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พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

(ฉบบัท่ี ๒๐)พ.ศ. ๒๕๕๗

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบัน้ี 

๑) บทบญัญติัของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่น

ปัจจบุนัยงัไม่เพยีงพอท่ีจะคุม้ครองสทิธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูค้ า้ประกนั

และผูจ้  านองซึง่มิใช่ลกูหนี้ช ัน้ตน้ แตเ่ป็นเพียงบุคคลภายนอกทีย่อมผูกพนัตน

ตอ่เจา้หน้ีในการทีจ่ะช าระหน้ีแทนลูกหน้ีเทา่นัน้ 

๒) เจา้หน้ีส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพให ้

กูย้ืม ก าหนดขอ้ตกลงอนัเป็นการยกเวน้สิทธิของผูค้ า้ประกนัหรือผูจ้  านอง

ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้



๓) เจา้หน้ีบงัคบัใหผู้ค้  า้ประกนัหรือผูจ้  านองตอ้งรบัผิดเสมือนเป็น

ลูกหน้ีช ัน้ตน้ จงึส่งผลใหผู้ค้ า้ประกนัหรอืผูจ้  านองซึง่เป็นประชาชนทัว่ไปไม่ได ้

รบัความคุม้ครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทัง้ตอ้งกลายเป็นผูถู้ก

ฟ้องลม้ละลายอกีเป็นจ านวนมาก

ดงัน ัน้ เพื่อสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูค้ ้าประกนัและผูจ้  านอง จงึ

จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี้



เจา้หน้ีก าหนดขอ้ตกลงอนัเป็นการยกเวน้สทิธิของผูค้ า้ประกนัตามที่

กฎหมายบญัญตัิไว ้หรอืใหผู้ค้ า้ประกนัตอ้งรบัผดิเสมือนเป็นลกูหนี้ช ัน้ตน้

สาเหตุท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูค้ า้ประกนั

มาตรา ๖๙๑ ถา้ผูค้ า้ประกนัตอ้งรบัผดิร่วมกนักบัลูกหนี้ ทา่นวา่ผู ้

ค า้ประกนัยอ่มไม่มีสทิธิด ัง่กลา่วไวใ้นมาตรา ๖๘๘,๖๘๙ และ ๖๙๐

ผูค้ า้ประกนัไม่ใช่ลกูหนี้ ร่วม

เพราะไม่เคยเป็นหนี้กบัลกูหนี้ขณะท าสญัญาค า้ประกนั 



มาตรา ๖๘๘ เม่ือเจา้หนี้ทวงใหผู้ค้ า้ประกนัช าระหนี้ ผูค้ า้ประกนัจะขอให้

เรยีกลกูหนี้ช าระก่อนกไ็ด ้ เวน้แตลู่กหน้ีจะถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นคน

ลม้ละลายเสยีแลว้ หรอืไม่ปรากฏวา่ลูกหน้ีไปอยูแ่หง่ใดในพระราชอาณาเขต

มาตรา ๖๘๙ ถึงแมจ้ะไดเ้รยีกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีด ัง่กลา่วมาในมาตรา

ก่อนนัน้แลว้ก็ตาม ถา้ผูค้ า้ประกนัพสิจูนไ์ดว่้าลกูหนี้น ัน้มีทางท่ีจะช าระหนี้ได ้

และการท่ีจะบงัคบัใหล้กูหนี้ช าระหนี้น ัน้จะไม่เป็นการยากไซร ้ท่านว่าเจา้หนี้

จะตอ้งบงัคบัการช าระหนี้รายน ัน้เอาจากทรพัยส์นิของลกูหนี้ ก่อน

สทิธิของผูค้ า้ประกนั

มาตรา ๖๙๐ ถา้เจา้หนี้มีทรพัยข์องลกูหนี้ยดึถอืไวเ้ป็นประกนัไซร ้เม่ือ

ผูค้ า้ประกนัองขอ ท่านว่าเจา้หนี้จะตอ้งใหช้ าระหนี้เอาจากทรพัยซ์ึง่เป็น

ประกนัน ัน้ก่อน



สาเหตุท่ีไม่เป็นธรรมลกูหนี้และผูจ้  านอง

เจา้หน้ีก าหนดขอ้ตกลงอนัเป็นการยกเวน้สทิธิของผูจ้  านองตามทีก่ฎหมาย

บญัญตัิไว ้หรอืใหผู้จ้  านองตอ้งรบัผิดเสมือนเป็นลูกหน้ีช ัน้ตน้

หลกัการช าระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

มาตรา ๒๑๔  ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัิแหง่มาตรา ๗๓๓ เจา้หน้ีมี

สทิธิทีจ่ะใหช้ าระหน้ีของตนจากทรพัยส์นิของลูกหน้ีจนสิ้นเชงิ รวมทัง้เงินและ

ทรพัยส์นิอืน่ ๆ ซึง่บุคคลภายนอกคา้งช าระแก่ลูกหน้ีดว้ย



มาตรา ๗๓๓ ถา้เอาทรพัยจ์  านองหลุดและราคาทรพัยส์นินัน้มี

ประมาณต า่กวา่จ านวนเงินทีค่า้งช าระกนัอยูก็่ดี หรอืถา้เอาทรพัยส์นิซึง่จ  านอง

ออกขายทอดตลาดใชห้น้ี ไดเ้งนิจ านวนสทุธินอ้ยกว่าจ านวนเงนิท่ีคา้งช าระกนั

อยูน่ ัน้ก็ดี เงนิยงัขาดจ านวนอยู่เท่าใดลกูหนี้ไม่ตอ้งรบัผดิในเงนิน ัน้  

แตเ่จา้หน้ีจ านองรวมทัง้สหกรณจ์ะก าหนดใหผู้จ้  านองยงัคงตอ้งรบัผิด

ในเงินทีข่าดจ านวนนัน้จากทรพัยส์นิอืน่ของผูจ้  านองใหแ้ก่ผูร้บัจ  านองจนครบ 

ซึง่เป็นการเอาเปรยีบลูกหน้ีและเจา้หน้ีสามญั



ขอ้  3.  ในกรณีบงัคบัจ านองเอาทรพัยท์ีจ่  านองขายทอดตลาด

ไดเ้งินสุทธิไม่พอช าระหน้ี หรอืในกรณีทีผู่ร้บัจ  านองเอาทรพัยท์ีจ่  านอง

หลุดเป็นสทิธิ และราคาทรพัยท์ีจ่  านองต า่กวา่จ านวนหน้ีทีค่า้งช าระกนัอยู่

เทา่ใด หรอืในกรณีทางราชการเวนคนืทรพัยท์ีจ่  านองและจา่ยเงินทดแทน

ต า่กวา่จ านวนหน้ีทีค่า้งช าระกนัอยูเ่ทา่ใด ผูจ้  านองยงัคงตอ้งรบัผดิในเงนิ

น ัน้ และตกลงช าระหนี้ ท่ีขาดจ านวนน ัน้จากทรพัยส์นิอืน่ของผูจ้  านอง

ใหแ้ก่ผูร้บัจ  านองจนครบ

ตวัอย่างสญัญาต่อทา้ยสญัญาจ านองท่ีดนิเป็นประกนัของสหกรณ์



หมายเหตุค าพพิากษาศาลฎกีาท่ี ๘๘๕๑/๒๕๕๑ 

คดีน้ีโจทกฟ้์องใหจ้ าเลยทัง้สองช าระหน้ีเงินกูแ้ละบงัคบัจ านอง ซึง่ใน

สว่นของค าขอใหช้ าระหน้ีเงินกูไ้ม่ตอ้งระบุทรพัยส์นิทีจ่ะยดึในกรณีทีลู่กหน้ีไม่

ช าระหน้ีใหโ้จทกต์ามค าพิพากษาเป็นการถูกตอ้งแลว้ แต่เนือ่งจากเป็นกรณี

ท่ีตอ้งดว้ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา ๗๓๓ ซึง่หากมีการ

