คู่มือ
ความรู้ด้านกฎหมาย

เรื่อง
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บทน�ำ
ตามที่ ไ ด้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการค�้ำประกันและการจ�ำนอง
ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 เรื่องเดียวกัน
มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15
กรกฎาคม 2558 ท�ำให้การปฏิบัติตามกฎหมายใน
เรื่องดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
เพือ่ ให้การปฏิบตั ขิ องพนักงานผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ถูกต้องตามกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายจึงสรุปสาระส�ำคัญ
ที่มีการแก้ไขใหม่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อหารือ ตลอด
จนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั จิ ดั ท�ำเป็น
คู่มือเบื้องต้น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งกับลูกค้า พนักงาน และธนาคาร อีกทั้ง ยังเป็น
การสร้างองค์ความรู้ให้แก่พนักงานอีกด้วย
ฝ่ายกฎหมาย

สารบัญ
บทที่ 1 ค�้ำประกัน
บทที่ 2 จ�ำนอง
บทที่ 3 ถาม - ตอบ
บรรณานุกรม
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การค�้ำประกัน
ค�ำ้ ประกันเป็นสัญญาระหว่างบุคคลภายนอก
กับเจ้าหนี้ โดยมีข้อตกลงว่าผู้ค�้ำประกันจะช�ำระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้และค�้ำประกัน
จะมีได้เฉพาะหนี้อันสมบูรณ์
1. องค์ ป ระกอบของสั ญ ญาค�้ ำ ประกั น
(มาตรา 680)
1.1 ผูค้ ำ�้ ประกันต้องเป็นบุคคลภายนอก
1.2 ต้องมีหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้
1.3 บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้
ว่าจะช�ำระหนี้ให้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้นั้น
1.4 สัญญาค�้ำประกันต้องระบุหนี้หรือ
สัญญาที่ค�้ำประกัน (มาตรา 681 วรรคสาม)
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หนังสือ

1.5 สัญญาค�ำ้ ประกันต้องมีหลักฐานเป็น

2. หนี้อันจะมีการค�้ำประกันได้ มีได้แต่
เฉพาะเพือ่ หนีอ้ นั สมบูรณ์ (มาตรา 681 วรรคหนึง่ )
หนีอ้ นั สมบูรณ์ หมายถึง หนีท้ ไี่ ม่เสียไปเพราะเหตุแห่ง
โมฆะกรรม หรือโมฆียกรรมทีถ่ กู บอกล้างในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หนีท้ ไี่ ม่ผกู พันลูกหนีเ้ พราะเหตุทำ� ด้วย
ความส�ำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์
หรือเพราะเป็นผู้ไร้ความสามารถนั้น ก็อาจจะมีการ
ค�้ำประกันได้ ถ้าหากว่าผู้ค�้ำประกันรู้เหตุส�ำคัญผิด
หรือไร้ความสามารถนัน้ ในขณะทีเ่ ข้าท�ำสัญญาผูกพัน
ตน (มาตรา 681 วรรคสี่)
3. หนี้ในอนาคต เช่น ค�้ำประกันหนี้ตาม
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ค�้ำประกันการเข้าท�ำงาน
เป็ น ต้ น หรื อ หนี้ มี เ งื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ น ก็ ส ามารถ
ค�้ำประกันได้ แต่ต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ให้ครบถ้วน (มาตรา 681 วรรคสอง)
3.1 วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้รายที่ค�้ำ
ประกัน
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3.2 ลักษณะของมูลหนี้
3.3 จ�ำนวนเงินสูงสุดที่ค�้ำประกัน
3.4 ระยะเวลาในการก่ อ หนี้ ท่ี จ ะค�้ ำ
ประกัน เว้นแต่ เป็นการค�้ำประกันเพื่อกิจการเนื่อง
กันไปหลายคราวตามมาตรา 699 จะไม่ระบุระยะ
เวลาดังกล่าวก็ได้
4. สั ญ ญาค�้ ำ ประกั น ต้ อ งระบุ ห นี้ ห รื อ
สัญญาที่ค�้ำประกันไว้โดยชัดแจ้ง และผู้ค�้ำประกัน
ย่อมรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น
(มาตรา 681 วรรคสาม)
หากมิได้มีการจ�ำกัดความรับผิดของผู้ค�้ำ
ประกันไว้ ความรับผิดของผู้ค�้ำประกันย่อมเป็นไป
ตามมาตรา 683 ซึ่งบัญญัติว่า “อันค�้ำประกันอย่าง
ไม่ มี จ� ำ กั ด นั้ น ย่ อ มคุ ้ ม ถึ ง ดอกเบี้ ย และค่ า สิ น ไหม
ทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างช�ำระ ตลอดจนค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นด้วย”
5. ข้อตกลงใดทีก่ ำ� หนดให้ผคู้ ำ�้ ประกันรับผิด
อย่างเดียวกับลูกหนีร้ ว่ ม หรือในฐานะเป็นลูกหนีร้ ว่ ม
ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ (มาตรา 681/1 วรรคหนึ่ง)
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แต่กรณีทผี่ คู้ ำ�้ ประกันเป็นนิตบิ คุ คล (ธนาคาร)
