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พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
(ฉบบัท่ี ๒๐)พ.ศ. ๒๕๕๗

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 

๑) บทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่น

ปัจจบุนัยงัไม่เพยีงพอท่ีจะคุม้ครองสทิธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูค้ํา้ประกนั
และผูจ้าํนองซึง่มิใช่ลกูหนี้ช ัน้ตน้ แตเ่ป็นเพียงบุคคลภายนอกทีย่อมผูกพนัตน

ตอ่เจา้หน้ีในการทีจ่ะชาํระหน้ีแทนลูกหน้ีเทา่นัน้ 

๒) เจา้หน้ีส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพให ้

กูย้ืม กําหนดขอ้ตกลงอนัเป็นการยกเวน้สิทธิของผูค้ํ้าประกนัหรือผูจ้าํนอง

ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้



๓) เจา้หน้ีบงัคบัใหผู้ค้ ํา้ประกนัหรือผูจ้าํนองตอ้งรบัผิดเสมือนเป็น

ลูกหน้ีช ัน้ตน้ กรณจีงึส่งผลใหผู้ค้ํา้ประกนัหรือผูจ้าํนองซึง่เป็นประชาชนทัว่ไป
ไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามเจตนารมณข์องกฎหมาย รวมทัง้ตอ้งกลายเป็นผู ้

ถูกฟ้องลม้ละลายอกีเป็นจาํนวนมาก

ดงัน ัน้ เพื่อสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูค้ํ้าประกนัและผูจ้าํนอง จงึ
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี้



เจา้หน้ีกาํหนดขอ้ตกลงอนัเป็นการยกเวน้สทิธิของผูค้ํา้ประกนัตามที่

กฎหมายบญัญตัไิว ้หรอืใหผู้ค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิเสมือนเป็นลกูหนี้ช ัน้ตน้

สาเหตุท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูค้ํา้ประกนั

มาตรา ๖๙๑ ถา้ผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิร่วมกนักบัลกูหนี้ ทา่นวา่ผู ้

คํา้ประกนัยอ่มไมม่ีสทิธดิ ัง่กลา่วไวใ้นมาตรา ๖๘๘,๖๘๙ และ ๖๙๐

ผูค้ํา้ประกนัไม่ใช่ลกูหนี้ ร่วม
เพราะไม่เคยเป็นหนี้กบัลกูหนี้ขณะทาํสญัญาคํา้ประกนั 



มาตรา ๖๘๘ เม่ือเจา้หนี้ทวงใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระหนี้ ผูค้ํา้ประกนัจะขอให ้
เรยีกลกูหนี้ชาํระก่อนกไ็ด ้ เวน้แตลู่กหน้ีจะถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นคน

ลม้ละลายเสยีแลว้ หรอืไมป่รากฏวา่ลูกหน้ีไปอยูแ่หง่ใดในพระราชอาณาเขต

มาตรา ๖๘๙ ถึงแมจ้ะไดเ้รยีกใหลู้กหน้ีชาํระหน้ีด ัง่กลา่วมาในมาตรา

กอ่นนัน้แลว้ก็ตาม ถา้ผูค้ํา้ประกนัพสิจูนไ์ดว่้าลกูหนี้น ัน้มีทางท่ีจะชาํระหนี้ได ้

และการท่ีจะบงัคบัใหล้กูหนี้ชาํระหนี้น ัน้จะไม่เป็นการยากไซร ้ท่านว่าเจา้หนี้
จะตอ้งบงัคบัการชาํระหนี้รายน ัน้เอาจากทรพัยส์นิของลกูหนี้ก่อน

สทิธิของผูค้ํา้ประกนั

มาตรา ๖๙๐ ถา้เจา้หนี้มีทรพัยข์องลกูหนี้ยดึถอืไวเ้ป็นประกนัไซร ้เม่ือ
ผูค้ํา้ประกนัองขอ ท่านว่าเจา้หนี้จะตอ้งใหช้าํระหนี้เอาจากทรพัยซ์ึง่เป็น
ประกนัน ัน้ก่อน



สาเหตุท่ีไม่เป็นธรรมลกูหนี้และผูจ้าํนอง

เจา้หน้ีกาํหนดขอ้ตกลงอนัเป็นการยกเวน้สทิธิของผูจ้าํนองตามทีก่ฎหมาย

บญัญตัไิว ้หรอืใหผู้จ้าํนองตอ้งรบัผดิเสมือนเป็นลูกหน้ีช ัน้ตน้

หลกัการชาํระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

มาตรา ๒๑๔  ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัแิหง่มาตรา ๗๓๓ เจา้หน้ีมี

สทิธทิีจ่ะใหช้าํระหน้ีของตนจากทรพัยส์นิของลูกหน้ีจนสิ้นเชงิ รวมทัง้เงินและ

ทรพัยส์นิอืน่ ๆ ซึง่บุคคลภายนอกคา้งชาํระแกลู่กหน้ีดว้ย



มาตรา ๗๓๓ ถา้เอาทรพัยจ์าํนองหลุดและราคาทรพัยส์นินัน้มี

ประมาณตํา่กวา่จาํนวนเงินทีค่า้งชาํระกนัอยูก็่ด ีหรอืถา้เอาทรพัยส์นิซึง่จาํนอง

ออกขายทอดตลาดใชห้น้ี ไดเ้งนิจาํนวนสทุธินอ้ยกว่าจาํนวนเงนิท่ีคา้งชาํระกนั

อยูน่ ัน้ก็ด ีเงนิยงัขาดจาํนวนอยู่เท่าใดลกูหนี้ไม่ตอ้งรบัผดิในเงนิน ัน้  

แตเ่จา้หน้ีจาํนองรวมทัง้สหกรณจ์ะกาํหนดใหผู้จ้าํนองยงัคงตอ้งรบัผดิ

ในเงินทีข่าดจาํนวนนัน้จากทรพัยส์นิอืน่ของผูจ้าํนองใหแ้กผู่ร้บัจาํนองจนครบ 

ซึง่เป็นการเอาเปรยีบลูกหน้ีและเจา้หน้ีสามญั



ขอ้  3.  ในกรณีบงัคบัจาํนองเอาทรพัยท์ีจ่าํนองขายทอดตลาด

ไดเ้งินสุทธไิมพ่อชาํระหน้ี  หรอืในกรณีทีผู่ร้บัจาํนองเอาทรพัยท์ีจ่าํนอง

หลุดเป็นสทิธ ิ และราคาทรพัยท์ีจ่าํนองตํา่กวา่จาํนวนหน้ีทีค่า้งชาํระกนั

อยูเ่ทา่ใด  หรอืในกรณีทางราชการเวนคนืทรพัยท์ีจ่าํนองและจา่ยเงิน

ทดแทนตํา่กวา่จาํนวนหน้ีทีค่า้งชาํระกนัอยูเ่ทา่ใด  ผูจ้าํนองยงัคงตอ้งรบั

ผดิในเงนิน ัน้  และตกลงชาํระหนี้ ท่ีขาดจาํนวนน ัน้จากทรพัยส์นิอืน่ของผู ้
จาํนองใหแ้ก่ผูร้บัจาํนองจนครบ

