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บทคัดยอ

ผูคํ้าประกันคือบุคคลที่ยอมเอาตนเขามาเสี่ยงภัยเพื่อรับรองหน้ีของบุคคลหน่ึง โดยตนเองมิได

ผลประโยชนใดๆ จากการที่เปนผูคํ้าประกัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยจึงกําหนดให

ผูคํา้ประกันมสีทิธิตางๆ ทีจ่ะไลเบีย้เอาแกบคุคลทีต่นเองคํา้ประกันได ซึง่รวมถึงคาเสยีหายอืน่ๆ ทีเ่กิด

จากการคํ้าประกันดวย แตอยางไรก็ดี หากสถานะของลูกหนี้หรือบุคคลที่ผูคํ้าประกันไดคํ้าประกันให

เปลีย่นแปลงไปจากเดิม กลาวคอื กรณทีีล่กูหน้ีไดถูกฟองเปนคดลีมละลาย และไดมกีารตกลงประนอม

หน้ีกับเจาหน้ี ผลจากการดาํเนินการดงักลาวตามพระราชบญัญตัลิมละลาย พ.ศ. 2483 กลบัทาํใหสทิธิ

ของผูคํ้าประกันถูกจํากัดหรือลดนอยลง

ผูคํ้าประกันไมอาจทราบไดอยางแนนอนวาบุคคลที่ตนเองไดคํ้าประกันไวน้ัน จะถูกฟองรองเปนคดี

ลมละลายในอนาคตหรือไม ดังน้ัน การที่พระราชบัญญัติลมละลายกําหนดใหสิทธิของผูคํ้าประกัน

ถูกจํากัดหรือลดนอยลงจากสิทธิที่มีอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมเปนธรรมแก

ผูคํ้าประกัน และอาจทําใหผูคํ้าประกันตองกลายเปน “ผูรับเคราะห” ในคดีลมละลาย อีกดวย 

คําสําคัญ: คํ้าประกัน ลมละลาย ประนอมหนี้ 

Abstract

Guarantor is a person who takes a risk to guarantee another person’s debt without 

any benefits. Therefore, the Thai Civil and Commercial Code provides that a guarantor 

has a right to recourse and a right to damages. However, the status of the debtor can 

possibly be changed. Especially, when a bankruptcy lawsuit has been filed against

the debtor, and he makes a composition with his creditors. Under the Bankruptcy 

Act B.E. 2483, the composition will affect the rights of the guarantor significantly.

It is almost impossible that the guarantor could foresee that the debtor will be sued 

in the bankruptcy case. Hence, the limit or decrease of the guarantor’s rights according 

to the Bankruptcy Act B.E. 2483 is not fair for the guarantor comparing to the guarantor’s 

rights under the Civil and Commercial Code. In this case, the guarantor seems to be

a victim when it comes to bankruptcy cases.

Keywords: Guarantee, Bankruptcy, Composition
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1. บทนํา

 สัญญาคํ้าประกันเปนสัญญาที่ประกันหน้ี

ดวยตวับคุคล ซึง่มลูหน้ีประธานอาจเกิดขึน้จากหน้ี

ประเภทใดก็ได เชน หน้ีที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย 

หรือหน้ีที่เกิดจากสัญญาจางแรงงาน หน้ีละเมิด 

ฯลฯ เม่ือผูคํ้าประกันตกลงคํ้าประกันใหแกบุคคล

หน่ึงบุคคลใด อาจเปรียบไดวาผูคํ้าประกันยอม

ตนที่จะเขาเสี่ยงภัยในการที่จะตองชําระหน้ีใหแก

เจาหน้ี หากลูกหน้ีหรือบุคคลที่ตนคํ้าประกันใหไม

ยอมชําระหน้ีหรือชําระหน้ีไมครบถวน อยางไรก็ดี 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยยังเปด

โอกาสใหผูคํ้าประกันมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบุคคลที่

ตนคํ้าประกันไวได 

 แตในกรณีที่ลูกหน้ีไดถูกฟองเปนคดีล ม

ละลายแลว หากลูกหน้ีไดมีการประนอมหน้ีกับ

เจาหน้ี พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483

กลบักําหนดใหสทิธิของผูคํา้ประกันในคดลีมละลาย

มีนอยลงหรือถูกจาํกัดเมือ่เปรยีบเทยีบกับสทิธิของ

ผูคํ้าประกันที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ซึ่งการกําหนดดังกลาวนั้นกอใหเกิดความ