บงัคบัจ านองแลว้ ลกูหนี้ไม่ตอ้งรบัผดิในเงนิจ านวนท่ีขาด (ค าพพิากษา

ฎกีาท่ี ๓๕๓๕/๒๕๕๐) ประชมุใหญ่) จงึควรมีค าวนิิจฉยัและพิพากษาไว ้

ดว้ยวา่ หากยงัขาดจ านวนอยูเ่ทา่ใดลูกหน้ีไม่ตอ้งรบัผิดในเงินจ านวนทีข่าด 

โจทกจ์ะไดย้ดึทรพัยส์นิของจ าเลยทัง้สองช าระเงินจ านวนทีข่าดไม่ได ้

ไพโรจน ์วายุภาพ



เจา้หนี้ละเลยหนา้ท่ีของตนท าใหล้กูหนี้มีหนี้เกินตวั 

เจา้หน้ีไม่พิจารณาหลกัเกณฑก์ารใหกู้โ้ดยดูความสามารถของลูกหน้ีเป็นหลกั 

แตก่ลบัใหค้วามส าคญักบัผูค้  า้ประกนัมากกวา่

หลกัการพิจารณาในการใหกู้ย้มืเงิน (หนา้ท่ีของเจา้หนี้)

๑. คณุลกัษณะของผูกู้ท้ีส่มควรไดร้บัการพิจารณา

๒. ผูกู้กู้เ้งินไปเพ่ือสรา้งประโยชนอ์นัใด

๓. ผูกู้มี้ศกัยภาพในการสรา้งรายไดเ้พ่ือช าระหน้ีเพียงใด

๔. ผูกู้มี้หลกัประกนัเพียงพอเพ่ือการช าระหน้ีหรอืไม่

แต่เจา้หนี้กลบัใหค้วามส าคญัแก่ผูค้ า้ประกนัมากกว่าลกูหนี้



เจา้หนี้ท าใหล้กูหนี้สิ้นเนื้อประดาตวั

เจา้หนี้ปล่อยปละละเลยท่ีจะบงัคบัช าระหนี้โดยทนัทีท่ีลกูหนี้ผดินดั

มาตรา ๒๐๔ ถา้หน้ีถึงก าหนดช าระแลว้ และภายหลงัแตน่ัน้เจา้หน้ีไดใ้ห ้

ค าเตือนลูกหน้ีแลว้ ลูกหน้ียงัไม่ช าระหน้ีไซร ้ลูกหน้ีไดช้ือ่วา่ผิดนดัเพราะเขา

เตือนแลว้

ถา้ไดก้ าหนดเวลาช าระหน้ีไวต้ามวนัแหง่ปฏิทนิ และลูกหน้ีมิไดช้ าระหน้ี

ตามก าหนดไซร ้ท่านว่าลกูหนี้ตกเป็นผูผ้ดินดัโดยมิพกัตอ้งเตือนเลย .........

มาตรา ๒๑๓ ถา้ลูกหน้ีละเลยเสยีไม่ช าระหน้ีของตน เจา้หนี้จะรอ้งขอต่อ

ศาลใหส้ ัง่บงัคบัช าระหนี้กไ็ด ้ เวน้แตส่ภาพแหง่หน้ีจะไม่เปิดชอ่งใหท้ าเชน่นัน้ได ้



พระราชบญัญตัิ

ดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

มาตรา ๔ ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดอตัรา

ดอกเบ้ียทีส่ถาบนัการเงินอาจคดิไดจ้ากผูกู้ย้มืสูงกวา่รอ้ยละสบิหา้ตอ่ปีก็ได ้

และถา้มีการออกประกาศเชน่วา่นัน้แลว้ มิใหน้ ามาตรา ๖๕๔ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าใชบ้งัคบั 

มาตรา ๖๕๔ ทา่นหา้มมิใหค้ดิดอกเบี้ยเกนิรอ้ยละสบิหา้ต่อปี ถา้ใน

สญัญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกวา่นัน้ ก็ใหล้ดลงมาเป็นรอ้ยละสิบหา้ตอ่ปี

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์



มาตรา ๗๔๕ ผูร้บัจ านองจะบงัคบัจ านองแมเ้ม่ือหน้ีทีป่ระกนันัน้

ขาดอายคุวามแลว้ก็ได ้แต่จะบงัคบัเอาดอกเบี้ยท่ีคา้งช าระในการจ านอง

เกนิกว่าหา้ปีไม่ได ้

ดอกเบ้ียธนาคาร รอ้ยละเทา่ไร ? 

ถา้คา้งหา้ปี เป็นเทา่ไร ?

ดอกเบ้ียบวกเงินตน้ ทว้มลกัทรพัย ์ 

เจา้หน้ีจ านอง จงึตามยดึทรพัยอ์ืน่อกี 



สาเหตุท่ีลกูหนี้ไม่หลดุพน้จากหนี้เพราะกฎหมาย

กฎหมายเปิดชอ่งใหลู้กหน้ีสามารถช าระหน้ีทีเ่ป็นธรรมได ้และเจา้หน้ีไดผ้ล

ประโยชนท์ีเ่หมาะสม แตเ่จา้หน้ีทีเ่ป็นสถาบนัการเงินกลบัหาประโยชนจ์าก

ดอกเบ้ียทีก่ฎหมายอนุญาตเรยีกไดสู้งกวา่ปกติ  

มาตรา ๓๒๙ การช าระหน้ีในครัง้หน่ึง ๆ ใหเ้อาจดัใชเ้ป็นคา่ฤชา

ธรรมเนียมเสยีก่อนแลว้จงึใชด้อกเบี้ย และในทีสุ่ดจงึใหใ้ชใ้นการช าระหน้ีอนั

เป็นประธาน

ถา้ลกูหนี้ระบใุหจ้ดัใชเ้ป็นประการอืน่ ท่านว่าเจา้หนี้จะบอกปัดไม่

ยอมรบัช าระหนี้กไ็ด ้ 



มาตรา ๖๕๕ หา้มมิใหค้ดิดอกเบ้ียในดอกเบ้ียทีค่า้งช าระ แตท่วา่เม่ือ

ดอกเบ้ียคา้งช าระไม่นอ้ยกวา่ปีหน่ึง คูส่ญัญากูย้มืจะตกลงกนัใหเ้อาดอกเบ้ีย

นัน้ทบเขา้กบัตน้เงินแลว้ใหค้ดิดอกเบ้ียในจ านวนเงินทีท่บเขา้กนันัน้ก็ได ้แต่

การตกลงเชน่นัน้ตอ้งท าเป็นหนงัสอื

สว่นประเพณีการคา้ขายทีค่  านวณดอกทบตน้ในบญัชเีดินสะพดั หรอื 

ในการคา้ขายอยา่งอืน่ท านองเชน่วา่น้ี

การช าระคิดดอกเบี้ยท่ีเป็นธรรมตามกฎหมาย

ท าไมตอ้งมีดอกเบี้ยทบตน้ ?