ตวัอย่างสญัญาต่อทา้ยสญัญาจาํนองท่ีดนิเป็นประกนัของสหกรณ์



หมายเหตุคาํพพิากษาศาลฎกีาท่ี ๘๘๕๑/๒๕๕๑ 
คดน้ีีโจทกฟ้์องใหจ้าํเลยทัง้สองชาํระหน้ีเงินกูแ้ละบงัคบัจาํนอง ซึง่ใน

สว่นของคาํขอใหช้าํระหน้ีเงินกูไ้มต่อ้งระบุทรพัยส์นิทีจ่ะยดึในกรณีทีลู่กหน้ีไม่

ชาํระหน้ีใหโ้จทกต์ามคาํพิพากษาเป็นการถูกตอ้งแลว้ แตเ่น่ืองจากเป็นกรณี

ท่ีตอ้งดว้ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา ๗๓๓ ซึง่หากมีการ
บงัคบัจาํนองแลว้ ลกูหนี้ไม่ตอ้งรบัผดิในเงนิจาํนวนท่ีขาด (คาํพพิากษา
ฎกีาท่ี ๓๕๓๕/๒๕๕๐) ประชมุใหญ่) จงึควรมีคาํวนิิจฉยัและพิพากษาไว ้

ดว้ยวา่ หากยงัขาดจาํนวนอยูเ่ทา่ใดลูกหน้ีไมต่อ้งรบัผดิในเงินจาํนวนทีข่าด 

โจทกจ์ะไดย้ดึทรพัยส์นิของจาํเลยทัง้สองชาํระเงินจาํนวนทีข่าดไมไ่ด ้

ไพโรจน ์วายุภาพ



เจา้หนี้ละเลยหนา้ท่ีของตนทาํใหล้กูหนี้มีหนี้เกนิตวั 

เจา้หน้ีไมพิ่จารณาหลกัเกณฑก์ารใหกู้โ้ดยดูความสามารถของลกูหน้ีเป็น

หลกั แตก่ลบัใหค้วามสาํคญักบัผูค้ ํา้ประกนัมากกวา่

หลกัการพิจารณาในการใหกู้ย้มืเงิน (หนา้ท่ีของเจา้หนี้)

๑. คณุลกัษณะของผูกู้ท้ีส่มควรไดร้บัการพิจารณา

๒. ผูกู้กู้เ้งินไปเพ่ือสรา้งประโยชนอ์นัใด

๓. ผูกู้ม้ีศกัยภาพในการสรา้งรายไดเ้พ่ือชาํระหน้ีเพียงใด

๔. ผูกู้ม้ีหลกัประกนัเพียงพอเพ่ือการชาํระหน้ีหรอืไม่

แตเ่จา้หน้ีกลบัใหค้วามสาํคญัแกผู่ค้ ํา้ประกนัมากกวา่ลกูหน้ี



เจา้หนี้ทาํใหล้กูหนี้สิ้นเนื้อประดาตวั

เจา้หน้ีปลอ่ยปละละเลยทีจ่ะบงัคบัชาํระหน้ีโดยทนัททีีลู่กหน้ีผดินดั

มาตรา ๒๐๔ ถา้หน้ีถึงกาํหนดชาํระแลว้ และภายหลงัแตน่ัน้เจา้หน้ีไดใ้ห ้

คาํเตอืนลูกหน้ีแลว้ ลูกหน้ียงัไมช่าํระหน้ีไซร ้ลูกหน้ีไดช้ือ่วา่ผดินดัเพราะเขา

เตอืนแลว้

ถา้ไดก้าํหนดเวลาชาํระหน้ีไวต้ามวนัแหง่ปฏิทนิ และลูกหน้ีมิไดช้าํระหน้ี

ตามกาํหนดไซร ้ท่านว่าลกูหนี้ตกเป็นผูผ้ดินดัโดยมิพกัตอ้งเตอืนเลย .........

มาตรา ๒๑๓ ถา้ลูกหน้ีละเลยเสยีไมช่าํระหน้ีของตน เจา้หนี้จะรอ้งขอต่อ
ศาลใหส้ ัง่บงัคบัชาํระหนี้กไ็ด ้ เวน้แตส่ภาพแหง่หน้ีจะไมเ่ปิดชอ่งใหท้าํเชน่นัน้

ได ้



พระราชบญัญตัิ
ดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

มาตรา ๔ ใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงัประกาศกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียทีส่ถาบนัการเงินอาจคดิไดจ้ากผูกู้ย้มืสงูกวา่รอ้ยละสบิหา้ตอ่ปีก็ได ้

และถา้มีการออกประกาศเชน่วา่นัน้แลว้ มิใหน้าํมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าใชบ้งัคบั 

มาตรา ๖๕๔ ทา่นหา้มมิใหค้ิดดอกเบี้ยเกนิรอ้ยละสบิหา้ต่อปี ถา้ใน

สญัญากาํหนดดอกเบ้ียเกินกวา่นัน้ ก็ใหล้ดลงมาเป็นรอ้ยละสบิหา้ตอ่ปี

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์



มาตรา ๗๔๕ ผูร้บัจาํนองจะบงัคบัจาํนองแมเ้มื่อหน้ีทีป่ระกนันัน้

ขาดอายุความแลว้ก็ได ้แต่จะบงัคบัเอาดอกเบี้ยท่ีคา้งชาํระในการจาํนอง

เกนิกว่าหา้ปีไม่ได ้

ดอกเบ้ียธนาคาร รอ้ยละเทา่ไร ? 

ถา้คา้งหา้ปี เป็นเทา่ไร ?