สามารถค�้ำประกันบุคคลอื่น โดยยินยอมเข้าผูกพัน
ตนเพือ่ รับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ ม หรือในฐานะเป็นลูกหนี้
ร่วมได้ แต่ผู้ค�้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ
ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 688 มาตรา 689 และมาตรา
690 (มาตรา 681/1 วรรคสอง)
6. ข้อตกลงทีแ่ ตกต่างไปจากบทบัญญัตใิ น
เรือ่ งค�ำ้ ประกันทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองผูค้ ำ�้
ประกัน ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ (มาตรา 685/1)
ได้แก่ ข้อตกลงทีต่ กลง
ไว้แตกต่างจาก มาตรา
681 วรรคหนึ่ง วรรค
สอง และวรรคสาม
มาตรา 686 มาตรา
694 มาตรา 698 และ
มาตรา 699
7. เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือ
บอกกล่าวไปยังผูค้ ำ�้ ประกันภายใน 60 วันนับแต่วนั
ทีล่ กู หนีผ้ ดิ นัด มิเช่นนัน้ ผูค้ ำ�้ ประกันจะหลุดพ้นจาก
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ความรั บ ผิ ด ในดอกเบี้ ย และค่ า สิ น ไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีร้ าย
นั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว (มาตรา 686)
8. ในกรณีที่เจ้าหนี้ตกลงกับลูกหนี้ อันมี
ผลเป็นการลดจ�ำนวนหนีท้ มี่ กี ารค�ำ้ ประกัน รวมทัง้
ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น (มาตรา 691 วรรค
หนึ่ง) ให้เจ้าหนี้ด�ำเนินการดังนี้
8.1 กรณี เ จ้ า หนี้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวภายใน 60 วันนับ
แต่วนั ทีต่ กลงกันนัน้ ถ้าลูกหนีไ้ ด้ชำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลด
แล้วก็ดี ลูกหนี้ช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดไม่ครบถ้วนแต่ผู้
ค�้ำประกันได้ช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี หรือลูก
หนีไ้ ม่ชำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลดแต่ผคู้ ำ�้ ประกันได้ชำ� ระหนี้
ตามทีไ่ ด้ลดนัน้ ก็ดี ให้ผคู้ ำ�้ ประกันหลุดพ้นจากการค�ำ้
ประกันในการช�ำระหนี้ของผู้ค�้ำประกันดังกล่าว ผูค้ �้ำ
ประกันมีสิทธิช�ำระหนี้ได้แม้จะล่วงเลยก�ำหนดเวลา
ช�ำระหนี้ตามที่ได้ลด แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วัน
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ทีค่ รบก�ำหนดเวลาช�ำระหนีด้ งั กล่าว เช่น เจ้าหนีต้ กลง
กับลูกหนีว้ นั ที่ 1 พ.ย. 2558 ก�ำหนดให้ชำ� ระเสร็จสิน้
วันที่ 1 ม.ค. 2559 เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ค�้ำ
ประกันทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตกลงกัน
ดังนั้น วันสุดท้ายที่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ค�้ำประกัน
ทราบคือ วันที่ 30 ธ.ค. 2558 และผู้ค�้ำประกันมีสิทธิ
ช�ำระหนีไ้ ด้แม้จะล่วงเลยก�ำหนดเวลาช�ำระหนีต้ ามที่
ได้ลดแต่ต้องไม่เกิน 60 วัน คือ ช�ำระได้ไม่เกินวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559
8.2 กรณี เ จ้ า หนี้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู ้ ค�้ ำ
ประกันทราบเมือ่ ล่วงเลยก�ำหนดเวลาช�ำระหนีต้ ามที่
ได้ ล ดแล้ ว ผู ้ ค�้ ำ ประกั น มี สิ ท ธิ ช� ำ ระหนี้ ไ ด้ ภ ายใน
60 วันนับแต่วันที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค�้ำประกัน
ทราบถึงข้อตกลงนั้น เช่น เจ้าหนี้ตกลงกับลูกหนี้
วันที่ 1 พ.ย. 2558 ก�ำหนดให้ช�ำระเสร็จสิ้นวันที่
1 ม.ค. 2559 เจ้าหนี้บอกกล่าวผู้ค�้ำประกันวันที่
2 ม.ค. 2559 ผู้ค�้ำประกันมีสิทธิช�ำระหนี้ได้ภายใน
60 วันนับแต่วันที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค�้ำประกัน
ทราบ คือ ช�ำระได้ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2559
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ข้อตกลงใดที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระแก่
ผูค้ ำ�้ ประกันให้มากกว่าทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ข้อตกลงนัน้
เป็นโมฆะ (มาตรา 691 วรรคสอง)
9. ความระงับสิ้นไปแห่งการค�้ำประกัน มี
ดังนี้
9.1 ค�ำ้ ประกันระงับเพราะหนีข้ องลูกหนี้
ระงับสิ้นไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ (มาตรา 698) เช่น
การช�ำระหนี้ ปลดหนี้ หักกลบลบหนี้ แปลงหนี้ใหม่