ไมเปนธรรมแกผูคํ้าประกัน

2. แนวคิดเกี่ยวกับการคํ้าประกัน

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย

ไดกําหนดความหมายของคําวาคํ้าประกันไวใน

มาตรา 680 ดังน้ี “อันวาคํ้าประกันนั้น คือ สัญญา

ซึ่งบุคคลภายนอกคนหน่ึง เรียกวา ผูคํ้าประกัน 

ผูกพันตนตอเจาหน้ีคนหน่ึง เพื่อชําระหน้ีในเมื่อ

ลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น”

 จากบทบัญญัติดังกลาว มีลักษณะที่สําคัญ

3 ประการ คือ
1

 2.1 ผูคํ้าประกันตองเปนบุคคลภายนอก

 2.2 การคํ้าประกันตองมีหน้ีระหวางเจาหน้ี

และลูกหนี้ และ

 2.3 ผู คํ้าประกันตองผูกพันตนตอเจาหน้ี

เพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น

 เมื่อผูคํ้าประกันซึ่งเปนบุคคลภายนอกแสดง

เจตนาผูกพันตนเพื่อคํ้าประกันหน้ีของลูกหน้ีตอ

เจาหน้ีในกรณทีีล่กูหน้ีไมชาํระหน้ีโดยมหีลกัฐานเปน

หนังสือ สงผลใหผูคํ้าประกันมีหนาที่ตามกฎหมาย

ที่จะตองชําระหน้ีตอเจาหน้ีตามที่ตนเองไดคํ้า

ประกันไว ซึง่โดยหลกัแลวยอมเปนไปตามขอตกลง

ในสญัญาคํา้ประกันทีท่าํขึน้ระหวางเจาหน้ีและผูคํา้

ประกัน
2

 ผูคํ้าประกันอาจจะหลุดพนจากหนาที่หรือ

ความรับผิดในการคํ้าประกันได หากหนี้ของลูกหนี้

ไดระงับสิ้นไปซึ่งเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 698 ที่บัญญัติวา “อันผูคํ้า

ประกันยอมหลดุพนจากความรบัผิดในขณะเมือ่หน้ี

ของลูกหน้ีระงับสิ้นไปไมวาเพราะเหตุใดๆ” คําวา 

หน้ีของลูกหน้ีระงับสิ้นไปน้ัน สามารถแบงได 5 

ประการ คือ การชําระหนี้ ปลดหนี้ หักกลบลบหนี้ 

แปลงหน้ีใหมและหน้ีเกลื่อนกลืนกัน ซึ่งหากหน้ี

ประธานระงับไปดวยเหตุอยางใดอยางหน่ึงใน 5 

1 
ปญญา ถนอมรอด, รวมคําบรรยาย ภาคหน่ึง สมัยที่ 70 ปการศึกษา 2560 เลม 4, สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง

 เนติบัณฑิตยสภา, หนา 8-10. 

2 
อานนท ศรีบุญโรจน, กฎหมายประกันดวยบุคคลและทรัพย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา, พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม 2559, หนา 33. 
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ประการที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยอมทําใหสัญญา

คํ้าประกันเปนอันระงับสิ้นไปดวย
3

 นอกจากนี้แลว ตามความในมาตรา 691
4
 ที่

ไดแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 20)