ดอกเบ้ียบวกเงินตน้ ทว้มลกัทรพัย ์ 

เจา้หน้ีจาํนอง จงึคามยดึทรพัยอ์ืน่อกี 



สาเหตุท่ีลกูหนี้ไม่หลดุพน้จากหนี้เพราะกฎหมาย

กฎหมายเปิดชอ่งใหลู้กหน้ีสามารถชาํระหน้ีทีเ่ป็นธรรมได ้และเจา้หน้ีไดผ้ล

ประโยชนท์ีเ่หมาะสม แตเ่จา้หน้ีทีเ่ป็นสถาบนัการเงินกลบัหาประโยชนจ์าก

ดอกเบ้ียทีก่ฎหมายอนุญาตเรยีกไดส้งูกวา่ปกต ิ 

มาตรา ๓๒๙ การชาํระหน้ีในครัง้หน่ึง ๆ ใหเ้อาจดัใชเ้ป็นคา่ฤชา

ธรรมเนียมเสยีกอ่นแลว้จงึใชด้อกเบ้ีย และในทีสุ่ดจงึใหใ้ชใ้นการชาํระหน้ีอนั

เป็นประธาน

ถา้ลกูหนี้ระบใุหจ้ดัใชเ้ป็นประการอืน่ ท่านว่าเจา้หนี้จะบอกปัดไม่

ยอมรบัชาํระหนี้กไ็ด ้ 



มาตรา ๖๕๕ หา้มมิใหค้ดิดอกเบ้ียในดอกเบ้ียทีค่า้งชาํระ แตท่วา่เมื่อ

ดอกเบ้ียคา้งชาํระไมน่อ้ยกวา่ปีหน่ึง คูส่ญัญากูย้มืจะตกลงกนัใหเ้อาดอกเบ้ีย

นัน้ทบเขา้กบัตน้เงินแลว้ใหค้ดิดอกเบ้ียในจาํนวนเงินทีท่บเขา้กนันัน้ก็ได ้แต่

การตกลงเชน่นัน้ตอ้งทาํเป็นหนงัสอื

สว่นประเพณีการคา้ขายทีค่าํนวณดอกทบตน้ในบญัชเีดนิสะพดั หรอื 

ในการคา้ขายอยา่งอืน่ทาํนองเชน่วา่น้ี

การชาํระคดิดอกเบี้ยท่ีเป็นธรรมตามกฎหมาย

ทาํไมตอ้งมีดอกเบี้ยทบตน้ ?
เพราะ ใหล้กูหนี้คา้งดอกเบี้ยได ้

เพือ่ใหต้น้เลก็ลง ดอกเบี้ยปีต่อไปกจ็ะลดลง



เพือ่ใหล้กูหนี้มีโอกาสหมดหนี้ได ้และมีความเป็นธรรมในการชาํระหนี้

ควรกาํหนดใหก้ารชาํระหน้ีนัน้ตอ้งจดัให ้

๑) ใชค้า่ฤชาธรรมเนียมตา่ง ๆ เป็นลาํดบัแรก 

๒) ไปชาํระหน้ีเงินตน้หรอืหน้ีประธานเป็นลาํดบัตอ่ไป

๓) เมื่อชาํระหน้ีประธานครบถว้นแลว้ จงึใหไ้ปชาํระดอกเบ้ีย

๔) ดอกเบ้ียทีค่า้งชาํระหน่ึงปี ใหเ้อาดอกเบ้ียนัน้ทบเขา้กบัตน้เงินแลว้ให ้

คดิดอกเบ้ียในจาํนวนเงินทีท่บเขา้กนันัน้ 

๕) คา่สนิไหมทดแทน และคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้

เรยีงตามลาํดบั



กฎหมายว่าดว้ยการคํา้ประกนั

มาตรา ๖๘๐ อนัวา่คํา้ประกนันัน้ คอืสญัญาซึง่บคุคลภายนอกคน

หน่ึงเรยีกวา่ ผูค้ํา้ประกนั ผกูพนัตนตอ่เจา้หน้ีคนหน่ึงเพ่ือชาํระหน้ีใน

เมื่อลูกหน้ีไมช่าํระหน้ีนัน้

อน่ึง สญัญาคํา้ประกนันัน้ ถา้มิไดม้ีหลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งใด

อยา่งหน่ึงลงลายมือชือ่ผูค้ ํา้ประกนัเป็นสาํคญั ทา่นวา่จะฟ้องรอ้งให ้

บงัคบัคดหีาไดไ้ม่



มาตรา ๖๘๑ อนัคํา้ประกนันัน้จะมีไดแ้ตเ่ฉพาะเพ่ือหน้ีอนัสมบูรณ์

หน้ีในอนาคตหรอืหน้ีมีเง่ือนไขจะประกนัไวเ้พ่ือเหตุการณซ์ึง่หน้ีนัน้อาจเป็น

ผลไดจ้รงิก็ประกนัได ้แตต่อ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการกอ่หน้ีรายทีค่ ํา้ประกนั 

ลกัษณะของมูลหน้ี จาํนวนเงินสงูสุดทีค่ ํา้ประกนัและระยะเวลาในการกอ่หน้ีทีจ่ะ

คํา้ประกนั เวน้แตเ่ป็นการคํา้ประกนัเพ่ือกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราว ตาม

มาตรา ๖๙๙ จะไมร่ะบุระยะเวลาดงักลา่วก็ได ้

สญัญาคํา้ประกนัตอ้งระบุหน้ีหรอืสญัญาทีค่ ํา้ประกนัไวโ้ดยชดัแจง้ และผูค้ ํา้

ประกนัยอ่มรบัผดิเฉพาะหน้ีหรอืสญัญาทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้

หน้ีอนัเกิดแตส่ญัญาซึง่ไม่ผกูพนัลูกหน้ีเพราะทาํดว้ยความสาํคญัผดิหรอื

เพราะเป็นผูไ้รค้วามสามารถนัน้ก็อาจจะมีประกนัอยา่งสมบูรณไ์ด ้ ถา้หากวา่ผูค้ ํา้ 

ประกนัรูเ้หตุสาํคญัผดิหรอืไรค้วามสามารถนัน้ในขณะทีเ่ขา้ทาํสญัญาผกูพนัตน



หลกัการคํา้ประกนั 

คํา้ประกนันัน้จะมีไดแ้ตเ่ฉพาะเพ่ือ

๑) หนี้อนัสมบรูณ ์ คอืเกิดหน้ีในขณะทีท่าํสญัญาคํา้ประกนั

๒) หนี้ในอนาคตหรอืหนี้มีเงือ่นไข คอื หน้ีทีจ่ะเกิดข้ึนตามเหตุการณท์ี่

อาจเป็นผลไดจ้รงิ ซึง่สญัญาคํา้ประกนัตอ้งระบวุตัถุประสงคใ์นการก่อหนี้รายท่ี

คํา้ประกนั ลกัษณะของมูลหนี้ จาํนวนเงนิสงูสดุท่ีคํา้ประกนัและระยะเวลาในการ
ก่อหนี้ ท่ีจะคํา้ประกนั 

เวน้แตเ่ป็นการคํา้ประกนัเพ่ือกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราว ตามมาตรา 

๖๙๙ จะไมร่ะบุระยะเวลาดงักลา่วก็ได ้



ขอ้ ๑๐ ในกรณีทีน่ายจา้งเรยีกหรอืรบัหลกัประกนั โดยการคํา้

ประกนัดว้ยบุคคล วงเงินคํา้ประกนัทีน่ายจา้งเรียกใหผู้ค้ ํา้ประกนัรบัผดิ

ตอ้งไมเ่กินหกสบิเทา่ของอตัราคา่จา้งรายวนั โดยเฉลี่ยทีลู่กจา้งไดร้บัให ้

นายจา้งจดัทาํหนงัสอืสญัญาคํา้ประกนัสามฉบบั โดยใหน้ายจา้ง ลูกจา้ง 

และผูค้ ํา้ประกนัเก็บไวฝ่้ายละฉบบั

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเรยีกหรอืรบัหลกัประกนัการทาํงาน