หนี้เกลื่อนกลืนกัน หนี้ที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาบังคับ
คดี หนี้ประธานขาดอายุความ หนี้ประธานตกเป็น
โมฆะ เป็นต้น
กรณีลกู หนีท้ ำ� สัญญาประนีประนอมยอม
ความ ย่อมท�ำให้หนีเ้ ดิมเป็นอันระงับสิน้ ไป สัญญาค�ำ้
ประกันก็ย่อมระงับตามไปด้วย แต่หากเป็นการท�ำ
สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล ไม่มผี ลท�ำให้
หนี้ เ ดิ ม ระงั บ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น จึ ง ยั ง ไม่ ห ลุ ด พ้ น จาก
ความรับผิด
9.2 ผู ้ ค�้ ำ ประกั น บอกเลิ ก สั ญ ญาค�้ ำ
ประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว (มาตรา
699)
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9.3 ผู้ค�้ำประกันยอมผ่อนเวลาให้กับลูก
หนี้ (มาตรา 700) ถ้าค�้ำประกันหนี้อันจะต้องช�ำระ
ณ เวลามีก�ำหนดแน่นอน และเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลา
ให้แก่ลกู หนี้ ผูค้ ำ�้ ประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด
เว้นแต่ผคู้ ำ�้ ประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานัน้
ข้อตกลงทีผ่ คู้ ำ�้ ประกันท�ำไว้ลว่ งหน้าก่อน
เจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้
ผ่อนเวลาข้อตกลงนัน้ ใช้บงั คับมิได้เว้นแต่ผคู้ ำ�้ ประกัน
ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือค�้ำประกันเพื่อสินจ้างเป็น
ปกติธุระ สามารถท�ำข้อตกลงไว้ล่วงหน้าได้ (มาตรา
700 วรรคสอง และวรรคสาม)
9.4 เจ้าหนี้ไม่ยอมรับช�ำระหนี้จากผู้ค�้ำ
ประกันโดยไม่มีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ (มาตรา
701) ผู้ค�้ำประกันจะขอช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อ
ถึงก�ำหนดช�ำระก็ได้ ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับช�ำระหนี้
ผู้ค�้ำประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด
9.5 กรณีผคู้ ำ�้ ประกันถึงแก่ความตาย ให้
แยกพิจารณา ดังนี้
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(1) กรณีผคู้ ำ�้ ประกันถึงแก่ความตาย
ก่อนความรับผิดตามสัญญาค�้ำประกันเกิดขึ้น ย่อม
ท�ำให้สัญญาค�้ำประกันเป็นอันระงับสิ้นไป เนื่องจาก
การค�้ำประกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ค�้ำประกัน
(2) กรณีผคู้ ำ�้ ประกันถึงแก่ความตาย
หลังจากความรับผิดตามสัญญาค�้ำประกันเกิดขึ้น
สัญญาค�้ำประกันไม่ระงับ ความรับผิดตามสัญญาค�้ำ
ประกันย่อมตกติดไปเป็นกองมรดกของผู้ค�้ำประกัน
ดังนั้น จึงสามารถฟ้องกองมรดกของผู้ค�้ำประกันให้
รับผิดได้
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การจ�ำนอง
จ� ำ นองเป็ น การให้ ป ระกั น แก่ เ จ้ า หนี้ ด ้ ว ย
ทรัพย์สิน ต่างกับการค�้ำประกันซึ่งเป็นการประกัน
ด้วยตัวบุคคล เพราะจ�ำนองนัน้ มุง่ ทีจ่ ะผูกพันกันด้วย
ทรัพย์ที่น�ำมาจ�ำนองไว้เป็นส�ำคัญว่าจะมีค่าเพียงพอ
ที่จะช�ำระหนี้ได้หรือไม่และผูกพันกันเฉพาะแต่ตัว
ทรัพย์ทจี่ ำ� นองเท่านัน้ ไม่ผกู พันไปถึงทรัพย์สนิ อืน่ ของ
ผู้จ�ำนองแต่อย่างใด
1. องค์ ป ระกอบของสั ญ ญาจ� ำ นอง
(มาตรา 702)
1.1 ต้องมีหนีป้ ระธานระหว่างเจ้าหนีก้ บั
ลูกหนี้ และหนีป้ ระธานทีจ่ ะจ�ำนองได้นนั้ จะต้องเป็น
หนี้อันสมบูรณ์
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1.2 ผูจ้ ำ� นองเอาทรัพย์สนิ ตราไว้แก่ผรู้ บั
จ�ำนองเพื่อประกันหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่
จ�ำนอง ซึ่งผู้จ�ำนองอาจเป็นลูกหนี้เอง หรือบุคคล
ภายนอกก็ได้
1.3 ผูร้ บั จ�ำนองมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ช�ำระหนี้
จากทรัพย์สินที่จ�ำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ
1.4 เจ้าหนี้ผู้รับจ�ำนองชอบที่จะได้รับ
ช�ำระหนี้ก่อนถึงแม้ว่าทรัพย์จ�ำนองจะโอนกรรมสิทธิ์
ไปแล้ว
1.5 ผู้จ�ำนองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่
จ�ำนอง (มาตรา 705)
อย่างไรก็ดี กรณีตอ่ ไปนี้ แม้ผจู้ ำ� นอง
จะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ แต่การจ�ำนองก็ยังผูกพัน
เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริง แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ�ำนองต้อง
กระท� ำ การโดยสุ จ ริ ต เสี ย ค่ า ตอบแทน และจด
ทะเบียนสิทธิโดยสุจริตด้วย