เพราะใหล้กูหนี้คา้งดอกเบี้ยได ้

เพือ่ใหต้น้เลก็ลง ดอกเบี้ยในปีต่อไปก็จะลดลง



เพือ่ใหล้กูหน้ีมีโอกาสหมดหน้ีได ้และมีความเป็นธรรมในการช าระหนี้

ควรก าหนดใหก้ารช าระหน้ีนัน้ตอ้งจดัให ้

๑) ใชค้า่ฤชาธรรมเนียมตา่ง ๆ เป็นล าดบัแรก 

๒) ไปช าระหน้ีเงินตน้หรอืหน้ีประธานเป็นล าดบัตอ่ไป

๓) เม่ือช าระหน้ีประธานครบถว้นแลว้ จงึใหไ้ปช าระดอกเบี้ย

๔) ดอกเบ้ียทีค่า้งช าระหน่ึงปี ใหเ้อาดอกเบ้ียนัน้ทบเขา้กบัตน้เงินแลว้ให ้

คดิดอกเบ้ียในจ านวนเงินทีท่บเขา้กนันัน้ 

๕) คา่สนิไหมทดแทน และคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้

เรยีงตามล าดบั



กฎหมายว่าดว้ยการค า้ประกนั

มาตรา ๖๘๐ อนัวา่ค า้ประกนันัน้ คอืสญัญาซึง่บคุคลภายนอกคนหน่ึง

เรยีกวา่ ผูค้ า้ประกนั ผูกพนัตนตอ่เจา้หน้ีคนหน่ึงเพ่ือช าระหน้ีในเม่ือลูกหน้ี

ไม่ช าระหน้ีนัน้

อน่ึง สญัญาค า้ประกนันัน้ ถา้มิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งใดอยา่ง

หน่ึงลงลายมือชือ่ผูค้  า้ประกนัเป็นส าคญั ทา่นวา่จะฟ้องรอ้งใหบ้งัคบัคดีหา

ไดไ้ม่



มาตรา ๖๘๑ อนัค า้ประกนันัน้จะมีไดแ้ตเ่ฉพาะเพ่ือหน้ีอนัสมบูรณ์

หน้ีในอนาคตหรอืหน้ีมีเง่ือนไขจะประกนัไวเ้พ่ือเหตุการณซ์ึง่หน้ีนัน้อาจเป็น

ผลไดจ้รงิก็ประกนัได ้แตต่อ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการก่อหน้ีรายทีค่  า้ประกนั 

ลกัษณะของมูลหน้ี จ านวนเงินสูงสุดทีค่  า้ประกนัและระยะเวลาในการก่อหน้ีทีจ่ะ

ค า้ประกนั เวน้แตเ่ป็นการค า้ประกนัเพ่ือกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราว ตาม

มาตรา ๖๙๙ จะไม่ระบุระยะเวลาดงักลา่วก็ได ้

สญัญาค า้ประกนัตอ้งระบุหนี้หรอืสญัญาท่ีค า้ประกนัไวโ้ดยชดัแจง้ และผูค้  า้

ประกนัยอ่มรบัผิดเฉพาะหน้ีหรอืสญัญาทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้

หน้ีอนัเกิดแตส่ญัญาซึง่ไม่ผูกพนัลูกหน้ีเพราะท าดว้ยความส าคญัผิดหรอื

เพราะเป็นผูไ้รค้วามสามารถนัน้ก็อาจจะมีประกนัอยา่งสมบูรณไ์ด ้ ถา้หากวา่ผูค้  า้ 

ประกนัรูเ้หตุส าคญัผิดหรอืไรค้วามสามารถนัน้ในขณะทีเ่ขา้ท าสญัญาผูกพนัตน



หลกัการค า้ประกนั 

ค า้ประกนันัน้จะมีไดแ้ตเ่ฉพาะเพ่ือ

๑) หน้ีอนัสมบูรณ ์ คอื หน้ีเกิดขึ้นแลว้ในขณะทีท่  าสญัญาค า้ประกนั

๒) หน้ีในอนาคตหรอืหน้ีมีเง่ือนไข คอื หน้ียงัไม่เกิดในขณะท าสญัญาค า้

ประกนั แตห่น้ีจะเกิดข้ึนตามเหตุการณท์ีอ่าจเป็นผลไดจ้รงิ ซึง่สญัญาค า้ประกนั

ตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการก่อหน้ีรายทีค่  า้ประกนั ลกัษณะของมูลหน้ี จ านวน

เงินสูงสุดทีค่  า้ประกนัและระยะเวลาในการก่อหน้ีทีจ่ะค า้ประกนั 



ขอ้ ๑๐ ในกรณีทีน่ายจา้งเรยีกหรอืรบัหลกัประกนั โดยการค า้

ประกนัดว้ยบุคคล วงเงินค า้ประกนัทีน่ายจา้งเรยีกใหผู้ค้  า้ประกนัรบัผิด

ตอ้งไม่เกินหกสบิเทา่ของอตัราคา่จา้งรายวนั โดยเฉลี่ยทีลู่กจา้งไดร้บัให ้

นายจา้งจดัท าหนงัสอืสญัญาค า้ประกนัสามฉบบั โดยใหน้ายจา้ง ลูกจา้ง 

และผูค้  า้ประกนัเก็บไวฝ่้ายละฉบบั

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเรยีกหรอืรบัหลกัประกนัการท างาน

หรอืหลกัประกนัความเสยีหายในการท างานจากลกูจา้ง

พ.ศ. ๒๕๕๑

เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑



ขอ้ ๑. ตามทีส่หกรณไ์ดต้กลงรบั…………………………………………………………...

อาย…ุ……ปี เชื้อชาติ……….…..สญัชาติ………....อยูบ่า้นเลขที…่………….ถนน…………….…

ต าบล/แขวง…………………..อ าเภอ/เขต…………………………จงัหวดั………………………..เขา้ท างาน

ในสหกรณต์ัง้แตว่นัที…่…..เดือน……………….พ.ศ…………ซึง่ตอ่ไปน้ีในสญัญาน้ีจะเรียกวา่ 

“พนกังาน” ถา้หากพนกังานไดก้อ่ใหเ้กิดหน้ีสินข้ึนแกส่หกรณห์รือกระท าการใด ๆ อนั

กอ่ใหเ้กิดความเสียหายข้ึนแกส่หกรณ ์ภายในเวลา......ปี  ผูค้  า้ประกนัยอมรบัผิดชอบให้

หน้ีสินและคา่เสียหายตา่ง ๆ นัน้ ท ัง้หมดภายในวงเงินไม่เกินไม่เกิน ๖๐ เทา่ ของอตัรา

คา่จา้งรายวนัโดยเฉล่ียทีพ่นกังานไดร้บั ใหแ้กส่หกรณท์นัทโีดยไม่อา้งเหตุใด ๆ มาปัด

ความรบัผิดชอบเป็นอนัขาด ซึง่ขณะท าสญัญาน้ี ผูค้  า้ประกนัไดท้ราบแลว้วา่พนกังาน

ไดร้บัคา่จา้งในอตัราเดือนละ……………..………บาท (………………………………...) และทราบดี

แลว้วา่ภายในระยะเวลาทีผู่ค้  า้ประกนัตอ้งรบัผิดชอบนัน้ พนกังานงานอาจมีโอกาสไดร้บั

คา่จา้งเงินในอตัราเดือนเทา่ใดโดยประมาณ และผูค้  า้ประกนัยงัคงรบัผิดในวงเงินไม่เกิน