พ.ศ. 2557 ซึง่กําหนดหลกัเกณฑไววา ในกรณีทีเ่จาหน้ี

ตกลงกับลูกหน้ี อันมีผลเปนการลดจํานวนหน้ีที่มี

การคํ้าประกันรวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน 

หรือคาภาระติดพัน ถาลูกหน้ีไดชําระหน้ีตามที่ได

ลดแลว หรือลูกหนี้ชําระหนี้ตามที่ไดลดไมครบถวน 

แตผูคํ้าประกันไดชําระหน้ีสวนที่เหลือน้ันแลวก็ดี

หรอืลกูหน้ีไมชาํระหน้ีตามทีไ่ดลดแตผูคํา้ประกันได

ชําระหนี้ตามที่ไดลดนั้นแลวก็ดี ใหผูคํ้าประกันเปน

อันหลุดพนจากการคํ้าประกัน

 จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแสดงใหเห็น

วา ในกรณีที่เจาหนี้และลูกหนี้ไดมีการตกลงกัน ซึ่ง

ความตกลงดงักลาวมผีลทาํใหจํานวนหน้ีทีม่กีารคํา้

ประกันลดลง หากลกูหน้ีหรอืผูคํา้ประกันไดชาํระหน้ี

ใหแกเจาหนีจ้นครบถวนตามจาํนวนที่ตกลงกนัใหม

แลว ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดให

ถือวาผูคํ้าประกันเปนอันหลุดพน

 อยางไรก็ดี มีขอสังเกตที่นาสนใจเก่ียวกับ

การที่เจาหน้ีตกลงกับลูกหน้ี อันมีผลเปนการลด

จํานวนหนี้ที่มีการคํ้าประกัน กลาวคือ การที่เจาหนี้

และลูกหนี้ตกลงลดจํานวนหนี้นั้น สามารถถือไดวา

การกระทําดังกลาวเปนการประนอมหน้ีในคดี

ลมละลายหรือไม อยางไรก็ดี หากพิจารณาถึง

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ของไทยมิไดมีการกลาวถึงการประนอมหน้ีไวใน

มาตราใดเลย 

3. สิทธิของผูคํา้ประกัน ในการประนอม

 หนี้คดีลมละลาย

 พระราชบัญญัติล มละลาย พ.ศ. 2483 

กําหนดใหในคดีลมละลาย ลูกหนี้สามารถยื่นคําขอ

ประนอมหนี้ได ซึ่งอาจเปนการขอประนอมหนี้กอน

ลมละลาย
5
 หรือขอประนอมหนี้ภายหลังลมละลาย

ก็ได
6
 แตผลของการขอประนอมหน้ีไมวาจะเปน

กอนหรือหลังจากการลมละลายดังกลาว กลับไม

ทําใหผูคํ้าประกันหลุดพนจากความรับผิดในการ

ประนอมหนี้ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูคํ้าประกัน

ไมอาจไดรับผลประโยชนจากการประนอมหน้ีน้ัน

3 
อานนท ศรีบุญโรจน, อางแลว, หนา 73.

4 
มาตรา 691 ในกรณีที่เจาหน้ีตกลงกับลูกหน้ี อันมีผลเปนการลดจํานวนหน้ีที่มีการคํ้าประกันรวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน

 หรือคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ัน ใหเจาหน้ีมีหนังสือแจงใหผูคํ้าประกันทราบถึงขอตกลงดังกลาวภายในหกสิบวัน

 นับแตวันที่ตกลงกันน้ัน ถาลูกหน้ีไดชําระหน้ีตามที่ไดลดแลวก็ดี ลูกหน้ีชําระหน้ีตามที่ไดลดไมครบถวนแตผูคํ้าประกันไดชําระหน้ี

 สวนที่เหลือน้ันแลวก็ดี หรือลูกหน้ีไมชําระหน้ีตามที่ไดลดแตผูคํ้าประกันไดชําระหน้ีตามที่ไดลดน้ันแลวก็ดี ใหผูคํ้าประกันเปนอัน

 หลุดพนจากการคํ้าประกัน ในการชําระหน้ีของผูคํ้าประกันดังกลาว ผูคํ้าประกันมีสิทธิชําระหน้ีไดแมจะลวงเลยกําหนดเวลา

 ชาํระหน้ีตามทีไ่ดลดแตตองไมเกินหกสบิวนันับแตวนัทีค่รบกําหนดเวลาชาํระหน้ีดังกลาว ในกรณีทีเ่จาหน้ีมหีนังสอืแจงใหผูคํา้ประกัน

 ทราบถึงขอตกลงดังกลาวเมื่อลวงเลยกําหนดเวลาชําระหน้ีตามที่ไดลดแลว ใหผูคํ้าประกันมีสิทธิชําระหน้ีไดภายในหกสิบวัน

 นับแตวันที่เจาหน้ีมีหนังสือแจงใหผูคํ้าประกันทราบถึงขอตกลงน้ัน ทั้งน้ี ขอตกลงที่ทําขึ้นภายหลังที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีแลว

 หากในขอตกลงนั้นมีการขยายเวลาชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ มิใหถือวาเปนการผอนเวลาตามมาตรา 700

5 
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 45-60

6 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 63



149วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

ดร. พงษสิทธิ์ อรุณรัตนากุล

ตามความในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พ.ศ. 2483
7
 

 คําวา “ประนอมหน้ี” มีความหมายเพียงใด

น้ัน หากพิจารณาจากบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย จะพบวาประมวล