(1) เจ้ า ของที่ แ ท้ จ ริ ง ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงชือ่ ในใบมอบอ�ำนาจ หรือใบ
มอบฉันทะ โดยไม่กรอกข้อความ แล้วมอบให้ผู้รับ
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มอบอ�ำนาจไปด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ผู้รับ
มอบอ�ำนาจกลับน�ำทรัพย์นั้นไปจ�ำนอง
(2) เจ้ า ของที่ แ ท้ จ ริ ง ท� ำ ให้ บุ ค คล
ภายนอกเข้าใจผิดว่าผู้จ�ำนองเป็นเจ้าของทรัพย์ที่
จ�ำนอง
(3) เจ้าของรวมยอมให้เจ้าของรวม
คนหนึ่งแสดงตนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งหมด
(4) ผู ้ ไ ด้ ก รรมสิ ท ธิ์ โ ดยการครอบ
ครองปรปักษ์ทยี่ งั ไม่ได้เปลีย่ นแปลงทางทะเบียน เมือ่
ผู้มีชื่อในทะเบียนน�ำทรัพย์นั้นไปจ�ำนอง
2. แบบของสัญญาจ�ำนอง (มาตรา 714)
ต้ อ งท� ำ เป็ น หนั ง สื อ และจดทะเบี ย นต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่
3. หนี้ที่จ�ำนองเป็นประกัน (มาตรา 715)
จ�ำนองย่อมเป็นประกันการช�ำระหนี้ ต้นเงิน ดอกเบีย้
ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช�ำระหนี้ และค่าฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับจ�ำนอง ด้วย
4. สิทธิจำ� นองครอบทรัพย์ทจี่ ำ� นองเพียงใด
4.1 จ�ำนองครอบทรัพย์ทจี่ ำ� นองหมดทุก
สิ่ง (มาตรา 716)
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4.2 จ�ำนองครอบทรัพย์ที่จ�ำนองหมด
ทุกส่วน (มาตรา 717)
4.3 จ� ำ นองครอบไปถึ ง ทรั พ ย์ ทั้ ง ปวง
อันติดพันอยูก่ บั ทรัพย์สนิ ซึง่ จ�ำนองด้วย (มาตรา 718)
เว้นแต่ กรณีตามมาตรา 719-721
5. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ�ำนอง
5.1 สิ ท ธิ ใ นการลบภาระจ� ำ ยอมหรื อ
ทรัพยสิทธิที่จดทะเบียนภายหลังจ�ำนอง โดยผู้รับ
จ�ำนองมิได้ยินยอมด้วย (มาตรา 722)
5.2 สิ ท ธิ ใ นการบั ง คั บ จ� ำ นองในทั น ที
กรณีทที่ รัพย์จำ� นองบุบสลายหรือสูญหาย เป็นเหตุให้
ไม่เพียงพอแก่การประกันหนี้ เว้นแต่ เหตุนนั้ ไม่ได้เป็น
เพราะความผิดของผู้จ�ำนอง และผู้จ�ำนองเสนอจะ
จ�ำนองทรัพย์สนิ อืน่ แทนให้มรี าคาเพียงพอหรือเสนอ
จะรับซ่อมแซมแก้ไขความบุบสลายภายในเวลาอัน
สมควรแก่เหตุ (มาตรา 723)
6. การน�ำบทบัญญัติในเรื่องค�้ำประกันมา
ปรับใช้กับจ�ำนองโดยอนุโลม
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6.1 มาตรา 707 ให้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา
681 ว่าด้วยค�้ำประกันมาใช้ได้ในการจ�ำนอง โดย
อนุโลมตามสมควร ดังนั้น การจ�ำนองหนี้ในอนาคต
หรือหนี้มีเงื่อนไข จึงต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ในการก่อหนีร้ ายที่
จ�ำนอง
(2) ลักษณะของมูลหนี้
(3) จ�ำนวนเงินสูงสุดที่จ�ำนอง และ
(4) ระยะเวลาในการก่ อ หนี้ ที่ จ ะ
จ�ำนอง เว้นแต่เป็นการจ�ำนองกิจการเนือ่ งกันไปหลาย
คราวตามมาตรา 699 จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าว
ก็ได้
6.2 มาตรา 727 ให้น�ำมาตราต่อไปนี้
มาใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ที่ บุ ค คลจ� ำ นองทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ
ประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องช�ำระด้วยโดยอนุโลม
(1) มาตรา 691 ในกรณีที่เจ้าหนี้
ตกลงกับลูกหนี้ อันมีผลเป็นการลดจ�ำนวนหนีท้ มี่ กี าร
จ�ำนอง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ ให้ดำ� เนิน
การดังนี้
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(ก) กรณี เ จ้ า หนี้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้จ�ำนองทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีต่ กลงกัน ถ้าลูกหนีไ้ ด้ชำ� ระหนีต้ ามทีไ่ ด้ลด
แล้วก็ดี ลูกหนี้ช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดไม่ครบถ้วนแต่
ผู้จ�ำนองได้ช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี หรือ
ลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดแต่ผู้จ�ำนองได้ช�ำระหนี้
ตามทีไ่ ด้ลดนัน้ ก็ดี ให้ผจู้ ำ� นองหลุดพ้นจากการจ�ำนอง
ในการช�ำระหนี้ของผู้จ�ำนองดังกล่าว ผู้จ�ำนองมีสิทธิ
ช�ำระหนีไ้ ด้แม้จะล่วงเลยก�ำหนดเวลาช�ำระหนีต้ ามที่
ได้ลด แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนด
เวลาช�ำระหนีด้ งั กล่าว เช่น เจ้าหนีต้ กลงกับลูกหนีว้ นั
ที่ 1 พ.ย. 2558 ก�ำหนดให้ช�ำระเสร็จสิ้นวันที่ 1 ม.ค.