ไม่เกิน ๖๐ เทา่ ของอตัราคา่จา้งรายวนัโดยเฉล่ียทีพ่นกังานไดร้บั



ดงันัน้คูส่ญัญาตอ้งก าหนด

๑) รายละเอยีดของหน้ี โดยในสญัญากูเ้งินระบุมูลหน้ีและวตัถุประสงค์

ในการก่อหน้ีใหช้ดัเจน 

กฎหมายตอ้งการความชดัเจนของสญัญาเงนิกูแ้ละสญัญาค า้ประกนั

๒) ขอบเขตความรบัผิดชอบของผูค้  า้ประกนั เพ่ือใหผู้ค้  า้ประกนัได ้

ทราบถึงความรบัผิดชอบของตนในหน้ีทีค่  า้ประกนั เพราะผูค้  า้ประกนั

ยอ่มรบัผิดเฉพาะหน้ี(หน้ีอนัสมบูรณ)์ หรอื สญัญาที ่(ค า้ประกนั) ระบุไว ้

เทา่นัน้



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

................../๒๕๕.... ลงวนัที.่.........................เพ่ือน าไปใชใ้นการ

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

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

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

ตามสญัญาเงินกูด้งักลา่วเป็นจ านวนเงิน…………………..บาท (………………………) 

ซึง่ผูกู้ไ้ดร้บัเงินไปครบถว้นแลว้ 

ขอ้ความส าคญัในสญัญาเงนิกู ้

เพือ่ป้องกนัปัญหา ควรใหผู้ค้ า้ประกนัลงนามในฐานะพยานในสญัญาเงนิกู ้



สหกรณ.์............................................จ ากดั

หนงัสอืค า้ประกนัเงนิกู ้

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

วนัที ่……เดอืน ………… พ.ศ. ……….

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

.................................................จ ากดั  หมายเลขสมาชกิ ...........................  อยูบ่า้นเลขอยูท่ี…่………

หมู่ที…่…. ถนน ……………………………..แขวง/ต าบล .......…..…………...…. เขต/อ าเภอ ........……......………

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

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

.................................................จ ากดั  หมายเลขสมาชกิ ..............................อยูบ่า้นเลขอยูท่ี…่………

หมู่ที…่…. ถนน ……………………………..แขวง/ต าบล .......…..…………...…. เขต/อ าเภอ ........……......………

จงัหวดั ....................………... .....โทรศพัทห์มายเลข............................ซึง่ตอ่ไปในหนงัสอืน้ีจะเรยีกวา่  

“ผูค้  า้ประกนั” ขอท าหนงัสอืสญัญาค า้ประกนัฉบบัน้ีใหไ้วแ้ก่สหกรณก์าร...................................จ ากดั 

ซึง่ตอ่ไปในหนงัสอืน้ีจะเรยีกวา่ “สหกรณ”์ เป็นหลกัฐานส าคญัวา่ดงัตอ่ไปน้ี



ขอ้ 1. ตามที.่..................................................สมาชิกสหกรณซ์ึง่ตอ่ไปหนงัสือน้ี

จะเรียกวา่ “ผูกู้”้ ไดข้อกูเ้งินจากสหกรณต์ามค าขอกูเ้งินและสญัญากูเ้งินประเภท...............

ที.่................./๒๕๕.... ลงวนัที.่..................เพ่ือน าไปใชใ้นการ…………………………............... 

และสหกรณไ์ดย้อมใหผู้กู้กู้เ้งินจากสหกรณต์ามสญัญาเงินกูด้งักล่าวเป็นจ านวนเงิน

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

ผูค้  า้ประกนัยอมเขา้ค า้ประกนัการช าระหน้ีของผูกู้ ้โดยขอสญัญาวา่ ถา้ผูกู้ผ้ิดนดัไม่ใชเ้งิน

ใหแ้กส่หกรณห์รือผูกู้ผ้ิดสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณบ์อกเลิกสญัญากู ้และ

เรียกใหผู้กู้ช้  าระหน้ีหรือมีกรณีอื่นใด อนักระท าใหผู้ใ้หกู้ไ้ม่ไดร้บัช าระหน้ีตามสญัญาเงินกู ้

ดงักล่าวแลว้ก็ดี ผูค้  า้ประกนัยอมรบัผิดช าระเงินตน้ทีท่ีผู่กู้ค้า้งช าระแกส่หกรณ ์รวมทัง้

ดอกเบ้ีย คา่สินไหมทดแทน ซึง่ลูกหน้ีคา้งช าระตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณแ์ห่ง

หน้ีรายน้ี และคา่เสียหายใด ๆ ทัง้สิ้น ตามสญัญาเงินกูด้งักล่าว จนกว่าสหกรณจ์ะไดร้บั

ช าระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถว้น



ขอ้ ๒. การค า้ประกนัหน้ีเงินกูด้งักล่าวน้ียอ่มผูกพนัผูค้  า้ประกนัอยา่งสมบูรณ ์

ทัง้น้ีผูค้  า้ประกนัขอยืนยนัวา่ผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคลไรค้วามสามารถ และเขา้ท าสญัญาทีก่ล่าวแลว้

ดว้ยความส าคญัผิดอยา่งใด ๆ  

ขอ้ ๓. ในกรณีทีผู่กู้ผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามสญัญากูด้งักลา่วแลว้ และผูกู้จ้ะถูกศาล

พิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย หรือไม่ปรากฏวา่ผูกู้ไ้ปอยูแ่ห่งใดในพระราชอาณาเขต โดยผู ้

กูไ้ปจากถ่ินทีอ่ยู ่หรือหาตวัไม่พบ หรือยา้ยภูมิล าเนาโดยมิแจง้ใหส้หกรณท์ราบ ให ้

สหกรณเ์รียกใหผู้ค้  า้ประกนัช าระหน้ีตามสญัญากูน้ ัน้ไดท้นัท ี 

ขอ้ ๔.  ผูค้  า้ประกนัสญัญาวา่ ถา้ผูค้  า้ประกนัยา้ยต าบลทีอ่ยูจ่ากภูมิล าเนาดงักล่าว

ขา้งตน้ในสญัญาน้ี ผูค้  า้ประกนัมีหนา้ทีแ่จง้ใหส้หกรณท์ราบโดยทนัท ีมิฉะนัน้ ผูค้  า้ประกนั

จะตอ้งรบัผิดในความเสียหายทีส่หกรณไ์ดร้บัเป็นพฤติการณพิ์เศษอีกโสดหน่ึงดว้ย 

ขอ้ ๕.หากผูค้  า้ประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณไ์ม่วา่ดว้ยเหตุใดก็

ตาม ผูค้  า้ประกนัยงัคงผูกพนัตอ่หน้ีคา้งผูค้า้งช าระแกส่หกรณไ์ปจนกวา่สหกรณจ์ะไดร้บั

ช าระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถว้น



ขอ้ ๖. ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ ัน้ ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน

ของรฐั หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผูค้  า้ประกนัปฏิบติัหนา้ที่

อยูห่กัเงินเดือนหรือคา่จา้ง หรือเงินอื่นใด ทีถึ่งก าหนดจา่ยแกผู่ค้  า้ประกนันัน้ เพ่ือช าระหน้ี

หรือภาระผูกพนัอื่นทีมี่ตอ่สหกรณ ์ใหแ้กส่หกรณต์ามจ านวนทีส่หกรณแ์จง้ไป จนกวา่หน้ี

หรือภาระผูกพนันัน้จะระงบัส้ินไป โดยใหห้กัเงินดงักล่าวและสง่เงินที่หกัไวน้ัน้ใหแ้กส่หกรณ์

โดยพลนั

การแสดงเจตนายินยอมดงักล่าว ผูค้  า้ประกนัจะไม่ถอนคืน เวน้แตส่หกรณใ์ห้

ความยินยอม 

ขอ้ ๗. เงินคา่หุน้ เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์

ใดๆ ทีผู่ค้  า้ประกนัจะไดร้บัจากสหกรณต์ามขอ้บงัคบั หรือสหกรณจ์ะไดร้บัมอบ

ผลประโยชนจ์ากการประกนัชีวติทีผู่ค้  า้ประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนั ใหส้หกรณน์ าไปหกั