หรอืหลกัประกนัความเสยีหายในการทาํงานจากลูกจา้ง

พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑



ขอ้ ๑. ตามท่ีสหกรณไ์ดต้กลงรบั…………………………………………………………...
อายุ………ปี เชื้อชาติ……….…..สญัชาติ………....อยูบ่า้นเลขท่ี…………….ถนน…………….…
ตาํบล/แขวง…………………..อาํเภอ/เขต…………………………จงัหวดั………………………..เขา้
ทาํงานในสหกรณต์ ัง้แต่วนัท่ี……..เดอืน……………….พ.ศ…………ซึง่ต่อไปนี้ในสญัญานี้จะ
เรยีกว่า “พนกังาน” ถา้หากพนกังานไดก่้อใหเ้กดิหนี้สนิขึ้นแก่สหกรณห์รอืกระทาํการ
ใด ๆ อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายขึ้นแก่สหกรณ ์ภายในเวลา......ปี  ผูค้ํา้ประกนัยอม
รบัผดิชอบใหห้นี้สนิและค่าเสยีหายต่าง ๆ น ัน้ ท ัง้หมดภายในวงเงนิไม่เกนิไม่เกนิ ๖๐ 
เท่า ของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลีย่ท่ีพนกังานไดร้บั ใหแ้ก่สหกรณท์นัทีโดยไม่อา้งเหตุ
ใด ๆ มาปัดความรบัผดิชอบเป็นอนัขาด ซึง่ขณะทาํสญัญานี้ ผูค้ํา้ประกนัไดท้ราบแลว้ว่า
พนกังานไดร้บัค่าจา้งในอตัราเดอืนละ……………..………บาท (………………………………...) 
และทราบดแีลว้ว่าภายในระยะเวลาท่ีผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิชอบน ัน้ พนกังานงานอาจมี
โอกาสไดร้บัค่าจา้งเงนิในอตัราเดอืนเท่าใดโดยประมาณ และผูค้ํา้ประกนัยงัคงรบัผดิใน
วงเงนิไม่เกนิไม่เกนิ ๖๐ เท่า ของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลีย่ท่ีพนกังานไดร้บั



ดงัน ัน้คู่สญัญาตอ้งกาํหนด
๑) รายละเอยีดของหนี้  โดยในสญัญากูเ้งินระบุทัง้มูลหน้ีและ

วตัถุประสงคใ์นการกอ่หน้ีใหช้ดัเจน 

กฎหมายตอ้งการความชดัเจนของสญัญาเงนิกูแ้ละสญัญาคํา้ประกนั

๒) ขอบเขตความรบัผดิชอบของผูค้ํา้ประกนั เพ่ือใหผู้ค้ ํา้ประกนัได ้

ทราบถึงความรบัผดิชอบของตนในหน้ีทีค่ ํา้ประกนั เพราะผูค้ํา้ประกนั

ย่อมรบัผดิเฉพาะหนี้หรอืสญัญาท่ีระบไุวเ้ท่าน ัน้



ข ัน้ตอนการขอกูเ้งนิท่ีควรจะเป็นในระบบสหกรณ์

๑) สมาชกิยืน่คาํขอกู ้พรอ้มเสนอชือ่ผูค้ํา้ประกนั/หลกัทรพัย ์

๒) ฝ่ายสนิเชือ่พจิารณาตรวจสอบว่าผูกู้กู้ไ้ดเ้ท่าไร ผูค้ํา้ประกนั
คํา้ไดห้รอืไม่ /หลกัทรพัยพ์อหรอืไม่เสนอคณะกรรมการเงนิกู ้

๓) คณะกรรมการเงนิกูอ้นุมตัใิหกู้ไ้ด ้ฝ่ายสนิเชือ่จดัทาํสญัญากู ้
และสญัญาคํา้ประกนั  

๔) สมาชกิลงนามสญัญากู ้สญัญาคํา้ประกนั แลว้รบัเงนิกู ้



“ผูกู้”้ ไดกู้เ้งินจากสหกรณต์ามสญัญากูเ้งินประเภท.......................ที่

................../๒๕๕.... ลงวนัที.่.........................เพ่ือนาํไปใชใ้นการ

.............................................................................................. ................ 

.................................................. .................................................. 

............................................ .... และสหกรณไ์ดย้อมใหผู้กู้กู้เ้งินจากสหกรณ์

ตามสญัญาเงินกูด้งักลา่วเป็นจาํนวนเงิน…………………..บาท (………………………) 

ซึง่ผูกู้ไ้ดร้บัเงินไปครบถว้นแลว้ 

ขอ้ความสาํคญัในสญัญาเงนิกู ้

เพือ่ป้องกนัปัญหา ควรใหผู้ค้ํา้ประกนัลงนามในฐานะพยานในสญัญาเงนิกู ้



สหกรณก์ารเกษตร.............................................จาํกดั
หนงัสอืคํา้ประกนัเงนิกู ้

เขียนที.่................................................             

วนัที ่……เดอืน ………… พ.ศ. ……….

ขา้พเจา้ …………………………………………........................... อายุ ....…… ปี สมาชกิสหกรณก์ารเกษตร

.................................................จาํกดั  หมายเลขสมาชกิ ...........................  อยูบ่า้นเลขอยูท่ี…่………

หมูท่ี…่…. ถนน ……………………………..แขวง/ตาํบล .......…..…………...…. เขต/อาํเภอ ........……......………

จงัหวดั ....................………... .....โทรศพัทห์มายเลข............................และ 

ขา้พเจา้ ………………………………………….......................... อายุ ....…… ปี สมาชกิสหกรณก์ารเกษตร

.................................................จาํกดั  หมายเลขสมาชกิ ..............................อยูบ่า้นเลขอยูท่ี…่………

หมูท่ี…่…. ถนน ……………………………..แขวง/ตาํบล .......…..…………...…. เขต/อาํเภอ ........……......………

จงัหวดั ....................………... .....โทรศพัทห์มายเลข............................ซึง่ตอ่ไปในหนงัสือน้ีจะเรยีกวา่  

“ผูค้ ํา้ประกนั” ขอทาํหนงัสอืสญัญาคํา้ประกนัฉบบัน้ีใหไ้วแ้กส่หกรณก์ารเกษตร...................................

จาํกดั ซึง่ตอ่ไปในหนงัสอืน้ีจะเรยีกวา่ “สหกรณ”์ เป็นหลกัฐานสาํคญัวา่ดงัตอ่ไปน้ี



ขอ้ 1. ตามที.่..................................................สมาชกิสหกรณซ์ึง่ตอ่ไปหนงัสอืน้ี

จะเรยีกวา่ “ผูกู้”้ ไดข้อกูเ้งินจากสหกรณต์ามคาํขอกูเ้งินและสญัญากูเ้งินประเภท...............

ที.่................./๒๕๕.... ลงวนัที.่..................เพ่ือนาํไปใชใ้นการ…………………………............... 