2559 เจ้าหนีต้ อ้ งมีหนังสือแจ้งผูจ้ ำ� นองภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีต่ กลงกัน วันสุดท้ายทีต่ อ้ งมีหนังสือแจ้งคือ
วันที่ 30 ธ.ค. 2558 และผู้จ�ำนองมีสิทธิช�ำระหนี้ได้
แม้จะล่วงเลยก�ำหนดเวลาช�ำระหนี้ตามที่ได้ลดแต่
ต้ อ งไม่ เ กิ น 60 วั น คื อ ช� ำ ระได้ ไ ม่ เ กิ น วั น ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
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(ข) กรณี เ จ้ า หนี้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู ้ จ� ำ นองทราบเมื่ อ ล่ ว งเลยก� ำ หนดเวลาช� ำ ระหนี้
ผู้จ�ำนองมีสิทธิช�ำระหนี้ได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่
เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้จ�ำนองทราบ เช่น เจ้าหนี้
ตกลงกับลูกหนี้วันที่ 1 พ.ย. 2558 ก�ำหนดให้ช�ำระ
เสร็จสิน้ วันที่ 1 ม.ค. 2559 เจ้าหนีบ้ อกกล่าวผูจ้ ำ� นอง
วันที่ 2 ม.ค. 2559 ผู้จ�ำนองมีสิทธิช�ำระหนี้ได้ภายใน
60 วันนับแต่วันที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้จ�ำนอง
ทราบ คือช�ำระได้ภายในถึงวันที่ 1 มี.ค. 2559 (มาตรา
691 วรรคหนึ่ง)
ข้อตกลงใดทีม่ ผี ลเป็นการเพิม่ ภาระ
แก่ผู้จ�ำนองให้มากกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อตกลงนั้น
เป็นโมฆะ (มาตรา 691 วรรคสอง)
(2) มาตรา 697 ถ้ า เพราะการ
กระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้เอง เป็นเหตุให้
ผูจ้ ำ� นองไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทงั้ หมด หรือแต่บางส่วน
ในสิทธิกด็ ี จ�ำนองก็ดี จ�ำน�ำก็ดี และบุรมิ สิทธิอนั ได้ให้
ไว้แก่เจ้าหนีแ้ ต่กอ่ นหรือในขณะท�ำสัญญาจ�ำนองเพือ่
ช�ำระหนี้นั้น ผู้จ�ำนองย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด
เพียงเท่าที่ตนต้องเสียหายเพราะการนั้น
22

การค�้ำประกัน จ�ำนอง

		(3) มาตรา 700 ถ้าจ�ำนองหนีอ้ นั จะ
ต้องช�ำระ ณ เวลามีก�ำหนดแน่นอน และเจ้าหนี้ยอม
ผ่อนเวลาให้แก่ลกู หนี้ ผูจ้ ำ� นองย่อมหลุดพ้นจากความ
รับผิด เว้นแต่ ผู้จ�ำนองจะได้ตกลงด้วยในการผ่อน
เวลานั้น (มาตรา 700 วรรคหนึ่ง)
ข้อตกลงที่ผู้จ�ำนองท�ำไว้ล่วงหน้า
ก่ อ นเจ้ า หนี้ ผ ่ อ นเวลาอั น มี ผ ลเป็ น การยิ น ยอมให้
เจ้าหนี้ผ่อนเวลาข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้ เว้นแต่
ผู้จ�ำนองเป็นสถาบันการเงินหรือค�้ำประกันเพื่อสิน
จ้างเป็นปกติธุระ สามารถท�ำข้อตกลงไว้ล่วงหน้าได้
(มาตรา 700 วรรคสอง และวรรคสาม)
(4) มาตรา 701 ผู ้ จ� ำ นองจะขอ
ช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อถึงก�ำหนดช�ำระก็ได้ ถ้า
เจ้าหนี้ไม่ยอมรับช�ำระหนี้ ผู้จ�ำนองก็เป็นอันหลุดพ้น
จากความรับผิด
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7. ขอบเขตความรับผิดของผู้จ�ำนองซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอก (มาตรา 727/1) ก�ำหนดให้
ผูจ้ ำ� นองซึง่ จ�ำนองทรัพย์สนิ ของตนไว้เพือ่ ประกันหนี้
ของบุคคลอืน่ ไม่ตอ้ งรับผิดเกินราคาทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นอง
เมื่อมีการบังคับจ�ำนองหรือเอาทรัพย์จ�ำนองหลุด
ข้อตกลงอันมีผลให้ผจู้ ำ� นองรับผิดเกินทีก่ ล่าว
ไว้ข้างต้น หรือให้ผู้จ�ำนองรับผิดอย่างผู้ค�้ำประกัน
ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะมีอยู่ใน
สัญญาจ�ำนองหรือท�ำเป็นข้อตกลงต่างหาก เช่น หาก
เจ้าหนี้ให้ผู้จ�ำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้
ของบุคคลอืน่ เข้าท�ำหนังสือค�ำ้ ประกันให้ไว้แก่เจ้าหนี้
อีกฉบับหนึ่ง ก็จะถือว่าเป็นการท�ำข้อตกลงต่างหาก
หนังสือค�้ำประกันนั้นจึงโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ เป็นต้น
เว้นแต่เป็นกรณีที่นิติบุคคลเป็นลูกหนี้และบุคคลผู้มี
อ�ำนาจในการจัดการตามกฎหมายหรือบุคคลที่มี
อ�ำนาจควบคุมการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็น
ผู้จ�ำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้นั้นของ
นิติบุคคลและผู้จ�ำนองได้ท�ำสัญญาค�้ำประกันไว้เป็น
สัญญาต่างหาก (มาตรา 727/1 วรรคสอง)
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8. วิธีการบังคับจ�ำนอง
8.1 การบังคับจ�ำนองด้วยการขายทอด
ตลาด (มาตรา 728 ,735)
8.2 การบังคับจ�ำนองด้วยการเอาทรัพย์
ที่จ�ำนองหลุดเป็นสิทธิ (มาตรา 729)
8.3 สิทธิของผู้จ�ำนองในการร้องขอให้
ขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ�ำนอง (มาตรา 729/1)
9. วิธกี ารบอกกล่าวบังคับจ�ำนอง (มาตรา
728 , 735)
9.1 กรณีทรัพย์ที่จ�ำนองเป็นทรัพย์ของ
ลูกหนี้เอง ผู้รับจ�ำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง
ลูกหนี้ก่อนว่าให้ช�ำระหนี้ภายในเวลาอันสมควร ซึ่ง
ต้องไม่น้อยว่า 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับค�ำบอก
