจ านวนที่ศาลเหน็สมควร 

(๒) ................. 

  



 

 

ของตนเองและเป็นความประมาทปราศจากความระมัดระวังของผู้ให้กู้ แม้จะไม่มีกฎหมายบังคบไว้

โดยตรงว่าผลจะเป็นประการใดกต็าม แต่ผลร้ายจะตกเป็นภัยพิบัติแก่ผู้ให้กู้หรือเจ้าหน้ีโดยตรง คือไม่

สามารถได้รับช าระหน้ีจากผู้กู้หรือลูกหน้ีได้น่ันเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรกต็าม ผู้ให้กู้ยังคงความ

ได้เปรียบผู้กู้อยู่เช่นเดิม โดยในการให้กู้น้ีเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ให้กู้จะได้รับช าระหน้ีคืนจากผู้กู้

อย่างสิ้ นเชิงและแน่นอน ผู้ให้กู้จึงใช้วิธีการเรียกหลักประกันเพ่ิมเติมจากผู้กู้ ไม่ว่าหลักประกันที่เป็น

บุคคลหรือหลักทรัพย์ จนบางคร้ังเหน็ได้ชัดว่าหลักประกนัอาจเกนิจ านวนหน้ิที่ปล่อยกู้เสยีอกี 

ประเดน็สดุท้ายซ่ึงเป็นเร่ืองรองที่ผู้ให้กู้จะน ามาพิจารณาคือ ความม่ันใจของผู้ให้กู้ว่าจะ

ได้รับช าระหน้ีคืนจากผู้กู้อย่างสิ้นเชิง เช่น สหกรณ์ที่ให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปจะต้องหมั่นใจว่า สมาชิกราย

น้ันสามารถที่จะด าเนินการบริหารการเงินและชีวิตของตนเองต่อความผูกพันและหน้าที่ที่สมาชิกสหกรณ์

น้ันมีต่อสหกรณ์ได้เพียงใด เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่ว่าสหกรณ์จะวิเคราะห์เหตุปัจจัยแห่ง

การกู้ยืมไว้ดีเพียงใด  แต่เมื่อยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกลูกหน้ีโดยเฉพาะ

ลูกหน้ีบางรายอาจไม่มีทรัพย์สินใดที่พอจะเป็นทรัพย์มรดกไว้เพ่ือรับผิดชอบต่อเจ้าหน้ีโดยเฉพาะ

สหกรณ์ซ่ึงเป็นของคนหมู่มาก ดังน้ันความจ าเป็นในการพิจารณาในเร่ืองหลักประกันกน่็าจะมีอยู่บ้าง

และควรพิจารณาเป็นรายๆ แล้วแต่กรณีไป ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป แต่ในทางปฏิบัติเรามักตั้ง

กติกาตายตัวจนบางคร้ังท าให้เกิดข้อขัดข้องอยู่พอสมควร ซ่ึงในกรณีการพิจารณาหลักประกันน้ีเคยมี

ตัวอย่างของสถาบันการเงินซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลดังเช่นกรณีของ ธนาคารสยาม จ ากัด ซ่ึงกรรมการผุ้

จัดการใหญ่ของธนาคารอนุมัติเงินกู้โดยมิได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่นิติบุคคลก าหนด จนเป็นเหตุให้

ไม่สามารถเรียกเกบ็หน้ีในภายหลังได้ กรรมการผู้น้ันจึงได้ช่ือเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบ

เพราะเป็นการผิดหน้าที่เป็นการส่วนตัว๔  

ค าถามที่ตามมา คือ แล้วหากคณะกรรมการเงินกู้ของหสกรณ์กระท าการประมาท

เลินเล่อเช่นเดียวกับกรรมการนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น คือ เรียกหลักประกันน้อยเกินไปผลจะเป็น

อย่างไร หรือมิฉะน้ันเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย ผู้ให้กู้จะเรียกหลักประกันให้สูงไว้ก่อนผลจะเป็น

อย่างไร ค าตอบทั้งหมดมิได้อยู่ในตัวบทกฎหมายทั้งหมด บางเร่ืองอาจจะอยู่ในบทกฎหมาย บางเร่ือง

จะเป็นบริบททางสังคมอันเป็นเหตุให้สังคมวุ่นวายและเสียหายได้ ในบางคร้ังกฎเกณฑ์กติกาถูกละเลย