ช าระหน้ีตามสญัญาค า่ประกนัน้ีได ้



ขอ้ ๘. ในกรณีทีผู่ค้  า้ประกนัท าหนงัสือตัง้ผูร้บัโอนประโยชนต์่างๆ ในเงินคา่หุน้ 

เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณไ์วเ้ป็นหลกัฐาน เม่ือผูค้  า้ประกนัถึงแกค่วามตาย นัน้ ไม่

วา่จะไดต้ ัง้ผูร้บัโอนประโยชนไ์วก้อ่นหนา้หรือหลงัจากทีผู่ค้  า้ประกนัจะท าสญัญาค า้ประกนั

ฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทอืนการบงัคบัตามสญัญาค า้ประกนัฉบบัน้ีแตป่ระการใด โดยใหผู้ร้บั

โอนประโยชนช์ าระหน้ีตามสญัญาน้ีใหค้รบถว้นกอ่น

ผูค้  า้ประกนัไดเ้ขา้ใจขอ้ความในหนงัสือนัน้ตลอดแลว้ จงึลงลายมือชื่อไวต้อ่หนา้

พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีร่ะบุขา้งตน้ 

ลงชื่อ……………………………………………………...ผูค้  า้ประกนั

(………………….…………………….)

ลงชื่อ…………………….………………………….…...ผูค้  า้ประกนั

(……………………………………….)



ข ัน้ตอนการขอกูเ้งนิท่ีควรจะเป็นในระบบสหกรณ์

๑) สมาชกิยืน่ค าขอกู ้พรอ้มเสนอชือ่ผูค้  า้ประกนั/หลกัทรพัย ์

๒) ฝ่ายสนิเชือ่พิจารณาตรวจสอบวา่ผูกู้กู้ไ้ดเ้ทา่ไร ผูค้  า้ประกนัค า้ได ้

หรอืไม่ /หลกัทรพัยพ์อหรอืไม่เสนอคณะกรรมการเงินกู ้

๓) คณะกรรมการเงินกูอ้นุมตัิใหกู้ไ้ด ้

๕) สมาชกิลงนามสญัญากู ้(หน้ีอนัสมบูรณ)์

๗)สญัญาค า้ประกนั แลว้รบัเงินกู ้

๔) ฝ่ายสนิเชือ่จดัท าสญัญากูแ้ละสญัญาค า้ประกนั  



มาตรา ๖๘๑/๑ ขอ้ตกลงใดทีก่ าหนดใหผู้ค้  า้ประกนัตอ้งรบัผิดอยา่ง

เดียวกบัลูกหน้ีรว่มหรอืในฐานะเป็นลูกหน้ีรว่ม ขอ้ตกลงนัน้เป็นโมะะ

ความในวรรคหน่ึง มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีผูค้  า้ประกนัซึง่เป็นนิติ

บุคคลและยนิยอมเขา้ผูกพนัตนเพ่ือรบัผิดอยา่งลูกหน้ีรว่มหรอืในฐานะเป็น

ลูกหน้ีรว่ม ในกรณีเชน่นัน้ผูค้  า้ประกนัซึง่เป็นนิติบุคคลนัน้ยอ่มไม่มีสทิธิ

ดงัทีบ่ญัญติัไวใ้นมาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และมาตรา ๖๙๐

มาตรา ๖๙๑ ถา้ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบัผิดรว่มกนักบัลูกหน้ี ทา่นวา่ผู ้

ค า้ประกนัยอ่มไม่มีสทิธิด ัง่กลา่วไวใ้นมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และ ๖๙๐



มาตรา ๖๙๑ ในกรณีทีเ่จา้หน้ีกระท าการใด ๆ อนัมีผลเป็นการลด

จ านวนหน้ีทีมี่การค า้ประกนัรวมทัง้ดอกเบ้ีย คา่สนิไหมทดแทน หรอืคา่ภาระ

ติดพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้ ถา้ลูกหน้ีไดช้ าระหน้ีตามทีไ่ดล้ดแลว้ก็

ดี ลูกหน้ีช าระหน้ีตามทีไ่ดล้ดดงักลา่วไม่ครบถว้น แตผู่ค้  า้ประกนัไดช้ าระหน้ี

สว่นทีเ่หลือนัน้แลว้ก็ดี ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีตามทีไ่ดล้ดดงักลา่ว แตผู่ค้  า้ประกนั

ไดช้ าระหน้ีตามทีไ่ดล้ดนัน้แลว้ก็ดี ท ัง้น้ีไม่วา่จะลว่งเลยก าหนดเวลาช าระหน้ี

ตามทีไ่ดล้ดดงักลา่วแลว้หรอืไม่ก็ตาม ใหผู้ค้  า้ประกนัเป็นอนัหลุดพน้จากการ

ค า้ประกนั

ขอ้ตกลงใดทีมี่ผลเป็นการเพ่ิมภาระแก่ผูค้  า้ประกนัใหม้ากกวา่ที่

บญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง ขอ้ตกลงนัน้เป็นโมะะ



มาตรา ๖๙๑ ในกรณีทีเ่จา้หน้ีตกลงกบัลูกหน้ี อนัมีผลเป็นการลด

จ านวนหน้ีที่มีการค า้ประกนัรวมทัง้ดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่า

ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณแ์ห่งหน้ีรายนัน้ ใหเ้จา้หน้ีมีหนงัสือแจง้ใหผู้ค้  า้

ประกนัทราบถึงขอ้ตกลงดงักล่าวภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่ตกลงกนันัน้

ถา้ลูกหน้ีไดช้ าระหน้ีตามที่ไดล้ดแลว้ก็ดี ลูกหน้ีช าระหน้ีตามที่ไดล้ดไม่

ครบถว้นแต่ผูค้  า้ประกนัไดช้ าระหน้ีส่วนที่เหลือนัน้แลว้ก็ดีหรือลูกหน้ีไม่

ช าระหน้ีตามที่ไดล้ดแต่ผูค้  า้ประกนัไดช้ าระหน้ีตามที่ไดล้ดนัน้แลว้ก็ดี ใหผู้ ้

ค า้ประกนัเป็นอนัหลุดพน้จากการค า้ประกนั  .......................................