กฎหมายของไทยมิไดมกีารกลาวถึงการประนอมหน้ี

ไวดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน และหากพจิารณาถึง

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 แมจะมีการ

กลาวถึงการประนอมหน้ีไวในหลากหลายมาตรา 

แตหาไดมีการใหนิยามความหมายไวอยางชัดเจน 

จะมีปรากฏเพยีงแคขัน้ตอนและวธีิการประนอมหน้ี

เทานั้น

 สําหรับความเห็นของนักกฎหมายบางทาน 

อาจกลาวไดวา การประนอมหนี้ คือ การที่ลูกหนี้

ขอทําความตกลงในเร่ืองหน้ีสินโดยวิธีขอชําระหน้ี

แตเพยีงบางสวนหรือชาํระโดยวธีิอืน่ โดยทีป่ระชมุ

เจาหน้ียอมรับคําขอน้ันและศาลเห็นชอบ
8
 หรือ

การที่ลูกหน้ีขอทําความตกลงกับเจาหน้ีเก่ียวกับ

หน้ีสินของตน โดยขอลดจํานวนหน้ีที่จะชําระคืน

แกเจาหน้ีบางสวน และทําใหหน้ีสินเดิมระงับไป

ทั้งหมด
9
 ซึ่งโดยสรุปอาจกลาวไดวา การประนอม

หน้ี คอืการทีล่กูหน้ีแสดงเจตนาขอชาํระหน้ี โดยขอ

ชําระเพียงบางสวนหรือขอลดจํานวนหน้ีลง และ

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ีและศาล 

ซึ่งสงผลใหหนี้สินเดิมระงับไป

 อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากคําพิพากษา

ของศาลฎีกา จะพบวาไมมคีาํพพิากษาของศาลฎีกา

ที่ใหนิยามความหมายของคําวา การประนอมหน้ี

ไวอยางชัดเจน หากแตมีคําพิพากษาฎีกาที่แสดง

ใหเห็นเพียงวา การประนอมหน้ีมิใชการปลดหน้ี

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 340 

เทานั้น
10

 นอกจากน้ีนักกฎหมายหลายทานไดใหความ

เห็นไววา การประนอมหน้ีไมทําใหหน้ีสินเดิมระงับ

สิน้ไป
11
 และจะมผีลเฉพาะตวัลกูหน้ีเทาน้ันทีจ่ะหลดุ

พนจากหน้ีเดิมและลูกหน้ีจะมาผูกพันตามหน้ีใน

คําขอประนอมหนี้
12
 ตัวอยางเชน ในคดีลมละลาย

ลูกหนี้มีหนี้อยู 50 ลานบาท และยื่นขอประนอมหนี้

แกเจาหน้ีทั้งหลาย โดยขอประนอมหน้ีเหลือ 30 

ลานบาท ซึ่งที่ประชุมเจาหน้ียอมรับและศาล

เห็นชอบ หากลูกหนี้ไดชําระหนี้ครบ 30 ลานบาท

แกเจาหน้ีทั้งหลายแลว ลูกหน้ีเปนอันหลุดพนจาก

ความรับผิดในการชําระหนี้ แตในทางกลับกัน ผูคํ้า

ประกันของลูกหน้ีหาไดหลุดพนไม ผูคํ้าประกันยัง

มีหนาที่ที่จะตองชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีอีก 20 ลาน

บาท จะเห็นไดวาการประนอมหน้ีน้ันมผีลเฉพาะแต

7 
มาตรา 59 การประนอมหน้ีไมทําใหบุคคลซึ่งเปนหุนสวนกับลูกหน้ีหรือรับผิดรวมกับลูกหน้ี หรือคํ้าประกันหรืออยูในลักษณะ

 อยางผูคํ้าประกันของลูกหนี้ หลุดพนจากความรับผิดไปดวย

8 
โชค จารุจินดา, กฎหมายลักษณะลมละลาย, 2507 หนา 168.

9 
จีรภัทธ การประเสริฐกิจ, กระบวนการประนอมหน้ีกอนลมละลายตามกฎหมายลมละลายของไทย, วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร, 2545, หนา 16.

10 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 635/2522

11 
ชีพ จุลมนตและกนก จุลมนต, คําอธิบายกฎหมายลมละลาย, พิมพครั้งที่ 3 2559, หนา 101.