จนท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซ่ึงส่วนหน่ึงผู้เขียนยอมรับว่า นักกฎหมายที่

เรียกกันอย่างภาคภูมิใจว่า “วิศกรสังคม” มีส่วนส าคัญและสนันสนุนให้หายะนะเช่นน้ันเกิดขึ้ นได้ 

ผู้เขียนเช่ือโดยสุจริตว่า ระบบทุนนิยมเป็นแกนน าแห่งพัฒนาสงัคมและชีวิตมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นได้จริง แม้ในปัจจุบันจะถูกเย้ยหยันว่าเป็นทุนสามาลย์กต็าม เพราะความจริงของระบบทุนนิยมที่ดีก็

ควรมีหลักการเช่นเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียงคือมีความพอดีและมีภมูิคุ้มกันในตัวเอง แต่เหตุที่เพ้ียน

ไปเพราะกิเลสมนุษย์ต่างหาก และเพ่ือเป็นการตอบค าถามดังกล่าว จึงขอแยกตอบเป็นกรณี ๆ 

ดังต่อไปนี้   

                                                 
๔ ค าพิพากษาฎกีาที่ ๒๑๙๑/๒๕๔๑ ระหว่าง บริษัทธนาคารสยาม จ ากดั โจทก ์นายวัลลภ กบัพวก จ าเลย  

จ าเลยที่ ๑ และจ าเลยที่ ๓ ต่างเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทกต่์างวาระกนั มีหน้าที่ดูแลกจิการทั้งหมดของโจทก์

ให้พนักงานปฏบิัติตามระเบียบที่วางไว้ เมื่อมกีารปล่อยสนิเช่ือให้กู้ยืมเงิน การค า้ประกนัและอาวัลตัว๋เงินไม่เป็นไปตามระเบียบ

ปกติ มิได้เร่งรัดติดตามหน้ีสนิหรือด าเนินการเพ่ือแก้ไขหน้ีสนิดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทกเ์สยีหาย จ าเลยที่ ๑ และจ าเลยที่ ๓ ได้ช่ือ

ว่าท าละเมิดต่อโจทก ์ต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้โจทก ์



 

 

กรณีแรก เมื่อให้กู้โดยไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค า้ประกัน และผู้ให้กู้ท าผิดท าหน้าที่ของ

ตนโดยมิได้พิจารณาคุณลักษณะของผู้กู้ให้รอบคอบตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ดังกล่าวข้างต้น 

ผลที่เกิดข้ึนในทางกฎหมายน้ันไม่มี แต่ผลทางปฏิบัติที่จะเกิดแก่ผู้ให้กู้ คือไม่ได้รับช าระหน้ีจนครบ

จ านวนและภายในก าหนดเวลา อันจะเป็นน าไปสู่การฟ้องร้องบังคับคดี ถ้าบังคับคดีได้กด็ีไป ถ้าบังคับ

คดีไม่ได้เจ้าหน้ีกรั็บบาปเคราะไปแต่โดยล าพัง ส่วนผู้กู้หรือลูกหน้ีน้ัน หากถูกฟ้องร้องด าเนินคดีจนถึง

ข้ันบังคับคดี เท่าที่ทราบมักปรากฎว่าทั้งชีวิตตนและครอบครัวต้องล่มสลายต้องตกงาน บ้างกย้็ายบ้าน

หนีหรือไม่กบ้็านแตกสาแหรกขาดเสียส่วนใหญ่ ไม่พบว่าผู้กู้หรือลูกหน้ีคนใดประสบความรุ่งเรืองจาก

การเป็นหน้ีชนิดเกนิตัวแม่แต่รายเดียว   

กรณีทีส่อง เมื่อให้กู้โดยมีบุคคลค า้ประกัน ซ่ึงผู้ให้กู้กต้็องพิจารณาคุณลักษณะของผู้ค า้

ประกันเช่นเดียวกับผู้กู้ ด้วยการน าหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณากับลูกหน้ีมาใช้กับผู้ค า้ประกันโดยอนุโลม 

และหากผู้ให้กู้ท าผิดท าหน้าที่ของตนโดยมิได้พิจารณาคุณลักษณะของผู้กู้และผู้ค า้ประกันให้รอบคอบ 