กล่าว ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามค�ำบอก
กล่าว ผู้รับจ�ำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษา
สัง่ ให้ยดึ ทรัพย์สนิ ซึง่ จ�ำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้
(มาตรา 728 วรรคหนึ่ง)
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9.2 กรณีทรัพย์ที่จ�ำนองเป็นของบุคคล
อื่น ผู้รับจ�ำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้
ก่อนว่าให้ช�ำระหนี้ตามข้อ 9.1 ข้างต้น และผู้รับ
จ�ำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จ�ำนองทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้
ทราบ ถ้าผูจ้ ำ� นองมิได้ดำ� เนินการภายในก�ำหนดเวลา
15 วั น นั้ น ผู ้ จ� ำ นองหลุ ด พ้ น จากความรั บ ผิ ด ใน
ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างช�ำระ
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ราย
นั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลาสิบห้า
วันดังกล่าว (มาตรา 728 วรรคสอง)
9.3 กรณีบอกกล่าวบังคับจ�ำนองแก่ผรู้ บั
โอนทรัพย์สินซึ่งจ�ำนอง ผู้รับจ�ำนองต้องมีจดหมาย
บอกกล่าวแก่ผรู้ บั โอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 60 วันก่อน จึงจะบังคับจ�ำนองได้ (มาตรา 735)
10. สิทธิของผูจ้ ำ� นองในการร้องขอให้ขาย
ทอดตลาดทรัพย์ทจี่ ำ� นอง (มาตรา 729/1) หลังจาก
ที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ ถ้าไม่มีการจ�ำนองรายอื่นหรือ
บุ ริ ม สิ ท ธิ์ อื่ น อั น ได้ จ ดทะเบี ย นไว้ เ หนื อ ทรั พ ย์ สิ น
อันเดียวกันนี้ ผู้จ�ำนองมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
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ผูร้ บั จ�ำนองเพือ่ ให้ผรู้ บั จ�ำนองด�ำเนินการให้มกี ารขาย
ทอด ตลาดทรัพย์สินที่จ�ำนองโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดี
ต่อศาล โดยผูร้ บั จ�ำนองต้องด�ำเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นองภายในเวลาหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือแจ้งนัน้ ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าหนังสือแจ้งของผูจ้ ำ� นอง
เป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด (มาตรา 729/1
วรรคหนึ่ง)
ในกรณีที่ผู้รับจ�ำนองไม่ได้ด�ำเนินการขาย
ทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ที่ จ� ำ นองภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึง่ ให้ผจู้ ำ� นองพ้นจากความรับผิด
ในดอกเบีย้ และค่าสินไหมทดแทนซึง่ ลูกหนีค้ า้ งช�ำระ
ตลอดจนค่ า ภาระติ ด พั น อั น เป็ น อุ ป กรณ์ แ ห่ ง หนี้
รายนัน้ บรรดาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีพ่ น้ ก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว (มาตรา 729/1 วรรคสอง)
เมื่อผู้รับจ�ำนองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
จ�ำนองได้เงินสุทธิจ�ำนวนเท่าใด ผู้รับจ�ำนองต้อง
จัดสรรช�ำระหนีแ้ ละอุปกรณ์ให้เสร็จสิน้ ไป ถ้ายังมีเงิน
เหลือก็ต้องส่งคืนให้แก่ผู้จ�ำนอง หรือแก่บุคคลผู้ควร
จะได้เงินนั้น แต่ถ้าได้เงินน้อยกว่าจ�ำนวนที่ค้างช�ำระ
ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 733 และในกรณีที่
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ผู้จ�ำนองเป็นบุคคลซึ่งจ�ำนองทรัพย์สินเพื่อประกัน
หนีอ้ นั บุคคลอืน่ จะต้องช�ำระผูจ้ ำ� นองย่อมรับผิดเพียง
เท่าที่มาตรา 727/1 ก�ำหนดไว้ (มาตรา 729/1
วรรคสาม)
11. สิทธิและหน้าทีข่ องผูร้ บั โอนทรัพย์สนิ
ซึ่งจ�ำนอง
11.1 บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนจ� ำ นอง
(มาตรา 736) ได้แก่ ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจ�ำนอง
(ต้องมิใช่ตัวลูกหนี้หรือผู้ค�้ำประกัน หรือทายาทของ
บุคคลดังกล่าว)
11.2 ระยะเวลาในการไถ่ถอนจ�ำนอง
(มาตรา 737) ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจ�ำนองเมื่อใดก็ได้
แต่ถ้าผู้รับจ�ำนองได้บอกกล่าวว่าจะบังคับจ�ำนอง
ผู้รับโอนต้องไถ่ถอนจ�ำนองภายใน 60 วันนับแต่
วันรับค�ำบอกกล่าว
11.3 วิธีการไถ่ถอนจ�ำนอง (มาตรา
738) ผู้รับโอนจะต้องบอกกล่าวความประสงค์ขอ
ไถ่ถอนจ�ำนองไปยังลูกหนีช้ นั้ ต้น และต้องส่งค�ำเสนอ
ไปยังบรรดาเจ้าหนี้ ว่าจะรับใช้เงินให้เป็นจ�ำนวน
อันสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น
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ถ้าเจ้าหนี้รายใดไม่ยอมรับค�ำเสนอ เจ้าหนี้
คนนั้นต้องฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 เดือนนับแต่วันมี
ค� ำ เสนอเพื่ อ ให้ ศ าลพิ พ ากษาสั่ ง ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินซึ่งจ�ำนองนั้น (มาตรา 739)
12. ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจ�ำนอง