12 
เอื้อน ขุนแกว, กฎหมายลมละลาย, พิมพครั้งที่ 13 (แกไขเพิ่มเติม) 2559, หนา 129.
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ตัวลูกหนี้เทานั้น ผูคํ้าประกันยังจําตองรับผิดในหนี้

ที่ไดมีการคํ้าประกันตามสวนที่เจาหน้ีขาดอยูโดย

อาศัยมูลหนี้เดิมกอนที่จะมีการประนอมหนี้

 นอกจากน้ีแลว การประนอมหน้ียอมผูกมัด

เจาหน้ีทัง้หมดในหน้ีทีอ่าจขอรบัชาํระหน้ีได ซึง่มผีล

ทําใหเจาหน้ีที่ไมไดขอรับชําระหน้ี ไมมีสิทธิไดรับ

ชําระหน้ีเลยก็ตาม แตหน้ีที่มีอยูมิไดระงับไปแมวา

ลูกหน้ีจะหลุดพนจากความรับผิดในการชําระหน้ี

เพราะการประนอมหน้ีไปแลว เจาหน้ีที่มิไดขอรับ

ชําระหน้ียังสามารถเรียกใหผูคํ้าประกันชําระหน้ี

ทั้งหมดแกตนเองไดอีกดวย
13

 ประเด็นที่นาสนใจ คือ ผูคํ้าประกันสามารถ

ใชสิทธิไลเบี้ยเอาเงินที่ตนเองชําระหน้ีแทนลูกหน้ี

คืนจากลูกหน้ีไดหรือไม ซึ่งพระราชบัญญัติลม

ละลายกําหนดใหสิทธิไลเบี้ยของผูคํ้าประกันมีอยู

เต็มจํานวน
14
 หากแตถาเจาหน้ีไดขอรับชําระหน้ี

ไวทั้งหมดแลว ผูคํ้าประกันยอมไมสามารถขอรับ

ชําระหน้ีได
15
 ดังน้ัน ในกรณีที่เจาหน้ีไดยื่นขอรับ

ชําระหน้ีไวเต็มจํานวนแลว แมตอมาผูคํ้าประกัน

ไดชําระหน้ีแทนลูกหน้ีไป ผูคํ้าประกันก็ไมสามารถ

รับสิทธิเพื่อไปไลเบี้ยเอาเงินที่ตนไดชําระคืนแก

ลูกหนี้ได 

4. วิเคราะหสิทธิของผูคํ้าประกันในการ

 ประนอมหนี้คดีลมละลาย

 หากนําสิทธิของผูคํ้าประกันในคดีแพงทั่วไป

มาเปรียบเทียบกับสิทธิของผูคํ้าประกันในการ

ประนอมหน้ีคดลีมละลายแลว สามารถแยกพจิาณา

ไดดังนี้ 

4.1 การประนอมหน้ีกับเจาหน้ี จะมีผล

ทําใหสัญญาคํ้าประกันระงับไปหรือไม 

 ผูเขยีนเห็นวา หากพจิารณาถึงหลกัการแสดง

เจตนา เมื่อเจาหน้ีและลูกหน้ีไดมีการแสดงเจตนา

รวมกันทีต่กลงใหลกูหน้ีชาํระหน้ีผิดไปจากทีไ่ดตกลง

กันแตเดิม ซึ่งมีผลทําใหหนี้เดิมระงับไป การแสดง

เจตนาดังกลาวยอมเก่ียวของกับกฎหมายในเร่ือง

ของการประนีประนอมยอมความ
16
 

 ดังน้ัน สิ่งที่จะตองพิจารณา คือ การทํา

สญัญาประนีประนอมยอมความจะทาํใหผูคํา้ประกัน

หลุดพนจากความรับผิดในหน้ีเดิมที่ไดคํ้าประกัน

ดวยหรือไม ซึ่งกรณีดังกลาวจะตองแยกพิจารณา

เปน 2 กรณี คือ (1) การทําสัญญาประนีประนอม

ยอมความกันนอกศาล และ (2) การทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความกันในศาล 

13 
กมล ธีรเวชพลกุล, คําบรรยายกฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ, 2561, หนา 260.

14 
มาตรา 101 ถาลูกหนี้รวมบางคนถูกพิทักษทรัพย ลูกหนี้รวมคนอื่นอาจยื่นคําขอรับชําระหนี้สําหรับจํานวนที่ตนอาจใชสิทธิไลเบี้ย

 ในเวลาภายหนาได เวนแตเจาหนี้ไดใชสิทธิขอรับชําระหนี้ไวเต็มจํานวนแลว

 บทบัญญัติในวรรคกอนใหใชบังคับแกผูคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันรวม หรือบุคคลที่อยูในลักษณะเดียวกันนี้โดยอนุโลม

15 
วิชา มหาคุณ, คําอธิบายกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้, พิมพครั้งที่ 14 2557, หนา 249.