ผลที่เกดิข้ึนในทางกฎหมายน้ันกไ็ม่มเีช่นกัน แต่ผลทางในปฏบัิติที่จะเกดิแก่ผู้ให้กู้และผู้กู้หรือลูกหน้ีกม็ี

เช่นเดียวกับกรณีแรก เพียงแต่จะมีการเพ่ิมผู้เคราะห์ร้ายที่เน้ือกไ็ม่ได้กิน หนังไม่น้องน่ัง แต่ดันไปเอา

กระดูกมาแขวนคอ คือ ผู้ค า้ประกันและครอบครัวของน่ันเอง แต่ถ้าผู้ค า้ประกันท าสัญญาค า้ประกัน

ประเภทจ ากัดความรับผิด โดยก าหนดจ านวนรับผิดไว้ ผู้ค า้ประกันกจ็ะใช้หน้ีดังกล่าวแทนลูกหน้ีเฉพาะ

เทา่ที่ตนระบุไว้ในสญัญาเทา่น้ัน จึงอาจได้รับความเสยีหายไม่มากเกนิไป 

 กรณีทีส่าม เมื่อให้กู้โดยมีหลักทรัพย์ค า้ประกันที่เรียกกันว่า “จ านอง” และเมื่อผู้กู้ไม่รับ

ช าระหน้ีตามสัญญา เจ้าหน้ีประเภทน้ีได้สิทธิพิเศษในการฟ้องร้องว่าจะฟ้องร้องแบบเจ้าหน้ีสามัญตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชณ์ มาตรา ๒๑๔๕ หรือฟ้องบังคับจ านอง โดยปกติการจะเลือกฟ้อง

แบบใดน้ันต้องพิจารณาเร่ืองราคาหลักทรัพย์ด้วย หากทรัพย์สินที่เป็นประกันการช าระหน้ีน้ันมีมูลค่า

น้อยกว่าหน้ีที่ค้างช าระ และลูกหน้ีมีทรัพย์สนิอื่นที่อาจบังคับคดีได้และลูกหน้ีไม่มีเจ้าหน้ีรายอื่นคอยอยู่ 

กค็วรจะฟ้องร้องอย่างเจ้าหน้ีสามัญ เพราะหากทรัพย์สินที่หลักประกันไม่พอช าระหน้ี เจ้าหน้ีกส็ามารถ

ยึดทรัพย์สินอื่นมาบังคับช าระหน้ีเพ่ิมเติมได้จนครบจ านวน แต่ข้อเสียกม็ีอยู่เหมือนกัน กล่าวคือหาก

ลูกหน้ีมีเจ้าหน้ีอื่นอยู่ด้วย เจ้าหน้ีอื่นนั้นอาจขอรับช าระหน้ีในทรัพย์น้ันด้วย ย่ิงเป็นหน้ีบุริมสทิธิด้วยแล้ว 

เจ้าหน้ีผู้ฟ้องคดีอาจเสียเปรียบได้ ซ่ึงต่างกับการฟ้องบังคับจ านอง เจ้าหน้ีผู้ฟ้องจะได้รับช าระหน้ีก่อน

เจ้าหน้ีอื่น ดังน้ันการฟ้องบังคับจ านอง๖ จึงควรมีเหตุผลที่ว่า หลักทรัพย์ที่เป็นประกนัการช าระหน้ีต้องมี

ราคาเพียงพอที่จะช าระหน้ีได้ทั้งหมดและลูกหน้ีมีหน้ีอยู่กบัเจ้าหน้ีอื่นด้วย ส่วนการฟ้องบังคับจ านองอีก

ประเภทหน่ึงคือการฟ้องเรียกเอาทรัพย์หลุดจ านองเป็นของตนเองเสียกไ็ด้๗ ซ่ึงกฎหมายบัญญัติถึง

                                                 
๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

มาตรา ๒๑๔ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๗๓๓  เจ้าหน้ีมีสทิธทิี่จะให้ช าระหน้ีของตนจากทรัพย์สนิของลูกหน้ีจนสิ้นเชิง 

รวมทั้งเงินและทรัพย์สิ้นอื่น ๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกค้างช าระแก่ลูกหนี้ ด้วย  

๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะบังคับจ านองน้ัน ผู้ รับจ านองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ ก่อนว่าให้ช าระหน้ีภายในเวลา

อนัสมควรซ่ึงก าหนดให้ในค าบอกกล่าวน้ัน ถ้าและลูกหน่ีละเลยเสยีไม่ปฏบิัติตามค าบอกกล่าว ผู้ รับจ านองจะฟ้องคดีต่อศาล