.......................ในการช าระหน้ีของผูค้  า้ประกนัดงักลา่ว ผูค้  า้ประกนัมี

สทิธิช าระหน้ีไดแ้มจ้ะลว่งเลยก าหนดเวลาช าระหน้ีตามทีไ่ดล้ดแตต่อ้งไม่

เกินหกสบิวนันบัแตว่นัทีค่รบก าหนดเวลาช าระหน้ีดงักลา่ว ในกรณีที่

เจา้หน้ีมีหนงัสอืแจง้ใหผู้ค้  า้ประกนัทราบถึงขอ้ตกลงดงักลา่วเม่ือลว่งเลย

ก าหนดเวลาช าระหน้ีตามทีไ่ดล้ดแลว้ ใหผู้ค้  า้ประกนัมีสทิธิช าระหน้ีได ้

ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีเ่จา้หน้ีมีหนงัสอืแจง้ใหผู้ค้  า้ประกนัทราบถึง

ขอ้ตกลงนัน้ ท ัง้น้ี ขอ้ตกลงทีท่  าข้ึนภายหลงัทีลู่กหน้ีผิดนดัช าระหน้ีแลว้ 

หากในขอ้ตกลงนัน้มีการขยายเวลาช าระหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี มิใหถื้อวา่เป็น

การผอ่นเวลาตามมาตรา ๗๐๐



มาตรา ๗๐๐ ถา้ค า้ประกนัหน้ีอนัจะตอ้งช าระ ณ เวลามีก าหนด

แน่นอนและเจา้หน้ียอมผอ่นเวลาใหแ้ก่ลูกหน้ี ผูค้  า้ประกนัยอ่มหลุดพน้

จากความรบัผิด เวน้แตผู่ค้  า้ประกนัจะไดต้กลงดว้ยในการผ่อนเวลานัน้

ขอ้ตกลงทีผู่ค้  า้ประกนัท าไวล้ว่งหนา้ก่อนเจา้หน้ีผอ่นเวลาอนัมี

ผลเป็นการยนิยอมใหเ้จา้หน้ีผอ่นเวลาขอ้ตกลงนัน้ใชบ้งัคบัมิได ้

ความในวรรคสอง มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีผูค้  า้ประกนัซึง่เป็น

สถาบนัการเงินหรอืค า้ประกนัเพ่ือสนิจา้งเป็นปกติธุระ



มาตรา ๖๘๔ ผูค้  า้ประกนัยอ่มรบัผิดเพ่ือคา่ฤชาธรรมเนียมความซึง่

ลูกหน้ีจะตอ้งใชใ้หแ้ก่เจา้หน้ี แตถ่า้โจทกฟ้์องคดีโดยมิไดเ้รยีกใหผู้ค้  า้ประกนั

ช าระหน้ีนัน้ก่อนไซร ้ทา่นวา่ผูค้  า้ประกนัหาตอ้งรบัผิดเพ่ือใชค้า่ฤชาธรรม

เนียมเชน่นัน้ไม่

มาตรา ๖๘๕ ถา้เม่ือบงัคบัตามสญัญาค า้ประกนันัน้ ผูค้  า้ประกนั

ไม่ช าระหน้ีท ัง้หมดของลูกหน้ี รวมทัง้ดอกเบ้ีย คา่สนิไหมทดแทน และ

อุปกรณด์ว้ยไซร ้หน้ียงัเหลืออยูเ่ทา่ใด ทา่นวา่ลูกหน้ียงัคงรบัผิดตอ่เจา้หน้ี

ในสว่นทีเ่หลือนัน้

หนา้ท่ีของเจา้หน้ีต่อผูค้ า้ประกนั



๑) เม่ือเจา้หน้ีทวงใหผู้ค้  า้ประกนัช าระหน้ี ผูค้  า้ประกนัจะขอใหเ้รยีกลูกหน้ี

ช าระก่อนก็ได ้เวน้แตลู่กหน้ีจะถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลายเสยีแลว้ 

หรอืไม่ปรากฏวา่ลูกหน้ีไปอยูแ่หง่ใดในพระราชอาณาเขต (มาตรา ๖๘๘) 

๒) ถึงแมจ้ะไดเ้รยีกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีแลว้ก็ตาม ถา้ผูค้  า้ประกนัพิสูจนไ์ด ้

วา่ลูกหน้ีนัน้มีทางทีจ่ะช าระหน้ีได ้และการทีจ่ะบงัคบัใหลู้กหน้ีช าระหน้ีนัน้จะ

ไม่เป็นการยากไซร ้ทา่นวา่เจา้หน้ีจะตอ้งบงัคบัการช าระหน้ีรายนัน้เอาจาก

ทรพัยส์นิของลูกหน้ีก่อน (มาตรา ๖๘๙) 

สทิธิของผูค้ า้ประกนั

๓) ถา้เจา้หน้ีมีทรพัยข์องลูกหน้ียดึถือไวเ้ป็นประกนัไซร ้เม่ือผูค้  า้ประกนั

รอ้งขอ ทา่นวา่เจา้หน้ีจะตอ้งใหช้ าระหน้ีเอาจากทรพัยซ์ึง่เป็นประกนันัน้ก่อน

(มาตรา ๖๙๐)



มาตรา ๖๘๕/๑ บรรดาขอ้ตกลงเก่ียวกบัการค า้ประกนัที่

แตกตา่งไปจากมาตรา ๖๘๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม 

มาตรา ๖๘๖ มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ เป็นโมะะ

มาตรา ๖๘๕/๑ บรรดาขอ้ตกลงเก่ียวกบัการค า้ประกนัที่

แตกตา่งไปจากมาตรา ๖๘๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม 

มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ เป็นโมะะ”



มาตรา ๖๘๒ ทา่นวา่บุคคลจะยอมเขา้เป็นผูร้บัเรอืน คอืเป็นประกนั

ของผูค้ า้ประกนัอกีช ัน้หนึง่ ก็เป็นได ้

ถา้บุคคลหลายคนยอมตนเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัในหน้ีรายเดยีวกนัไซร ้

ทา่นวา่ผูค้ า้ประกนัเหล่าน ัน้มีความรบัผดิอย่างลกูหนี้ ร่วมกนั แมถึ้งวา่จะ

มิไดเ้ขา้รบัค า้ประกนัรวมกนั

วิธีแกปั้ญหาของเจา้หนี้ต่อผูค้ า้ประกนั



กระบวนบอกกล่าวเป็นหนงัสอืไปถงึผูค้ า้ประกนั

มาตรา ๖๘๖ เม่ือลูกหน้ีผิดนดั ใหเ้จา้หน้ีมีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงั

ผูค้  า้ประกนัภายในหกสบิวนันบัแต่วนัท่ีลกูหนี้ผดินดั และไม่วา่กรณีจะเป็น

ประการใดเจา้หนี้จะเรยีกใหผู้ค้ า้ประกนัช าระหนี้ก่อนท่ีหนงัสอืบอกกล่าวจะ

ไปถงึผูค้ า้ประกนัมิได ้ แตไ่ม่ตดัสทิธิผูค้  า้ประกนัทีจ่ะช าระหน้ีเม่ือหน้ีถึง

ก าหนดช าระ

ในกรณีทีเ่จา้หน้ีมิไดมี้หนงัสอืบอกกล่าวภายในก าหนดเวลาตาม

วรรคหน่ึง ใหผู้ค้ า้ประกนัหลดุพน้จากความรบัผดิในดอกเบี้ยและคา่

สนิไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้

บรรดาทีเ่กิดข้ึนภายหลงัจากพน้ก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง



เม่ือเจา้หน้ีมีสทิธิเรยีกใหผู้ค้  า้ประกนัช าระหน้ีหรอืผูค้ า้ประกนัมีสทิธิ

ช าระหนี้ไดต้ามวรรคหนึง่ผูค้ า้ประกนัอาจช าระหนี้ท ัง้หมดหรอืใชส้ทิธิช าระ

หนี้ตามเงือ่นไขและวิธีการในการช าระหนี้ ท่ีลกูหนี้มีอยู่กบัเจา้หนี้ก่อนการผดิ

นดัช าระหนี้ ทัง้น้ีเฉพาะในสว่นทีต่นตอ้งรบัผิดก็ได ้และใหน้ าความในมาตรา 

๗๐๑ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ในระหวา่งทีผู่ค้  า้ประกนัช าระหน้ีตามเง่ือนไขและวธีิการในการช าระ

หน้ีของลูกหน้ีตามวรรคสาม เจา้หนี้จะเรยีกดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นเพราะเหตุท่ี