16 
โปรดพิจารณาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 850 “อันวาประนีประนอมยอมความน้ัน คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญา

 ทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน”
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ดร. พงษสิทธิ์ อรุณรัตนากุล

 สําหรับการทําสัญญาประนีประนอมยอม

ความกันนอกศาล จะมผีลใหหน้ีเดมิเปนอนัระงับไป 

และเกิดหน้ีใหมขึ้นมาตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความ สงผลใหผูคํ้าประกันหลุดพนจากความ

รับผิด เน่ืองจากถือไดวาหน้ีตามสัญญาคํ้าประกัน

เปนอันระงับไป
17

 สวนการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ

กันในศาล ซึ่งอาจเปรียบไดกับการประนอมหน้ี

ในคดีลมละลายที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมเจาหน้ีและศาล โดยการทําสัญญาประนี

ประนอมยอมความดงักลาวไมอาจถือไดวาเปนการ

ประนีประนอมยอมความตามมาตรา 850 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะการทํา

สัญญาในศาลน้ันไมใชเพื่อระงับหน้ีเดิมและกอให

เกิดหน้ีใหม จงึไมทาํใหหน้ีเดิมระงับ และผูคํา้ประกัน

ก็มิอาจหลุดพนความรับผิดตามมาตรา 698
18
 

 ตัวอยาง คําพิพากษาฎีกาที่ 2406/2524 

การที่ ท. ทําสัญญาประนีประนอมยอมความชําระ

หน้ีตามสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีแกโจทก และ

ศาลพิพากษาใหคดีเสร็จเด็ดขาด ไปแลว แต ท. 

ยังมิไดชําระหน้ีตามสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีแก

โจทก ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเลย 

เพราะยังอยูในระหวางบังคับคดี ดังนี้ หนี้ที่ประกัน

จึงยังมิไดระงับสิ้นไปตาม ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 698 จําเลยผูคํ้าประกัน และ

ผูจํานองจึงยังไมหลุดพนจากความรับผิด

 แตอยางไรก็ดี ตอมาศาลฎีกาไดเปลี่ยนหลัก

ในการวินิจฉัย โดยใหเหตุผลวาเมื่อไดมีการทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความแลว ทําใหหนี้เดิม

ระงับสิ้นไป ซึ่งสงผลใหผูคํ้าประกันหลุดพนจาก

ความรับผิด
19

 ตัวอยาง คําพิพากษาฎีกาที่ 1732/2550 

จําเลยทาํสญัญาคํา้ประกันการชาํระหน้ีตามสญัญา

รับผิดชดใชความเสียหายของ ก. ตอโจทก แตเมื่อ

โจทกและ ก. ไดทาํสญัญาประนีประนอมยอมความ

เกี่ยวกับคาเสียหายที่ ก. จะตองรับผิด ความรับผิด

ของ ก. ที่เกิดจากสัญญารับผิดชดใชความเสียหาย

และความรับผิดของจําเลยในฐานะผูคํ้าประกันจึง

ระงับสิ้นไป และทําให ก. ตองรับผิดตอโจทกตาม

สญัญาประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ. มาตรา 

850 และ 852 เมื่อความรับผิดของ ก. ตอโจทก

เปลี่ยนเปนความรับผิดตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความ จําเลยในฐานะผูคํ้าประกันจึงหลุดพน

จากความรับผิดไปดวยเน่ืองจากหน้ีของ ก. ตาม

สัญญารับผิดชดใชความเสียหายระงับสิ้นไปแลว

ตามมาตรา 698

 คําพิพากษาฎีกาที่ 6479/2551 แมจําเลยจะ

ทาํสญัญาคํา้ประกันหน้ีเงินกูของ จ. โดยยอมรบัผดิ

รวมกับ จ. อยางลูกหนี้รวมก็ตาม แตเมื่อโจทกทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความกับ จ. และศาล

ชั้นตนพิพากษาตามยอม ความรับผิดของ จ. ตาม

สัญญากูยืมเงินยอมระงับสิ้นไปและทําให จ. ตอง

17 
ปติกุล จีระมงคลพาณิชย, กฎหมายประกันดวยบุคคลและทรัพย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา, พิมพครั้งที่ 6 แกไขเพิ่มเติม, 2558,

 หนา 91.

18 
ปติกุล จีระมงคลพาณิชย, อางแลว, หนา 92.

19 
ปญญา ถนอมรอด, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา: ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แกไข

 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558, 2559, หนา 192.
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รับผดิตอโจทกตามสญัญาประนีประนอมยอมความ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 850 และมาตรา 852 เมื่อ

ความรับผิดของ จ. ตอโจทกเปลีย่นเปนความรบัผิด

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หน้ีของ จ. 