เพ่ือให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สนิซ่ีงจ านองและให้ขายทอดตลาดกไ็ด้  

๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  



 

 

เง่ือนไขของการฟ้อง และแสดงเหตุผลโดยย่อว่า หน้ีน้ันค้างมานานและราคาทรัพย์สินน้ันมีประมาณต ่า

กว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระ และไม่มีการจ านองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สิน

อนัเดียวกันน้ีเอง และกฎหมายยังก าหนดไว้ต่อไปอกีว่าราคาทรัพย์สินน้ันมีประมาณต ่ากว่าจ านวนเงินที่

ค้างช าระกันอยู่กด็ี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซ่ึงจ านองออกขายทอดตลอดใช้หน้ี ได้เงินจ านวนสุทธิน้อยกว่า

จ านวนเงินที่ค้างช าระกนัอยู่น้ันกดี็ เงินยังขาดจ านวนอยู่เทา่ใด ลูกหน้ีไม่ต้องรับผิดในเงินน้ัน๘ ซ่ึงเทา่กับ

เป็นบทบัญญัติให้การลงโทษเจ้าหน้ีที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบในการให้กู้เงิน แม้ว่าในปัจจุบันศาลฎีกาจะ

ตีความเข้าข้างเจ้าหน้ีว่าหากมีสัญญาหรือบันทกึเพ่ิมเติมว่า หากบังคับจ านองแล้วได้เงินไม่พอช าระหน้ี 

กส็ามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นอีกได้ ซ่ึงผู้เขียนไม่เหน็ด้วยเพราะเท่ากับเป็นการยกเว้นกฎหมาย

และเป็นการบังคับให้ผู้กู้อย่างไม่เป็นธรรม ในเร่ืองกห็วังแต่ว่าสักวันหน่ึงลูกหน้ีคงจะยกข้อต่อสู้ ว่าข้อ

สัญญาดังกล่าวว่าไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาอัน พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๙ ไม่เป็นธรรม

เพราะลูกหน้ีต้องแบกรับภาระหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 

การจะให้ผู้ใดกู้เงินหรือเป็นลูกหน้ีได้น้ัน ตัวผู้กู้หรือลูกหน้ีย่อมเป็นประธานของการพิจารณาว่าจะให้กู้

                                                                                                                                            
มาตรา ๗๒๙  นอกจากทางแก้ดังบัญญัติไว้ในมาตราก่อนน้ัน  ผู้ รับจ านองยงัชอบที่จะเรียกเอาทรัพย์จ านองหลุดได้

ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้  

(๑) ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี  

(๒) ผู้จ านองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สนิน้ันท่วมจ านวนเงินอนัค้างช าระ และ 

(๓) ไม่มีการจ านองรายอื่น หรือบุริมสทิธอิื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สนิอนัเดียวกนันี้ เอง 
๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

มาตรา  ๗๓๓ ถ้าทรัพย์หลุดจ านอง และราคาทรัพย์สนิน้ันมีประมาณต ่ากว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระกนัอยู่กด็ี หรือถ้าเอา

ทรัพย์สนิซ่ึงจ านองออกขายทอดตลอดใช้หน้ี ได้เงินจ านวนสทุธน้ิอยกว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระกนัอยู่น้ันกด็ี เงินยังขาดจ านวนอยู่

เท่าใด ลูกหนี้ ไม่ต้องรับผดิในเงินน้ัน  

๙ มาตรา ๔ ข้อตกลงในสญัญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสญัญาส าเรจ็รูป หรือในสญัญาขาย

ฝากที่ท  าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ ซ้ือฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิน

สมควร เป็น ข้อสัญญ าที่ ไม่ เป็ นธรรม  และให้มีผลบั งคับ ได้ เพี ยงเท่ าที่ เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี เท่ า น้ั น 

             ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซ่ึงมิได้เป็นผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูปน้ัน 

             ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ 

เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง เช่น 

             (๑) ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากดัความรับผดิที่เกดิจากการผดิสญัญา 

(๓) ข้อตกลงให้ต้องรับผดิหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 

(๓) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิด

สญัญาในข้อสาระส าคัญ 

(๔) ข้อตกลงให้สทิธทิี่จะไม่ปฏบิัติตามสญัญาข้อหน่ึงข้อใด หรือปฏบิัติตามสญัญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผล

อนัสมควร 

(๕) ข้อตกลงให้สทิธคิู่สญัญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อกีฝ่ายหน่ึงต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ใน

เวลาท าสญัญา 

(๖) ข้อตกลงในสญัญาขายฝากที่ผู้ ซ้ือฝากก าหนดราคาสนิไถ่สงูกว่าราคาขายบวกอตัราดอกเบี้ยเกนิกว่าร้อยละสบิห้าต่อปี 

(๗) ข้อตกลงในสญัญาเช่าซ้ือที่ก าหนดราคาค่าเช่าซ้ือ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสงูเกนิกว่าที่ควร 

(๘) ข้อตกลงในสญัญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ ย เบี้ ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูง

เกนิกว่าที่ควรในกรณีที่ผดินัดหรือที่เกี่ยวเน่ืองกบัการผดินัดช าระหน้ี              

(๙)ข้อตกลงที่ก าหนดวิธคีิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท  าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสงูเกนิกว่าที่ควร 

ในการพิจารณาข้อตกลงที่ท  าให้ได้เปรียบคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้

น ามาตรา ๑๐ มาใช้โดยอนุโลม 



 

 

หรือไม่ มิใช่เอาหลักประกันหน้ีมาเป็นประธานของการพิจารณา ซ่ึงที่ผ่านมาบรรดาเจ้าหน้ีทั้งหลาย

มักจะให้ความส าคัญกับหลักทรัพย์หรือหลักประกันมากกว่าความสามารถในการช าระหน้ีที่เจ้าหน้า

จะต้องพิจารณา ถ้ากล่าวมาถึงตรงน้ีเช่ือว่าท่านทั้งหลายพอจะมองเหน็ความหายะนะของเจ้าหน้ี ลูกหน้ี 

และเศรษฐกิจชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตที่ได้เกดิในสยามประเทศมาเม่ือปี ๒๕๔๐หรือดินแดนแห่งเสรีภาพ

อย่างอเมริกาในปี ๒๕๕๑  
 

ที่กล่าวมาทั้งหมดน่ันเป็นหน้าที่ของผู้ให้กู้ เมื่อให้กู้ไปแล้ว “ผู้ให้กู้” กจ็ะเปล่ียนสถานะ

เป็น “เจ้าหน้ี”  เช่นเดียวกัน การเป็นเจ้าหน้ีกจ็ าต้องมีหน้าที่เช่นเดียวกัน ซ่ึงในประเดน็น้ีจะขอสรุปไว้

เพียงเล็กน้อยว่า เจ้าหน้ีมีหน้าที่ต้องเร่งรัดติดตามหน้ีสิน การที่เจ้าหน้ีไม่เร่งรัดให้ลูกหน้ีช าระหน้ีโดย

พลัน๑๐ จะก่อให้เกิดผลสองประการ เช่น การที่เจ้าหน้ีละเลยต่อการบังคับช าระหน้ีไม่ฟ้องร้องภาย

ก าหนดอายุความ หนี้ น้ันกอ็าจเรียกเกบ็ไม่ได้อีก ดังเช่นตัวอย่างตามค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔๔/๒๕๔๙ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จ ากัด โจทก์ จ่าสิบต ารวจมงคล หรือ ทักษิณาจาร กับพวก จ าเลย๑๑ 

หรือหากปล่อยไว้นานเกนิควรเจ้าหน้ีกอ็าจได้รับช าระหน้ีไม่ครบถ้วนเพราะหน้ีที่ค้างช าระพร้อมดอกเบ้ีย

ท่วมทรัพย์สินหรือหลักประกัน และในท้ายที่สุดลูกหน้ีกส็ิ้นเน้ือประดาตัวในขณะที่เจ้าหน้ีเองกไ็ม่ได้

อะไรเลย แม้ว่าจะได้เปรียบอยู่บ้างในกรณีที่มีหลักทรัพย์มาจ านองเป็นประกัน๑๒ แต่กค็งไม่พ้นการ

ขาดทุนอยู่ดี  

ประเดน็สุดท้ายที่ต้องฝากเป็นข้อสังเกตในการเป็นเจ้าหน้ี กรณีที่เจ้าหน้ีเป็นนิติบุคคล ซ่ึง