ลกูหนี้ผดินดัในระหว่างน ัน้มิได ้

การช าระหน้ีของผูค้  า้ประกนัตามมาตราน้ี ไม่กระทบกระเทอืนสทิธิ

ของผูค้  า้ประกนัตามมาตรา ๖๙๓



มาตรา ๗๐๑ ผูค้  า้ประกนัจะขอช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตัง้แตเ่ม่ือถึง

ก าหนดช าระก็ได ้

ขอ้ตกลงทีผู่ค้  า้ประกนัท าไวล้ว่งหนา้ก่อนเจา้หน้ีผอ่นเวลาอนัมีผล

เป็นการยนิยอมใหเ้จา้หน้ีผอ่นเวลาขอ้ตกลงนัน้ใชบ้งัคบัมิได ้

ความในวรรคสอง มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีผูค้  า้ประกนัซึง่เป็น

สถาบนัการเงินหรอืค า้ประกนัเพ่ือสนิจา้งเป็นปกติธุระ

มาตรา ๖๙๓ ผูค้  า้ประกนัซึง่ไดช้ าระหน้ีแลว้ ยอ่มมีสทิธิทีจ่ะไลเ่บ้ีย

เอาจากลูกหน้ีเพ่ือตน้เงินกบัดอกเบ้ียและเพ่ือการทีต่อ้งสูญหายหรอืเสยี

หายไปอยา่งใด ๆ เพราะการค า้ประกนันัน้

อน่ึง ผูค้  า้ประกนัยอ่มเขา้รบัชว่งสทิธิของเจา้หนี้บรรดามีเหนอื

ลกูหนี้ดว้ย



กฎหมายว่าดว้ยการจ านอง

มาตรา ๗๐๒ อนัวา่จ านองนัน้ คอืสญัญาซึง่บุคคลคนหน่ึงเรยีกวา่

ผูจ้  านองเอาทรพัยส์นิตราไวแ้ก่บคุคลอกีคนหนึง่เรยีกวา่ผูร้บัจ  านองเป็น

ประกนัการช าระหนี้ โดยไม่สง่มอบทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูร้บัจ  านอง

ผูร้บัจ านองชอบทีจ่ะไดร้บัช าระหน้ีจากทรพัยส์นิทีจ่  านองก่อนเจา้หน้ี

สามญัมิพกัตอ้งพิเคราะหว์า่กรรมสทิธ์ิในทรพัยส์นิจะไดโ้อนไปยงั

บุคคลภายนอกแลว้หรอืหาไม่



มาตรา ๗๒๗/๑ ไม่วา่กรณีจะเป็นประการใด ผูจ้  านองซึง่จ  านอง

ทรพัยส์นิของตนไวเ้พ่ือประกนัหน้ีอนับุคคลอืน่จะตอ้งช าระ ไม่ตอ้งรบัผดิใน

หนี้น ัน้เกนิราคาทรพัยส์นิท่ีจ  านองในเวลาท่ีบงัคบัจ านองหรอืเอาทรพัยจ์  านอง

หลดุ

ขอ้ตกลงใดอนัมีผลใหผู้จ้  านองรบัผิดเกินทีบ่ญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง 

หรอืใหผู้จ้  านองรบัผิดอยา่งผูค้  า้ประกนัขอ้ตกลงน ัน้เป็นโมฆะ ทัง้น้ี ไม่วา่

ขอ้ตกลงนัน้จะมีอยูใ่นสญัญาจ านองหรอืท าเป็นขอ้ตกลงตา่งหาก



ขอ้ตกลงใดอนัมีผลใหผู้จ้  านองรบัผิดเกินทีบ่ญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง 

หรอืใหผู้จ้  านองรบัผิดอยา่งผูค้  า้ประกนั ขอ้ตกลงนัน้เป็นโมะะ ไม่วา่ขอ้ตกลง

นัน้จะมีอยูใ่นสญัญาจ านองหรอืท าเป็นขอ้ตกลงตา่งหากทัง้น้ี เวน้แตเ่ป็นกรณี

ทีนิ่ติบุคคลเป็นลูกหน้ีและบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการตามกฎหมายหรอื

บุคคลทีมี่อ านาจควบคมุการด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้เป็นผูจ้  านอง

ทรพัยส์นิของตนไวเ้พ่ือประกนัหน้ีนัน้ของนิติบุคคลและผูจ้  านองไดท้ าสญัญา

ค า้ประกนัไวเ้ป็นสญัญาตา่งหาก

มาตรา ๗๒๗/๑ ไม่วา่กรณีจะเป็นประการใด ผูจ้  านองซึง่จ  านอง

ทรพัยส์นิของตนไวเ้พ่ือประกนัหน้ีอนับุคคลอืน่จะตอ้งช าระ ไม่ตอ้งรบัผดิใน

หนี้น ัน้เกนิราคาทรพัยส์นิท่ีจ  านองในเวลาท่ีบงัคบัจ านองหรอืเอาทรพัยจ์  านอง

หลดุ



หนงัสอืกรมทีด่ิน ดว่นทีสุ่ด ที ่มท ๐๕๑๕.๓/ ว ๒๗๗๔ ลงวนัที่ ๓ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘

เรือ่ง การจดทะเบียนจ านองตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗ 

“๓. การด าเนินการสอบสวนและจดทะเบียนของพนกังานเจา้หนา้ทีเ่รือ่ง

จ านองทีแ่กไ้ขใหม่.........เจา้หนา้ทีมี่หนา้ทีต่อ้งสอบสวนและตรวจสอบสญัญา

จ านองและสญัญาตอ่ทา้ยจ านอง ไม่ใหมี้ขอ้ความทีข่ดัตอ่บทบญัญติัทีแ่กไ้ข

ใหม่ดงักลา่ว และหากตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ มีขอ้ตกลงใดขอ้หน่ึงทีเ่ป็น

โมะะ พนกังานเจา้หนา้ทีไ่ม่ตอ้งจดทะเบียนให ้ท ัง้น้ี ตามมาตรา ๗๓ แหง่

ประมวลกฎหมายทีด่ิน..........................”

อธิบดีกรมทีด่ิน 



กระบวนการบอกกล่าวเป็นหนงัสอืไปถงึผูจ้  านอง

มาตรา ๗๒๘ เม่ือจะบงัคบัจ านองนัน้ ผูร้บัจ านองตอ้งมีหนงัสอืบอก

กลา่วไปยงัลูกหน้ีก่อนวา่ใหช้ าระหน้ีภายในเวลาอนัสมควรซึง่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า

หกสบิวนันบัแต่วนัท่ีลกูหนี้ไดร้บัค าบอกกล่าวนัน้ ถา้และลูกหน้ีละเลยเสยีไม่

ปฏิบติัตามค าบอกกลา่ว ผูร้บัจ านองจะฟ้องคดีตอ่ศาลเพ่ือใหพิ้พากษา ส ัง่ให ้

ยดึทรพัยส์นิซึง่จ  านองและใหข้ายทอดตลาดก็ได ้



ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นกรณผูีจ้  านองซึง่จ  านองทรพัยส์นิของ

ตนไวเ้พือ่ประกนัหนี้อนับคุคลอืน่ตอ้งช าระ ผูร้บัจ  านองตอ้งส่งหนงัสอืบอก

กล่าวดงักล่าวใหผู้จ้  านองทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัท่ีส่งหนงัสอืแจง้ให ้

ลกูหนี้ทราบ ถา้ผูร้บัจ  านองมิไดด้ าเนนิการภายในก าหนดเวลาสบิหา้วนัน ัน้ 

ใหผู้จ้  านองเช่นว่าน ัน้หลดุพน้จากความรบัผดิในดอกเบี้ยและคา่สนิไหม

ทดแทนซึง่ลูกหน้ีคา้งช าระ ตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ี