ตามสัญญากูเงินจึงระงับสิ้นไป จําเลยในฐานะผูคํ้า

ประกันการชําระหน้ีตามสัญญากูเงินของ จ. จึง

หลุดพนความรับผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 698

 จะสังเกตเห็นได ว า หากการทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความในศาลซึ่งอาจเปรียบได

กับการประนอมหนี้ในคดีลมละลาย การที่ศาลฎีกา

ไดตัดสินวาการประนีประนอมยอมความในศาลมี

ผลทําใหสัญญาคํ้าประกันเปนอันระงับไปและผูคํ้า

ประกันหลุดพนจากความรับผิด เน่ืองจากความ

รับผิดไดเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความ การประนอมหน้ีในคดีก็ควรที่จะสงผล

ใหผูคํา้ประกันหลดุพนจากความรับผิดเชนเดยีวกัน

 อยางไรก็ดี อาจมีขอโตแยงวาการประนอม

หน้ีในคดีล มละลาย ไม อาจถือไดว าเป นการ

ประนีประนอมยอมความ เพราะถือวาเปนการที่

เจาหน้ีและลูกหน้ีตกลงปรับโครงสรางหน้ี อาจมี

การลดจํานวนหน้ี แตหากลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 

ลูกหน้ีจะตองรับผิดตามหน้ีเดิมเชนน้ีหน้ีเดิมก็ไม

อาจระงับไป และไมถือวาเปนสญัญาประนีประนอม

ยอมความ
20

 4.2 สิทธิของผูคํ้าประกันในคดีแพงทั่วไป

เปรียบเทียบกับสิทธิของผูคํ้าประกันในคดีลม

ละลาย

 ในคดีแพงทั่วไป หากเจาหน้ีตกลงกับลูกหน้ี 

ซึง่ความตกลงดงักลาวมผีลทาํใหจํานวนหน้ีทีม่กีาร

คํา้ประกันลดลง หากลกูหน้ีหรือผูคํา้ประกันไดชาํระ

หน้ีใหแกเจาหน้ีจนครบถวนตามจํานวนที่ตกลงกัน

ใหมแลว ใหถือวาผูคํา้ประกันเปนอนัหลดุพน ซึง่เปน

ไปตามความนัยมาตรา 691 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย จากหลักกฎหมายดังกลาวแสดง

ใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การตกลงลดจํานวนหน้ี

ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้มีผลตอผูคํ้าประกัน หรือ

กลาวไดอีกนัยหน่ึงคือ ผูคํ้าประกันสามารถไดรับ

ประโยชนจากขอตกลงที่ลดจํานวนหนี้ดวย 

 อยางไรก็ดี หากพิจารณาถึงสิทธิของผู 

คํา้ประกันในคดลีมละลายทีไ่ดมกีารขอประนอมหน้ี

ระหวางเจาหน้ีและลูกหน้ีน้ัน พระราชบัญญัติลม

ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 59 กําหนดไวอยาง

ชัดเจนวา การประนอมหน้ีไมทําผูคํ้าประกันของ

ลูกหนี้ หลุดพนจากความรับผิดไปดวย ดังนั้น แม

จะมีการประนอมหน้ีระหวางเจาหน้ีและลูกหน้ี 

ซึ่งสงผลใหจํานวนหนี้ลดลง ผูคํ้าประกันก็มิอาจได

รับสิทธิประโยชนจากการประนอมหน้ีได มีเพียง

ตัวลูกหน้ีเทาน้ันที่ไดประโยชนจากการดําเนินการ

ดังกลาว 

 ดังน้ัน การตัดสิทธิของผูคํ้าประกันในคดี

ลมละลายที่จะไดรับประโยชนจากการขอประนอม

หนี้ตามมาตรา 59 นี้ จึงเปนการบัญญัติกฎหมาย

ที่แตกตางกับหลักทั่วไปที่ไดบังคับใชในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และอาจกลาวไดวา

การตดัสทิธิดงักลาวกอใหเกิดความไมเปนธรรมแก

ผูคํ้าประกัน และทําใหผูคํ้าประกันตองรับผิดชอบ

เกินกวาที่สมควร

20 
สุภาพร พิทักษเผาสกุล, คําอธิบาย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา, พิมพครั้งที่ 2 2559, หนา 42.
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ดร. พงษสิทธิ์ อรุณรัตนากุล