เมื่อปรากฏว่ากรรมการผู้มีอ านาจพิจารณาการให้กู้หรือเมื่อจ าเป็นต้องท าหน้าที่ของเจ้าหน้ีแล้วไม่กระท า

อันเป็นเหตุให้นิติบุคคลที่เจ้าหน้ีน้ันเสียหาย ผู้รับผิดชอบเพราะผิดหน้าที่น่ันกคื็อกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้เกี่ยวข้องในการปล่อยสินเช่ือและการติดตามหน้ีสิน ซ่ึงหลักการของการท าหน้าที่ผู้มีอ านาจ

                                                 
๑๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา  ๒๐๓ ถ้าเวลาอันจะพึงช าระหนี้ นั้นมิได้ก าหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่า

เจ้าหน้ีย่อมจะเรียกให้ช าระหน้ีได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้กย่็อมจ าช าระหน้ีจองตนเองได้โดยพลันดุจกนั 

ถ้าได้ก าหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็นที่สงสยั ท่านให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้ีจะเรียกให้ช าระหน้ีก่อนถึงเวลาน้ันหา

ได้ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะช าระหน้ีก่อนก าหนดนั้นกไ็ด้ 

มาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง ถ้าลูกหนี้ละเลยเสยีไม่ช าระหนี้ของตน เจ้าหนี้ จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับช าระหนี้ กไ็ด้ เว้น

แต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ท าเช่นนั้นได้ 

มาตรา ๒๑๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๗๓๓ เจ้าหน้ีมีสทิธิที่จะให้ช าระหนี้ของตนจากทรัพย์สนิของลูกหนี้

โดยสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพย์สนิอื่น ๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกค้างช าระแก่ลูกหนี้ ด้วย 

๑๑ ค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔๔/๒๕๔๙  ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครปูทุมธานี จ ากดั โจทก ์จ่าสบิต ารวจมงคล กบัพวก จ าเลย  

สหกรณ์โจทก์ได้รู้ถึงการตายของนางจินตนา เจ้ามรดก ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์โจทก์ ปรากฏตามใบส าคัญการจ่ายเงิน

ช่วยเหลือกรณีผู้ตายถึงแก่ความตาย ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยโจทก์จ่ายให้แก่จ าเลยที่ ๑ ซ่ึงเป็นสามีผู้ตาย จึงถือได้ว่า

โจทกไ์ด้รู้ถึงการตายของผู้ตาย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นวันจ่ายเงินดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ สงิหาคม 

๒๕๕๑ ล่วงพ้นก าหนด ๑ ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จ าเลยที่ ๑ ในฐานะทายาทของผู้ตายไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ จ าเลยที่ ๒ 

ถึงที่ ๔ ซ่ึงเป็นผู้ค า้ประกันแม้จะไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว แต่มูลความแห่งคดีเป็นการช าระหน้ีที่ซ่ึงไม่อาจ

แบ่งแยกได้จ าเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔  ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อต่อสู้ของจ าเลยที่ ๑ ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 

มาตรา ๕๙ (๑)  จ าเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผดิต่อโจทกเ์ช่นกนั 

๑๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๒๗ ผู้ รับจ านองกด็ี ผู้ รับจ าน ากด็ี ผู้ทรงสทิธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสทิธิ

เหนือทรัพย์สินของลูกหน้ีอันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสทิธิบังคบช าระหน้ีจากทรัพย์สนิที่จ านอง จ าน า หรือที่ยึดถือไว้ แม้ว่าสทิธิ

เรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วกต็าม แต่จะใช้สทิธน้ัินบังคับให้ช าระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกนิห้าปีขึ้นไปไม่ได้ 



 

 

กระท าการแทนนิติบุคคลเช่นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ย่อมน ามาใช้บังคับได้เช่นเดียวกันกับ

กรรมการนิติบุคคลทั่วไป เพราะต่างกเ็ป็นนิติบุคคลที่ลักษณะใกล้เคยงกัน๑๓ ในเร่ืองท านองน้ีศาลฎีกา

เคยวินิจฉัยไว้เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาย่ิงนักคือกรณีการด าเนินกิจการของกรรมการธนาคารสยาม 

จ ากัด๑๔ ซ่ึงในอนาคตอันใกล้ผู้เขียนเหน็ว่าน่าจะมีบทลงโทษเจ้าหน้ีที่ไม่ท าหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้ีที่ดี