(มาตรา 744)
12.1 เมือ่ หนีท้ ปี่ ระกันระงับสิน้ ไปด้วย
เหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ
12.2 เมื่อปลดจ�ำนองให้แก่ผู้จ�ำนอง
ด้วยหนังสือเป็นส�ำคัญ
12.3 เมื่อผู้จ�ำนองหลุดพ้น
12.4 เมื่อถอนจ�ำนอง
12.5 เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่ง
จ�ำนองตามค�ำสัง่ ศาลอันเนือ่ งมาแต่การบังคับจ�ำนอง
หรื อ ถอนจ� ำ นอง หรื อ เมื่ อ มี ก ารขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามมาตรา 729/1
12.6 เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจ�ำนองนั้น
หลุด
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ถาม - ตอบ
ปัญหา
ยอดฮิต
ถาม กรณีผคู้ ำ�้ ประกันมีเหตุผดิ ปกติ เช่น ตาย - ย้าย
ถิ่น แล้วไม่สามารถส่งหนังสือบอกกล่าวผู้ค�้ำประกัน
ได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด
ตอบ หากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป
ยังภูมลิ ำ� เนาทีผ่ คู้ ำ�้ ประกันให้ไว้ หรือส่งไปยังภูมลิ ำ� เนา
ที่ ป รากฏตามทะเบี ย นบ้ า นแล้ ว ก็ ถื อ เป็ น การส่ ง
โดยชอบ
ถาม กรณีส่งจดหมายตอบรับทางไปรษณีย์ ถ้า
บุรุษไปรษณีย์ส่งให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ค�้ำประกัน
จะเกิดปัญหาด้านกฎหมายหรือไม่
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ตอบ การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตอบรับ ผู้รับ
จดหมายไม่จ�ำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ถูกจ่าหน้า หาก
บุคคลในครัวเรือนเป็นคนลงลายมือชื่อรับเอกสาร
ตามระเบียบของไปรษณีย์แล้ว ย่อมถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ ทั้งนี้ หากมีประเด็นขึ้นสู่ศาล ธนาคาร
สามารถหมายเรียกไปรษณีย์เพื่อเป็นพยานส�ำหรับ
กรณีนี้ได้
ถาม การบอกกล่าวผูค้ ำ�้ ประกันกรณีหนีร้ ายงวดจะ
ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวทุกงวดหรือไม่
ตอบ จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้ค�้ำประกันทุกคราวที่
ผิดนัด
ถาม กรณีเป็นหนีค้ า้ งช�ำระก่อนกฎหมายค�ำ้ ประกัน
ฉบับใหม่ถือใช้ จะต้องบอกกล่าวผู้ค�้ำประกันหรือไม่
ตอบ กฎหมายค�้ำประกันที่แก้ไขใหม่เริ่มบังคับใช้วัน
ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนนี้จึงแบ่งเป็น 2 กรณี
คือ
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1. กรณี ที่ เ ป็ น หนี้ ค ้ า งช� ำ ระทั้ ง สั ญ ญาก่ อ น
กฎหมายค�้ำประกันฉบับใหม่ใช้บังคับ เช่น เป็นหนี้
ค้างทั้งสัญญาในวันที่ 30 ธ.ค. 2557 ก็ไม่ต้องบอก
กล่าวผู้ค�้ำประกันแต่อย่างใด
2. กรณีเป็นหนี้ค้างคาบเกี่ยวกัน เช่น ค้าง
งวดแรกในวันที่ 1 ก.พ. 2558 ค้างงวดที่ 2 ในวันที่
1 มี.ค. 2558 กรณีค้างในงวดแรกธนาคารไม่จ�ำเป็น
ต้องบอกกล่าวผูค้ ำ�้ ประกันแต่อย่างใด ธนาคารจะต้อง
บอกกล่าวผู้ค้�ำประกันในงวดที่ 2 ซึ่งเป็นการผิดนัด
ภายหลังที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับ
ถาม ส่งหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ค�้ำประกัน แต่เกิน
60 วัน มีผลผูกพันหรือไม่ (เช่น ส่งถึงวันที่ 70 เป็นต้น)
จะถือว่าธนาคารได้จัดส่งแล้วตามที่อยู่ที่ผู้ค�้ำประกัน
แจ้งให้ธนาคารทราบได้หรือไม่
ตอบ หากมิได้บอกกล่าวไปยังผู้ค�้ำประกันภายใน
60 วัน ผู้ค�้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดใน
ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพันที่เป็นอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นหลังพ้นก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว
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ถาม ผู้ค�้ำประกัน ไม่อยู่ในพื้นที่ หาตัวไม่พบ จะใช้
บุคคลในกลุม่ หรือบุคคลในครัวเรือน ลงลายมือชือ่ รับ
เอกสารบอกกล่าวได้หรือไม่
ตอบ หากเป็นกรณีทที่ ราบอยูแ่ ล้วว่าผูค้ ำ�้ ประกันไม่
อยู่ในพื้นที่ หรือย้ายถิ่นฐานไปท�ำงานในพื้นที่อื่น
ธนาคารควรส่งบอกกล่าวโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
ตามทีอ่ ยูท่ ไี่ ด้ให้ไว้หรือตามทีอ่ ยูท่ ปี่ รากฏในทะเบียน
บ้ า น แต่ ห ากผู ้ ค�้ ำ ประกั น เพี ย งแต่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่
ชั่วคราว ยังคงมีภูมิล�ำเนาอยู่ที่นี่ พนักงานจะส่ง
ค�ำบอกกล่าวให้ผู้ค�้ำประกันโดยบุคคลในครัวเรือน
ลงลายมือชื่อรับเอกสารย่อมสามารถท�ำได้ ธนาคาร
ไม่ควรให้บุคคลอื่นที่มิได้เป็นผู้อยู่ในครัวเรือนลง
ลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าว
ถาม กรณีส่งหนังสือบอกกล่าวผู้ค�้ำประกันทาง
ไปรษณี ย ์ แ ต่ ถู ก ตี ก ลั บ เนื่ อ งจากไม่ มี ผู ้ รั บ หรื อ ไม่
ยอมรับ จะถือเป็นการส่งโดยชอบแล้วหรือไม่
ตอบ หากธนาคารได้สง่ หนังสือบอกกล่าวไปยังทีอ่ ยู่
ที่ผู้ค�้ำประกันให้ไว้หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียน
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บ้านแล้ว แม้จะถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับหรือผู้ค�้ำ
ประกันไม่ยอมรับ หรือบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนไม่
ยอมรับก็ถือว่าได้ส่งให้ผู้ค�้ำประกันแล้ว สาขาต้อง
เก็บใบตอบรับที่ถูกตีกลับนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกัน หากจดหมายถูกตีกลับสาขา
ควรน�ำส่งอีกครัง้ ตามทีอ่ ยูท่ ปี่ รากฏตามทะเบียนบ้าน
ถาม ในการขึน้ วงเงินจ�ำนองและขอยกเลิกข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาจ�ำนองฉบับเดิมและใช้ขอ้ ตกลงต่อท้าย
สัญญาจ�ำนองฉบับใหม่แทน ส�ำนักงานทีด่ นิ ไม่ดำ� เนิน
การให้ แต่ให้ใช้วิธีไถ่ถอนจ�ำนองและให้จดทะเบียน
จ�ำนองใหม่
ตอบ ตามคู่มือการปฏิบัติงานสินเชื่อด้านเกษตรกร
เล่ม 4 ว่าด้วยหลักประกันเงินกู้ ภาค 2 หมวด 1 บท
ที่ 201.04.04 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การไถ่ถอนจ�ำนอง
ไว้แล้ว ซึ่งหากไม่เข้าข้อยกเว้นจะด�ำเนินการไถ่ถอน
จ�ำนองได้ต่อเมื่อผู้กู้ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น ดังนั้น ในกรณี
นี้ให้ใช้วิธีการจดทะเบียนแก้ไขหนี้อันจ�ำนองเป็น
ประกันแทนการไถ่ถอนแล้วจดทะเบียนจ�ำนองใหม่
ตามแบบพิมพ์ของกรมทีด่ นิ (ซึง่ ปัจจุบนั ใช้ ทด.1 และ
ทด.16)
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ถาม บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงต่ อ ท้ า ยจ� ำ นองให้ ร ะบุ วั น
ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิน้ ดังนัน้ ต้องให้ลกู ค้าไถ่ถอนและ
จ�ำนองใหม่ทุกครั้งหรือไม่ และสัญญาที่กู้เพิ่มเติม
ภายหลังต้องด�ำเนินการอย่างไร
ตอบ ในกรณีจดทะเบียนจ�ำนองภายหลังกฎหมาย
ใหม่ใช้บังคับ หากมีการระบุวันก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้น
ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ�ำนองในระยะยาว เช่น
20 ปี การกู้ในแต่ละสัญญาแม้จะท�ำภายหลังจาก
จดจ�ำนองแล้ว หากมีก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 20 ปี
สัญญาจ�ำนองนัน้ ก็สามารถใช้ได้ ไม่ตอ้ งไถ่ถอนจ�ำนอง
และจ�ำนองใหม่ เช่น ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ�ำนอง
ก�ำหนดวันช�ำระเสร็จสิ้นวันที่ 1 ธ.ค. 2578 สัญญา
กู้เงินฉบับ ล่าสุดก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้น 1 พ.ย. 2578
สั ญ ญาจ� ำ นองนั้ น ก็ ส ามารถใช้ ไ ด้ ไม่ ต ้ อ งไถ่ ถ อน
จ�ำนอง และจ�ำนองใหม่ เป็นต้น แต่หากสัญญากู้
ฉบับล่าสุดก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้นวันที่ 1 ม.ค. 2579
สัญญาจ�ำนองย่อมครอบแต่เพียงถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2578
เท่านั้น ในกรณีน้ีธนาคารจะต้องจดทะเบียนแก้ไข
สัญญาจ�ำนองใหม่
35

การค�้ำประกัน จ�ำนอง

ถาม ส�ำนักงานที่ดินให้ธนาคารจดทะเบียนจ�ำนอง
ล�ำดับ 2
ตอบ ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีแนวทางวิธีปฏิบัติใน
การจ�ำนองล�ำดับ 2 แต่อย่างใด
ถาม ต้องจ�ำนองตามการกู้ทุกรายสัญญาและจะ
ต้องทบทวนตรวจสอบราคาประเมิน ทุกครั้งหรือไม่
ตอบ การจ�ำนองของธนาคารเป็นการจ�ำนองเพื่อ
เป็นประกันหนี้ที่มีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคต รูปแบบ
ของธนาคารจะแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อนื่ ทีจ่ ะ
จ�ำนองเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้แต่ละคราว ดังนั้น
ธนาคารจึงไม่ต้องจ�ำนองตามการกู้ทุกรายสัญญา ใน
ส่วนของการทบทวนหรือตรวจสอบราคาประเมิน จะ
เป็นไปตามคูม่ อื วิธปี ฏิบตั ปิ กติของธนาคาร การแก้ไข
กฎหมายค�้ำประกันใหม่ไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้แต่
อย่างใด
ถาม การก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ�ำนองที่ดิน
กับธนาคาร โดยพนักงานสินเชื่อเป็นผู้ระบุก�ำหนด
ระยะเวลาเป็นปี เช่น 10 - 20 ปี สามารถครอบคลุม
การกู้เงินทุกสัญญาตลอดไปหรือไม่
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ตอบ หากสั ญ ญากู ้ มี ก� ำ หนดระยะเวลาช� ำ ระหนี้
ไม่เกินระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจ�ำนอง การจ�ำนอง
ที่ดินย่อมครอบคลุมแล้ว
ถาม ส�ำนักงานที่ดินไม่รับข้อตกลงต่อท้ายสัญญา
จ�ำนองฉบับใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขข้อความในบันทึก
ตกลงขึ้นวงเงินจ�ำนอง
ตอบ ธนาคารได้แก้ไขเพิ่มเติมแบบพิมพ์ข้อตกลง
ต่อท้ายจ�ำนองให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย
แล้ว ไม่มีข้อความส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
แต่อย่างใด สาขาสามารถน�ำแบบพิมพ์ข้อตกลงต่อ
ท้ายสัญญาจ�ำนองไปยืนยันเพือ่ จดทะเบียนจ�ำนองได้
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