 4.3 สิทธิไลเบี้ยของผูคํ้าประกันในคดีแพง

ทั่วไปเปรียบเทียบกับสิทธิของผูคํ้าประกันในคดี

ลมละลาย

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

693 กําหนดให ผูคํา้ประกันซ่ึงไดชาํระหน้ีแลวมสีทิธิ

ที่จะไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้ ทั้งตนเงิน ดอกเบี้ยและ

เพื่อการอื่นใดที่ตองสูญหายหรือเสียหายไปอยาง

ใดๆ เพราะการคํ้าประกันน้ัน แตในทางกลับกัน 

ในคดีลมละลายที่ไดมีการขอประนอมหน้ีไว ผูคํ้า

ประกันอาจไลเบี้ยเอาจากลูกหน้ีได แตเพียงสวน

ที่เจาหน้ีมิไดขอรับชําระหน้ีไว ซึ่งหากเจาหน้ีไดใช

สิทธิขอรับชําระหน้ีไวเต็มจํานวนแลว ผูคํ้าประกัน

ก็มิอาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้ไดอีก

 การกําหนดสิทธิไลเบ้ียของผูคํ้าประกันตอ

ลูกหน้ีตามกฎหมายลมละลาย แสดงใหเห็นวา

สิทธิของผูคํ้าประกันถูกจํากัดไวหรือลดลงไปจาก

ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

โดยผูคํ้าประกันไมอาจใชสิทธิของตนเองในการ

ไลเบี้ยไดเต็มสวนหรืออาจใชสิทธิไลเบี้ยไมไดเลย 

หากเจาหน้ีไดยื่นขอรับชําระหน้ีไวเต็มจํานวนแลว 

ซึ่งการกําหนดสิทธิดังกลาวเปนการขัดหรือแยง

กับหลักการทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ

 การประนอมหน้ีในคดีลมละลายของไทยน้ัน 

มิไดมีการใหนิยามความหมายของคําวา “ประนอม

หน้ี” ไวอยางชัดเจนวามีความหมายเพียงใด และ

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ไดบัญญัติ

ไวอยางชัดเจนวา การประนอมหนี้นั้นไมทําใหผูคํ้า

ประกันหลุดพนจากความรับผิด ซึ่งหากพิจารณา

บทบัญญัติของกฎหมายลมละลายอยางลึกซึ้งแลว 

จะพบวาสิทธิของผูคํ้าประกันในคดีลมละลายถูก

จํากัดหรือมีสิทธินอยลง เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ

ผูคํ้าประกันในคดีแพงทั่วไป 

 การที่ผูคํ้าประกันไดคํ้าประกันใหแกลูกหน้ี 

สวนหน่ึงอาจจะเกิดจากความตองการที่จะชวย

เหลอื หรอืใหการสนับสนุนลกูหน้ีใหดาํเนินการหรือ

ทาํกิจการตางๆ โดยไมอาจคาดหมายลวงหนาไดวา

ลกูหน้ีจะถูกฟองลมละลาย และการทีล่กูหน้ีถูกฟอง

ลมละลายน้ันจะสงผลใหสิทธิของผูคํ้าประกันลด

ลงหรือถึงขนาดไมอาจไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้ไดเลย 

 ดังนั้น บทบัญญัติของกฎหมายลมละลายดัง

ที่ไดกลาวมา อาจเปนอุปสรรคหรือเปนสิ่งกีดขวาง

ในภาคธุรกิจในการดําเนินกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจ

ขนาดใหญ หรือธุรกิจทีม่คีวามเสีย่ง อาจไมสามารถ

หาผูคํ้าประกันได เพราะผูคํ้าประกันไมประสงคที่

จะผูกพนัตนเขามาเก่ียวของในคดลีมละลาย อนัจะ

สงผลใหตนเองถูกจํากัดสิทธิของผูคํ้าประกันใน

ดานตางๆ อาจกลาวไดอกีนัยหน่ึงวา บทบญัญตัขิอง

กฎหมายลมละลายไดกําหนดภาระของผูคํา้ประกัน

ไวอยางมาก ซึ่งอาจมากเกินกวาที่ลูกหนี้จะตองรับ

ผิดชอบ กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูคํา้ประกัน

ที่ยอมเสียสละตนเองเขามาเพื่อคํ้าประกันลูกหนี้ 

 ดงัน้ัน การแกไขบทบญัญตัเิก่ียวกับสทิธิของ

ผูคํ้าประกันในคดีลมละลายจึงเปนสิ่งจําเปนและ

เรงดวน เพื่อธํารงไวซึ่งความยุติธรรมในสังคมและ

มิใหผูคํ้าประกันจะตองกลายเปน “ผูรับเคราะห” 

ในคดีลมละลาย
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