บ้าง มิฉะน้ันแล้วกลไกทางเศรษฐกิจที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีข้ึนกไ็ม่ท างาน เหมือนเช่น

กฎหมายที่ไร้ผลเช่นปัจจุบัน    

                                                 
๑๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๖๕ นิติบุคคลจะมีขึ้นได้กแ็ต่ด้วยอาศยัอ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

 มาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น ภายในขอแห่ง

อ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 

๑๔ ค าพิพากษาฎกีาที่ ๒๑๙๑/๒๕๔๑ 

บริษัทธนาคารสยาม จ ากดั โจทก ์นายวัลลภ กบัพวก 

จ าเลยที่ ๑ และจ าเลยที่ ๓ ต่างเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์ต่างวาระกัน มีหน้าที่ดูแลกจิการทั้งหมดของโจทก์

ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ เมื่อมีการปล่อยสนิเช่ือให้กู้ยืมเงิน การค ้าประกันและอาวัลตั๋วเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ

ปกติ มิได้เร่งรัดติดตามหน้ีสนิหรือด าเนินการเพ่ือแก้ไขหน้ีสนิดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์เสยีหาย จ าเลยที่ ๑ และจ าเลยที่ ๓ ได้ช่ือ

ว่าท าละเมิดต่อโจทก ์ต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้โจทก์ 

 จ าเลยที่ ๔ แม้มิได้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่มีหน้าที่ดูแลด้านสนิเช่ือภายในประเทศ ซ่ึงได้รับการสรปุภาระหน้ีสนิ

ของโจทกจ์ากเจ้าหน้าที่หลายคร้ัง   กม็ิได้สั่งการแต่ประการใด  เป็นเหตุให้ไม่สามารถติดตามหน้ีสนิจากลูกหน้ีของโจทกไ์ด้  การที่

จ าเลยที่ ๔ ละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และระเบียบของโจทก์ จ าเลยที่ ๔ จึงได้ช่ือว่าท าละเมิดต่อโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์เสยีหาย   

จ าเลยที่ ๔ จึงต้องรับผดิ ใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้โจทก์ 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๘ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการประกอบกิจการบริษัทของกรรมการ ซ่ึง

อ านาจของกรรมการจะมีเพียงใดย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๑๕๘ ถึง ๑๑๖๘   

 มาตรา ๑๑๖๘ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงวรรคแรก บัญญัติให้กรรมการใช้

ความเอื้อเฟ้ือสอดส่องอย่างบุคคลค้าขาย ผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง ส่วนวรรคสองหมายถึงกิจการที่จะต้องระมัดระวังเป็น

พิเศษมากขึ้น 

 เมื่อมาตรา ๑๑๖๘ บัญญัติให้กรรมการทุกคนต้องมีหน้าที่ เอื้ อเฟ้ือสอดส่อง การจะเป็นกรรมการของบริษัทใด 

กรรมการผู้นั้นจึงต้องประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจในการประกอบกจิการของบริษัทด้วย มิฉะนั้นกรรมการกไ็ม่อาจเอื้อเฟ้ือ

สอดส่งกจิการให้ดีได้ 

 เมื่อได้ความว่าจ าเลยที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ เป็นกรรมการโจทก์มีหน้าที่ดูแลการบริหารกิจการของโจทก์มิให้เสยีหาย 

กลับปล่อยให้มีการให้สนิเช่ือโดยหลักประกันไม่คุ้ม เมื่อหนี้ ถูกจัดเป็นหนี้ เสียกม็ิได้เร่งรัดติดตามหนี้  ดังนั้นเมื่อตามพฤติการณ์ควร

จะรู้ ข้อปัญหาดังกล่าวหรือโดยสามัญส านึกของวิญญูชนผู้ประกอบการเช่นนั้นควรจะพึงรู้ ได้ แต่มิได้กระท าเพ่ือป้องกันความ

เสยีหายอนัจะเกดิแก่โจทก ์จึงถือได้ว่าจ าเลยที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ มิได้ใช้ความเอื้อเฟ้ือสอดส่องในการประกอบกจิการของโจทก ์

จะอ้างว่าไม่รับรู้การบริหารงานของโจทกห์รือมิได้มาท างานเป็นประจ ากด็ี ไม่มีหน้าที่กด็ีเพ่ือปัดความรับผดิของตนหาได้ไม่ 