และสหกรณไ์ดย้อมใหผู้กู้กู้เ้งินจากสหกรณต์ามสญัญาเงินกูด้งักลา่วเป็นจาํนวนเงิน

..……………..............บาท (……………………………………………) ซึง่ผูกู้ไ้ดร้บัเงินไปครบถว้นแลว้  

ผูค้ ํา้ประกนัยอมเขา้คํา้ประกนัการชาํระหน้ีของผูกู้ ้โดยขอสญัญาวา่ ถา้ผูกู้ผ้ดินดัไมใ่ชเ้งิน

ใหแ้ก่สหกรณห์รอืผูกู้ผ้ดิสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณบ์อกเลิกสญัญากู ้และ

เรยีกใหผู้กู้ช้าํระหน้ีหรอืมีกรณีอืน่ใด อนักระทาํใหผู้ใ้หกู้ไ้มไ่ดร้บัชาํระหน้ีตามสญัญาเงินกู ้

ดงักลา่วแลว้ก็ด ีผูค้ ํา้ประกนัยอมรบัผดิชาํระเงินตน้ทีท่ีผู่กู้ค้า้งชาํระแก่สหกรณ ์รวมทัง้

ดอกเบ้ีย คา่สนิไหมทดแทน ซึง่ลูกหน้ีคา้งชาํระตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่

หน้ีรายน้ี และคา่เสยีหายใด ๆ ทัง้สิ้น ตามสญัญาเงินกูด้งักลา่ว จนกวา่สหกรณจ์ะไดร้บั

ชาํระหน้ีโดยสิ้นเชงิครบถว้น



ขอ้ ๒. การคํา้ประกนัหนี้เงนิกูด้งักล่าวนี้ย่อมผูกพนัผูค้ํา้ประกนัอย่างสมบรูณ ์
ท ัง้นี้ ผูค้ํา้ประกนัขอยนืยนัว่าผูกู้ไ้ม่เป็นบคุคลไรค้วามสามารถ และเขา้ทาํสญัญาท่ีกล่าว
แลว้ดว้ยความสาํคญัผดิอย่างใด ๆ  

ขอ้ ๓. ในกรณท่ีีผูกู้ผ้ดินดัไม่ชาํระหนี้ตามสญัญากูด้งักล่าวแลว้ และผูกู้จ้ะถูกศาล
พพิากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย หรอืไม่ปรากฏว่าผูกู้ไ้ปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขต โดยผู ้
กูไ้ปจากถิน่ท่ีอยู่ หรอืหาตวัไม่พบ หรอืยา้ยภูมิลาํเนาโดยมิแจง้ใหส้หกรณท์ราบ ให ้
สหกรณเ์รยีกใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระหนี้ตามสญัญากูน้ ัน้ไดท้นัที  

ขอ้ ๔.  ผูค้ํา้ประกนัสญัญาว่า ถา้ผูค้ํา้ประกนัยา้ยตาํบลท่ีอยู่จากภูมิลาํเนาดงักล่าว
ขา้งตน้ในสญัญานี้ ผูค้ํา้ประกนัมีหนา้ท่ีแจง้ใหส้หกรณท์ราบโดยทนัที มิฉะน ัน้ ผูค้ํา้ประกนั
จะตอ้งรบัผดิในความเสยีหายท่ีสหกรณไ์ดร้บัเป็นพฤติการณพ์เิศษอกีโสดหนึง่ดว้ย 

ขอ้ ๕.หากผูค้ํา้ประกนัพน้จากการเป็นสมาชกิภาพของสหกรณไ์ม่ว่าดว้ยเหตุใดก็

ตาม ผูค้ํา้ประกนัยงัคงผูกพนัต่อหนี้คา้งผูค้า้งชาํระแก่สหกรณไ์ปจนกว่าสหกรณจ์ะไดร้บั
ชาํระหนี้โดยสิ้นเชงิครบถว้น



ขอ้ ๖. ในการชาํระหนี้แทนผูกู้น้ ัน้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน
ของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีผูค้ํา้ประกนัปฏบิติัหนา้ท่ี
อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอืน่ใด ท่ีถงึกาํหนดจา่ยแก่ผูค้ํา้ประกนัน ัน้ เพือ่ชาํระหนี้
หรอืภาระผูกพนัอืน่ท่ีมีต่อสหกรณ ์ใหแ้ก่สหกรณต์ามจาํนวนท่ีสหกรณแ์จง้ไป จนกว่าหนี้
หรอืภาระผูกพนัน ัน้จะระงบัสิ้นไป โดยใหห้กัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิท่ีหกัไวน้ ัน้ใหแ้ก่สหกรณ์
โดยพลนั

การแสดงเจตนายนิยอมดงักล่าว ผูค้ํา้ประกนัจะไม่ถอนคนื เวน้แต่สหกรณใ์ห้
ความยนิยอม 

ขอ้ ๗. เงนิค่าหุน้ เงนิปันผล  เงนิเฉลีย่คนื เงนิฝาก หรอื บรรดาสทิธิประโยชน์
ใดๆ ท่ีผูค้ํา้ประกนัจะไดร้บัจากสหกรณต์ามขอ้บงัคบั หรอืสหกรณจ์ะไดร้บัมอบ
ผลประโยชนจ์ากการประกนัชวิีตท่ีผูค้ํา้ประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนั ใหส้หกรณน์าํไปหกั
ชาํระหนี้ตามสญัญาคํา่ประกนันี้ได ้



ขอ้ ๘. ในกรณท่ีีผูค้ํา้ประกนัทาํหนงัสอืต ัง้ผูร้บัโอนประโยชนต่์างๆ ในเงนิค่าหุน้ 
เงนิฝาก หรอืเงนิอืน่ใดจากสหกรณไ์วเ้ป็นหลกัฐาน เม่ือผูค้ํา้ประกนัถงึแก่ความตาย น ัน้ ไม่
ว่าจะไดต้ ัง้ผูร้บัโอนประโยชนไ์วก่้อนหนา้หรอืหลงัจากท่ีผูค้ํา้ประกนัจะทาํสญัญาคํา้ประกนั
ฉบบันี้ ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสญัญาคํา้ประกนัฉบบันี้แต่ประการใด โดยให้
ผูร้บัโอนประโยชนช์าํระหนี้ตามสญัญานี้ใหค้รบถว้นก่อน

ผูค้ํา้ประกนัไดเ้ขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืน ัน้ตลอดแลว้ จงึลงลายมือชือ่ไวต่้อหนา้
พยาน ณ วนั เดอืน ปี ท่ีระบขุา้งตน้ 

ลงชือ่……………………………………………………...ผูค้ํา้ประกนั
(………………….…………………….)

ลงชือ่…………………….………………………….…...ผูค้ํา้ประกนั
(……………………………………….)