รายนัน้บรรดาทีเ่กิดข้ึนนบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลาสบิหา้วนัดงักลา่ว  



การบงัคบัหนี้จ  านอง(ทางเลอืกใหม่)

มาตรา ๗๒๙/๑ เวลาใด ๆ หลงัจากทีห่น้ีถึงก าหนดช าระ ถา้ไม่มี

การจ านองรายอืน่หรอืบุรมิสทิธิอืน่อนัไดจ้ดทะเบียนไวเ้หนือทรพัยส์นิ

อนัเดียวกนัน้ี ผูจ้  านองมีสทิธิแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูร้บัจ  านองเพือ่ให ้

ผูร้บัจ  านองด าเนนิการใหมี้การขายทอดตลาดทรพัยส์นิท่ีจ  านองโดยไม่

ตอ้งฟ้องเป็นคดต่ีอศาล โดยผูร้บัจ านองตอ้งด าเนินการขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิทีจ่  านองภายในเวลาหน่ึงปีนบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้นัน้ 

ท ัง้น้ี ใหถื้อวา่หนงัสอืแจง้ของผูจ้  านองเป็นหนงัสือยนิยอมใหข้าย

ทอดตลาด 



ในกรณีทีผู่ร้บัจ  านองไม่ไดด้ าเนินการขายทอดตลาดทรพัยส์นิที่

จ านองภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ใหผู้จ้  านองพน้จากความรบั

ผิดในดอกเบ้ียและคา่สนิไหมทดแทนซึง่ลูกหน้ีคา้งช าระตลอดจนคา่ภาระติด

พนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้บรรดาทีเ่กิดข้ึนภายหลงัวนัทีพ่น้

ก าหนดเวลาดงักลา่ว

เม่ือผูร้บัจ านองขายทอดตลาดทรพัยส์นิทีจ่  านองไดเ้งินสุทธิจ านวน

เทา่ใด ผูร้บัจ านองตอ้งจดัสรรช าระหน้ีและอุปกรณใ์หเ้สรจ็สิ้นไป ถา้ยงัมีเงิน

เหลือก็ตอ้งสง่คนืใหแ้ก่ผูจ้  านอง หรอืแก่บุคคลผูค้วรจะไดเ้งินนัน้แตถ่า้ได ้

เงินนอ้ยกวา่จ านวนทีค่า้งช าระ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๗๓๓ 

และในกรณีทีผู่จ้  านองเป็นบุคคลซึง่จ  านองทรพัยส์นิเพ่ือประกนัหน้ีอนับุคคล

อืน่จะตอ้งช าระ ผูจ้  านองยอ่มรบัผดิเพยีงเท่าท่ีมาตรา ๗๒๗/๑ ก าหนดไว ้



มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สบิวนันบัแต่

วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘)

มาตรา ๑๘ บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิน้ีไม่กระทบกระเทอืนถึง

สญัญาทีไ่ดท้ าไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เวน้แตก่รณีที่

พระราชบญัญติัน้ีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืน่ (ลูกหน้ีรว่ม/รบัภาระ/ผอ่นผนั)

มาตรา ๑๙ ในกรณีทีลู่กหน้ีผิดนดันบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตัิน้ีใชบ้งัคบั 

สทิธิและหนา้ทีข่องเจา้หน้ีและผูค้  า้ประกนั ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แหง่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึง่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิน้ี 

(การบอกกลา่วเป็นหนงัสอื)

การบงัคบใชก้ฎหมาย (ฉบบัท่ี ๒๐) 



การบงัคบใชก้ฎหมาย (ฉบบัท่ี ๒๑) 

มาตรา ๘ ขอ้ตกลงใดทีไ่ดท้ าข้ึนระหวา่งวนัทีพ่ระราชบญัญตัิแกไ้ข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มี

ผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหย้งัคงใชบ้งัคบั

ตอ่ไปไดเ้ทา่ทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญติัแหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยซ์ึง่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัิน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป



มาตรา ๙ ในกรณีทีเ่จา้หน้ีกระท าการใด ๆ ระหวา่งวนัที่

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบบัที ่

๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิน้ีใช ้

บงัคบั อนัมีผลเป็นการลดจ านวนหน้ีทีมี่การค า้ประกนั รวมทัง้ดอกเบ้ีย 

คา่สนิไหมทดแทน หรอืคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณแ์หง่หน้ีรายนัน้ 

ใหเ้จา้หน้ีมีหนงัสอืแจง้ใหผู้ค้  า้ประกนัทราบถึงการลดหน้ีดงักลา่วภายใน

หกสบิวนันบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และใหผู้ค้  า้ประกนัเป็น

อนัหลุดพน้จากการค า้ประกนัตามเง่ือนไขทีบ่ญัญติัไวใ้นมาตรา ๖๙๑ 

วรรคหน่ึง แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึง่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญตัิน้ี



พระราชบญัญติัว่าดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ 

ผา่นการพิจารณาเม่ือวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัที ่๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลใช ้

บงัคบันบัแตว่นัที ่๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(พน้ก าหนด ๑๘๐ วนั นบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



มาตรา ๔ ขอ้ตกลงในสญัญาระหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูป้ระกอบธุรกิจ

การคา้ หรอืวชิาชพี หรอืในสญัญาส าเรจ็รูป หรอืในสญัญาขายฝากทีท่  าใหผู้ ้

ประกอบธุรกิจการคา้ หรอืวชิาชพี หรอืผูก้ าหนดสญัญาส าเร็จรูป หรอืผูซ้ื้อ

ฝากไดเ้ปรยีบคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเกินสมควร เป็นขอ้สญัญาทีไ่ม่เป็นธรรม 

และใหมี้ผลบงัคบัไดเ้พียงเทา่ทีเ่ป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเทา่นัน้ 

ในกรณีทีมี่ขอ้สงสยั ใหต้ีความสญัญาส าเรจ็รูปไปในทางทีเ่ป็นคณุแก่

ฝ่ายซึง่มิไดเ้ป็นผูก้ าหนดสญัญาส าเรจ็รูปนัน้ 



ขอ้ตกลงทีมี่ลกัษณะหรอืมีผลใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงปฏิบตัิหรอืรบัภาระเกิน

กวา่ทีว่ญิญูชนจะพึงคาดหมายไดต้ามปกติ เป็นขอ้ตกลงทีอ่าจถือไดว้า่ท าให ้

ไดเ้ปรยีบคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึง เชน่ 

(๑) ขอ้ตกลงยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผิดทีเ่กิดจากการผิดสญัญา 

(๒) ขอ้ตกลงใหต้อ้งรบัผิดหรอืรบัภาระมากกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด 

(๓) ขอ้ตกลงใหส้ญัญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรอืใหส้ทิธิบอก

เลิกสญัญาไดโ้ดยอกีฝ่ายหน่ึงมิไดผ้ิดสญัญาในขอ้สาระส าคญั

(๔) ขอ้ตกลงใหส้ทิธิทีจ่ะไม่ปฏิบติัตามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรอืปฏิบตัิตาม

สญัญาในระยะเวลาทีล่า่ชา้ไดโ้ดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร

(๕) ขอ้ตกลงใหส้ทิธิคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงเรยีกรอ้งหรอืก าหนดใหอ้กีฝ่ายหน่ึง

ตอ้งรบัภาระเพ่ิมข้ึนมากกวา่ภาระทีเ่ป็นอยูใ่นเวลาท าสญัญา 



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 
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