มาตรา ๖๘๑/๑ ขอ้ตกลงใดท่ีกาํหนดใหผู้ค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิอย่าง

เดยีวกบัลกูหนี้ ร่วมหรอืในฐานะเป็นลกูหนี้ ร่วม ขอ้ตกลงน ัน้เป็นโมฆะ

มาตรา ๖๙๑ ถา้ผูค้ ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิรว่มกนักบัลูกหน้ี ทา่นวา่ผูค้ ํา้

ประกนัยอ่มไมม่ีสทิธดิ ัง่กลา่วไวใ้นมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และ ๖๙๐



มาตรา ๖๙๑ ในกรณีทีเ่จา้หน้ีกระทาํการใด ๆ อนัมีผลเป็นการลด

จาํนวนหน้ีทีม่ีการคํา้ประกนัรวมทัง้ดอกเบ้ีย คา่สนิไหมทดแทน หรอืคา่ภาระ

ตดิพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้ ถา้ลูกหน้ีไดช้าํระหน้ีตามทีไ่ดล้ดแลว้ก็ด ี

ลูกหน้ีชาํระหน้ีตามทีไ่ดล้ดดงักลา่วไมค่รบถว้นแตผู่ค้ ํา้ประกนัไดช้าํระหน้ีสว่นที่

เหลือนัน้แลว้ก็ด ีลูกหน้ีไมช่าํระหน้ีตามทีไ่ดล้ดดงักลา่ว แตผู่ค้ ํา้ประกนัไดช้าํระ

หน้ีตามทีไ่ดล้ดนัน้แลว้ก็ด ีท ัง้น้ีไมว่า่จะลว่งเลยกาํหนดเวลาชาํระหน้ีตามทีไ่ดล้ด

ดงักลา่วแลว้หรอืไมก็่ตาม ใหผู้ค้ ํา้ประกนัเป็นอนัหลุดพน้จากการคํา้ประกนั

ขอ้ตกลงใดทีมี่ผลเป็นการเพิม่ภาระแก่ผูค้ํา้ประกนัใหม้ากกวา่ทีบ่ญัญตัิ

ไวใ้นวรรคหน่ึง ขอ้ตกลงนัน้เป็นโมฆะ



มาตรา ๖๘๔ ผูค้ ํา้ประกนัยอ่มรบัผดิเพ่ือคา่ฤชาธรรมเนียมความซึง่

ลูกหน้ีจะตอ้งใชใ้หแ้กเ่จา้หน้ี แตถ่า้โจทกฟ้์องคดโีดยมไิดเ้รยีกใหผู้ค้ ํา้ประกนั

ชาํระหน้ีนัน้กอ่นไซร ้ทา่นวา่ผูค้ ํา้ประกนัหาตอ้งรบัผดิเพ่ือใชค้า่ฤชาธรรม

เนียมเชน่นัน้ไม่

มาตรา ๖๘๕ ถา้เมื่อบงัคบัตามสญัญาคํา้ประกนันัน้ ผูค้ ํา้ประกนั

ไมช่าํระหน้ีท ัง้หมดของลูกหน้ี รวมทัง้ดอกเบ้ีย คา่สนิไหมทดแทน และ

อุปกรณด์ว้ยไซร ้หน้ียงัเหลืออยูเ่ทา่ใด ทา่นวา่ลูกหน้ียงัคงรบัผดิตอ่เจา้หน้ี

ในสว่นทีเ่หลือนัน้

หนา้ท่ีของเจา้หนี้ต่อผูค้ํา้ประกนั



มาตรา ๗๐๐ ถา้คํา้ประกนัหน้ีอนัจะตอ้งชาํระ ณ เวลามกีาํหนด

แน่นอนและเจา้หน้ียอมผอ่นเวลาใหแ้กลู่กหน้ี ผูค้ ํา้ประกนัยอ่มหลุดพน้

จากความรบัผดิ เวน้แตผู่ค้ ํา้ประกนัจะไดต้กลงดว้ยในการผอ่นเวลานัน้

ขอ้ตกลงท่ีผูค้ํา้ประกนัทาํไวล่้วงหนา้ก่อนเจา้หนี้ผ่อนเวลาอนัมีผล

เป็นการยนิยอมใหเ้จา้หนี้ผ่อนเวลาขอ้ตกลงน ัน้ใชบ้งัคบัมิได ้



๑) เม่ือเจา้หนี้ทวงใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระหนี้ ผูค้ํา้ประกนัจะขอใหเ้รยีกลกูหนี้
ชาํระก่อนกไ็ด ้เวน้แตลู่กหน้ีจะถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลายเสยีแลว้ 

หรอืไมป่รากฏวา่ลูกหน้ีไปอยูแ่หง่ใดในพระราชอาณาเขต (มาตรา ๖๘๘) 

๒) ถึงแมจ้ะไดเ้รยีกใหลู้กหน้ีชาํระหน้ีแลว้ก็ตาม ถา้ผูค้ํา้ประกนัพสิจูนไ์ด ้
ว่าลกูหนี้น ัน้มีทางท่ีจะชาํระหนี้ได ้และการทีจ่ะบงัคบัใหลู้กหน้ีชาํระหน้ีนัน้จะ

ไมเ่ป็นการยากไซร ้ทา่นวา่เจา้หน้ีจะตอ้งบงัคบัการชาํระหน้ีรายนัน้เอาจาก
ทรพัยส์นิของลกูหนี้ก่อน (มาตรา ๖๘๙) 

สทิธิของผูค้ํา้ประกนั

๓) ถา้เจา้หน้ีมีทรพัยข์องลูกหน้ียดึถือไวเ้ป็นประกนัไซร ้เมื่อผูค้ ํา้ประกนั

รอ้งขอ ท่านว่าเจา้หนี้จะตอ้งใหช้าํระหนี้เอาจากทรพัยซ์ึง่เป็นประกนัน ัน้ก่อน
(มาตรา ๖๙๐)



มาตรา ๖๘๒ ทา่นวา่บุคคลจะยอมเขา้เป็นผูร้บัเรอืน คือเป็นประกนั
ของผูค้ํา้ประกนัอกีช ัน้หนึง่ ก็เป็นได ้

ถา้บุคคลหลายคนยอมตนเขา้เป็นผูค้ ํา้ประกนัในหน้ีรายเดยีวกนัไซร ้

ทา่นวา่ผูค้ํา้ประกนัเหล่าน ัน้มีความรบัผดิอย่างลกูหนี้ ร่วมกนั แมถึ้งวา่จะ

มิไดเ้ขา้รบัคํา้ประกนัรวมกนั

วิธีแกปั้ญหาของเจา้หนี้ต่อผูค้ํา้ประกนั



กระบวนบอกกล่าวเป็นหนงัสอืไปถงึผูค้ํา้ประกนั

มาตรา ๖๘๖ เมื่อลูกหน้ีผดินดั ใหเ้จา้หน้ีมีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงั

ผูค้ ํา้ประกนัภายในหกสบิวนันบัแต่วนัท่ีลกูหนี้ผดินดั และไมว่า่กรณีจะเป็น

ประการใดเจา้หนี้จะเรยีกใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระหนี้ก่อนท่ีหนงัสอืบอกกล่าวจะ
ไปถงึผูค้ํา้ประกนัมิได ้ แตไ่มต่ดัสทิธผิูค้ ํา้ประกนัทีจ่ะชาํระหน้ีเมื่อหน้ีถึง

กาํหนดชาํระ

ในกรณีทีเ่จา้หน้ีมิไดมี้หนงัสอืบอกกล่าวภายในกาํหนดเวลาตาม

วรรคหน่ึง ใหผู้ค้ํา้ประกนัหลดุพน้จากความรบัผดิในดอกเบี้ยและคา่

สนิไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้

บรรดาทีเ่กิดข้ึนภายหลงัจากพน้กาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง



เม่ือเจา้หนี้มีสทิธิเรยีกใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระหนี้หรอืผูค้ํา้ประกนัมีสทิธิ
ชาํระหนี้ไดต้ามวรรคหนึง่ผูค้ํา้ประกนัอาจชาํระหนี้ท ัง้หมดหรอืใชส้ทิธิชาํระ
หนี้ตามเงือ่นไขและวิธีการในการชาํระหนี้ ท่ีลกูหนี้มีอยู่กบัเจา้หนี้ก่อนการผดิ
นดัชาํระหนี้ ท ัง้นี้เฉพาะในส่วนท่ีตนตอ้งรบัผดิกไ็ด ้และใหน้าํความในมาตรา 
๗๐๑ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ในระหว่างท่ีผูค้ํา้ประกนัชาํระหนี้ตามเงือ่นไขและวิธีการในการชาํระ
หนี้ของลกูหนี้ตามวรรคสามเจา้หนี้จะเรยีกดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นเพราะเหตุท่ี
ลกูหนี้ผดินดัในระหว่างน ัน้มิได ้

การชาํระหนี้ของผูค้ํา้ประกนัตามมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสทิธิ
ของผูค้ํา้ประกนัตามมาตรา ๖๙๓



มาตรา ๗๐๑ ผูค้ ํา้ประกนัจะขอชาํระหน้ีแกเ่จา้หน้ีตัง้แตเ่มื่อถึง

กาํหนดชาํระก็ได ้

ถา้เจา้หน้ีไมย่อมรบัชาํระหน้ี ผูค้ ํา้ประกนัก็เป็นอนัหลุดพน้จาก

ความรบัผดิ

มาตรา ๖๙๓ ผูค้ ํา้ประกนัซึง่ไดช้าํระหน้ีแลว้ ยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไลเ่บ้ีย

เอาจากลูกหน้ีเพ่ือตน้เงินกบัดอกเบ้ียและเพ่ือการทีต่อ้งสญูหายหรอืเสยี

หายไปอยา่งใด ๆ เพราะการคํา้ประกนันัน้

อน่ึง ผูค้ ํา้ประกนัยอ่มเขา้รบัชว่งสทิธขิองเจา้หน้ีบรรดามีเหนือ

ลูกหน้ีดว้ย



กฎหมายว่าดว้ยการจาํนอง

มาตรา ๗๐๒ อนัวา่จาํนองนัน้ คอืสญัญาซึง่บุคคลคนหน่ึงเรยีกวา่

ผูจ้าํนองเอาทรพัยส์นิตราไวแ้ก่บคุคลอกีคนหนึง่ เรยีกวา่ผูร้บัจาํนองเป็น

ประกนัการชาํระหนี้ โดยไมส่ง่มอบทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูร้บัจาํนอง

ผูร้บัจาํนองชอบทีจ่ะไดร้บัชาํระหน้ีจากทรพัยส์นิทีจ่าํนองกอ่นเจา้หน้ี

สามญัมิพกัตอ้งพิเคราะหว์า่กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิจะไดโ้อนไปยงั

บุคคลภายนอกแลว้หรอืหาไม่



มาตรา ๗๒๗/๑ ไมว่า่กรณีจะเป็นประการใด ผูจ้าํนองซึง่จาํนอง

ทรพัยส์นิของตนไวเ้พ่ือประกนัหน้ีอนับุคคลอืน่จะตอ้งชาํระ ไม่ตอ้งรบัผดิในหนี้

น ัน้เกนิราคาทรพัยส์นิท่ีจาํนองในเวลาท่ีบงัคบัจาํนองหรอืเอาทรพัยจ์าํนองหลดุ
ขอ้ตกลงใดอนัมีผลใหผู้จ้าํนองรบัผดิเกินทีบ่ญัญตัไิวใ้นวรรคหน่ึง หรอื

ใหผู้จ้าํนองรบัผดิอยา่งผูค้ ํา้ประกนัขอ้ตกลงน ัน้เป็นโมฆะ ทัง้น้ี ไมว่า่ขอ้ตกลงนัน้

จะมีอยูใ่นสญัญาจาํนองหรอืทาํเป็นขอ้ตกลงตา่งหาก



หนงัสอืกรมทีด่นิ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท ๐๕๑๕.๓/ ว ๒๗๗๔ ลงวนัที่ ๓ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘

เรือ่ง การจดทะเบียนจาํนองตามพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗ 

“๓. การดาํเนินการสอบสวนและจดทะเบียนของพนกังานเจา้หนา้ทีเ่รือ่ง

จาํนองทีแ่กไ้ขใหม.่........เจา้หนา้ทีม่ีหนา้ทีต่อ้งสอบสวนและตรวจสอบสญัญา

จาํนองและสญัญาตอ่ทา้ยจาํนอง ไมใ่หม้ีขอ้ความทีข่ดัตอ่บทบญัญตัทิีแ่กไ้ข

ใหมด่งักลา่ว และหากตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ มีขอ้ตกลงใดขอ้หน่ึงทีเ่ป็น

โมฆะ พนกังานเจา้หนา้ทีไ่มต่อ้งจดทะเบียนให ้ท ัง้น้ี ตามมาตรา ๗๓ แหง่

ประมวลกฎหมายทีด่นิ..........................”

อธบิดกีรมทีด่นิ 



กระบวนการบอกกล่าวเป็นหนงัสอืไปถงึผูจ้าํนอง

มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะบงัคบัจาํนองนัน้ ผูร้บัจาํนองตอ้งมีหนงัสอืบอก

กลา่วไปยงัลูกหน้ีกอ่นวา่ใหช้าํระหน้ีภายในเวลาอนัสมควรซึง่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า
หกสบิวนันบัแต่วนัท่ีลกูหนี้ไดร้บัคาํบอกกล่าวนัน้ ถา้และลูกหน้ีละเลยเสยีไม่

ปฏิบตัติามคาํบอกกลา่ว ผูร้บัจาํนองจะฟ้องคดตีอ่ศาลเพ่ือใหพิ้พากษา สัง่ให ้

ยดึทรพัยส์นิซึง่จาํนองและใหข้ายทอดตลาดก็ได ้



ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นกรณผูีจ้าํนองซึง่จาํนองทรพัยส์นิของ

ตนไวเ้พือ่ประกนัหนี้อนับคุคลอืน่ตอ้งชาํระ ผูร้บัจาํนองตอ้งส่งหนงัสอืบอก
กล่าวดงักล่าวใหผู้จ้าํนองทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัท่ีส่งหนงัสอืแจง้ให ้
ลกูหนี้ทราบ ถา้ผูร้บัจาํนองมิไดด้าํเนนิการภายในกาํหนดเวลาสบิหา้วนัน ัน้ 
ใหผู้จ้าํนองเช่นว่าน ัน้หลดุพน้จากความรบัผดิในดอกเบี้ยและคา่สนิไหม

ทดแทนซึง่ลูกหน้ีคา้งชาํระ ตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ี

รายนัน้บรรดาทีเ่กิดข้ึนนบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนดเวลาสบิหา้วนัดงักลา่ว  



การบงัคบัหนี้จาํนอง(ทางเลอืกใหม่)
มาตรา ๗๒๙/๑ เวลาใด ๆ หลงัจากทีห่น้ีถึงกาํหนดชาํระ ถา้ไมม่ี

การจาํนองรายอืน่หรอืบุรมิสทิธอิืน่อนัไดจ้ดทะเบียนไวเ้หนือทรพัยส์นิ

อนัเดยีวกนัน้ี ผูจ้าํนองมีสทิธิแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูร้บัจาํนองเพือ่ให ้

ผูร้บัจาํนองดาํเนนิการใหมี้การขายทอดตลาดทรพัยส์นิท่ีจาํนองโดยไม่
ตอ้งฟ้องเป็นคดต่ีอศาล โดยผูร้บัจาํนองตอ้งดาํเนินการขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิทีจ่าํนองภายในเวลาหน่ึงปีนบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้นัน้ 

ท ัง้น้ี ใหถื้อวา่หนงัสอืแจง้ของผูจ้าํนองเป็นหนงัสอืยินยอมใหข้าย

ทอดตลาด 



ในกรณีทีผู่ร้บัจาํนองไมไ่ดด้าํเนินการขายทอดตลาดทรพัยส์นิที่

จาํนองภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ใหผู้จ้าํนองพน้จากความรบั

ผดิในดอกเบ้ียและคา่สนิไหมทดแทนซึง่ลูกหน้ีคา้งชาํระตลอดจนคา่ภาระตดิ

พนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้บรรดาทีเ่กิดข้ึนภายหลงัวนัทีพ่น้

กาํหนดเวลาดงักลา่ว

เมื่อผูร้บัจาํนองขายทอดตลาดทรพัยส์นิทีจ่าํนองไดเ้งินสุทธจิาํนวน

เทา่ใด ผูร้บัจาํนองตอ้งจดัสรรชาํระหน้ีและอุปกรณใ์หเ้สร็จสิ้นไป ถา้ยงัมีเงิน

เหลือก็ตอ้งสง่คนืใหแ้กผู่จ้าํนอง หรอืแกบุ่คคลผูค้วรจะไดเ้งินนัน้แตถ่า้ได ้

เงินนอ้ยกวา่จาํนวนทีค่า้งชาํระ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๗๓๓ 
และในกรณีทีผู่จ้าํนองเป็นบุคคลซึง่จาํนองทรพัยส์นิเพ่ือประกนัหน้ีอนับุคคล

อืน่จะตอ้งชาํระ ผูจ้าํนองยอ่มรบัผดิเพยีงเท่าท่ีมาตรา ๗๒๗/๑ กาํหนดไว ้



มาตรา ๒ พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนดเกา้สบิวนันบัแต่

วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘)

มาตรา ๑๘ บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัน้ีิไมก่ระทบกระเทอืนถึง

สญัญาทีไ่ดท้าํไวก้อ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั เวน้แตก่รณีที่

พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอืน่ (ลูกหน้ีรว่ม/รบัภาระ/ผอ่นผนั)

มาตรา ๑๙ ในกรณีทีลู่กหน้ีผดินดันบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 

สทิธแิละหนา้ทีข่องเจา้หน้ีและผูค้ ํา้ประกนั ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แหง่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึง่แกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัน้ีิ 

(การบอกกลา่วเป็นหนงัสอื)

การบงัคบใชก้ฎหมาย 



พระราชบญัญติัว่าดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ 
ผา่นการพิจารณาเมื่อวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที ่๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลใช ้

บงัคบันบัแตว่นัที ่๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(พน้กาํหนด ๑๘๐ วนั นบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



มาตรา ๔ ขอ้ตกลงในสญัญาระหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจ

การคา้ หรอืวชิาชพี หรอืในสญัญาสาํเร็จรูป หรอืในสญัญาขายฝากทีท่าํใหผู้ ้

ประกอบธุรกิจการคา้ หรอืวชิาชพี หรอืผูก้าํหนดสญัญาสาํเร็จรูป หรอืผูซ้ื้อ

ฝากไดเ้ปรยีบคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่เกนิสมควร เป็นขอ้สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม 

และใหม้ีผลบงัคบัไดเ้พียงเทา่ทีเ่ป็นธรรมและพอสมควรแกก่รณีเทา่นัน้ 

ในกรณีทีม่ีขอ้สงสยั ใหตี้ความสญัญาสาํเรจ็รปูไปในทางท่ีเป็นคุณแก่
ฝ่ายซึง่มิไดเ้ป็นผูก้าํหนดสญัญาสาํเรจ็รปูนัน้ 



ขอ้ตกลงทีม่ีลกัษณะหรอืมีผลใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงปฏิบตัหิรอืรบัภาระเกิน

กวา่ทีว่ญิ�ูชนจะพึงคาดหมายไดต้ามปกต ิเป็นขอ้ตกลงทีอ่าจถอืไดว่้าทาํให ้
ไดเ้ปรยีบคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึง เช่น 

(๑) ขอ้ตกลงยกเวน้หรอืจาํกดัความรบัผดิทีเ่กิดจากการผดิสญัญา 

(๒) ขอ้ตกลงใหต้อ้งรบัผดิหรอืรบัภาระมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด 
(๓) ขอ้ตกลงใหส้ญัญาสิ้นสดุลงโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรอืใหส้ทิธบิอก

เลิกสญัญาไดโ้ดยอกีฝ่ายหนึง่มิไดผ้ดิสญัญาในขอ้สาระสาํคญั

(๔) ขอ้ตกลงใหส้ทิธิท่ีจะไม่ปฏบิติัตามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด หรอืปฏิบตัติาม

สญัญาในระยะเวลาทีล่า่ชา้ไดโ้ดยไมม่ีเหตุผลอนัสมควร

(๕) ขอ้ตกลงใหส้ทิธคิูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงเรยีกรอ้งหรอืกาํหนดใหอ้กีฝ่ายหน่ึง

ตอ้งรบัภาระเพิม่ขึ้นมากกว่าภาระท่ีเป็นอยู่ในเวลาทาํสญัญา 



ตอบขอ้ซกัถาม 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=326167934140141&set=a.326167924140142.76031.100002408102356&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=326167934140141&set=a.326167924140142.76031.100002408102356&type=1&relevant_count=1


ช่องทางสือ่สารระหว่างเรา
Intara.poramate@gmail.com 

 ๐๘๙ ๙๒๔ ๒๔๙๖
นายปรเมศวร ์อนิทรชมุนุม

สาํนกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดอีาญา ๑  

สาํนกังานอยัการสงูสดุ อาคารรชัดาภิเษก

ถนนรชัดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร

กรงุเทพ ๑๐๙๐๐ 
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