
บรรยายโดย 

นายสมชัย  บรรจง  

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม  

 



มาตรา ๖๘๑ อันคํา้ประกันนัน้จะมีได้แต่เฉพาะ

เพื่อหนีอั้นสมบูรณ์ 
 

     ๑. วัตถุประสงค์ต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมาย 

          - ทาํสัญญากู้ยมืเงนิโดยต่างรู้กันว่าจะนําเงนิไปค้ายาเสพตดิ                    
(ฎ. ๗๐๗/๒๔๘๗) 

          -  กู้ เงนิเพยีง ๗,๐๐๐ บาท แต่ทาํสัญญาไว้สองฉบับ ฉบับแรก ๗,๐๐๐ บาท 
ฉบับที่ สอง เป็นเงนิ ๑๔,๐๐๐ บาท  เช่นนีฉ้บบัหลังเป็นการเรียกดอกเบีย้เกนิ
อัตรา ต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นโมฆะ (ฎ. ๗๓๐/๒๕๐๘) 

           -  ให้กู้ยมืเงนิโดยทราบวัตถุประสงค์ที่จะนําเงนิไปจ้างมือปืนยงิผู้อื่น โดยมี
การคํา้ประกัน  สัญญากู้และสัญญาคํา้ประกันเป็นโมฆะ ( ฎ. ๓๕๘/๒๕๑๑) 

           

      



๒. วัตถุประสงค์เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

     - ทาํสัญญาให้ฝ่ายหน่ึงแบ่งมรดกที่ดนิให้ เพื่อให้อีกฝ่ายหน่ึงยอมระงบัคดอีาญา
แผ่นดนิเป็นการตอบแทน  (ฎ.๑๑๘๑/๒๔๙๑) 

     -  ตกลงออกเงนิให้คู่ความฝ่ายที่กาํลังเป็นความกันใช้ในการฟ้องร้องคด ีโดยตน
ไม่มีส่วนได้เสีย  ซึ่งถ้าฝ่ายนัน้ชนะคดใีห้โอนที่ดนิที่เป็นความกันให้  โดยทาํ
สัญญากู้ยมืเงนิกันไว้ (ฎ.๓๓๑/๒๔๙๗) 

      - ทาํสัญญาโอนสทิธิในผลคดทีี่เขากาํลังเป็นความกันให้แก่ตน   โดยตนจะออก
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายให้  มีจาํเลยทาํสัญญาคํา้ประกันไว้  เป็นการซือ้
ขายความกัน  ตกเป็นโมฆะ ( ฎ.๑๑๒/๒๕๑๕) 

      -  ตกลงจะจ่ายเงนิให้ผู้ประมูลรายอื่น เพื่อให้ยื่นซองประมูลในราคาที่สูงกว่าที่
ตนยื่นซอง  (ฎ. ๒๐๒๒/๒๕๑๙ ประชุมใหญ่) 

       

      

 



๓. หนีไ้ม่ได้ทาํตามแบบที่กฎหมายกาํหนด 

     - สัญญาเช่าซือ้ต้องทาํเป็นหนังสือ เม่ือผู้แทนผู้ให้เช่าซือ้ลงลายมือช่ือโดยไม่มี

อาํนาจ  จงึเท่ากับว่าไม่ได้ทาํเป็นหนังสือ ย่อมตกเป็นโมฆะ  สัญญาคํา้ประกันจงึ

ไม่อาจมีได้ (ฎ.๖๘๕/๒๕๐๘) 

     - สัญญาเช่าซือ้ที่ผู้เช่าซือ้ลงลายมือช่ือเพยีงฝ่ายเดยีว โดยผู้ให้เช่าซือ้ไม่ได้ลง

ลายมือช่ือ ย่อมตกเป็นโมฆะ  ผู้คํา้ประกันย่อมไม่ต้องรับผดิ ( ฎ.๑๘๐๐/๒๕๑๑) 

     - สัญญากู้ยมืเกนิกว่า ๒,๐๐๐ บาท แม้ไม่ได้ทาํเป็นหนังสือกส็ามารถทาํสัญญา

คํา้ประกันได้  เพยีงแต่ผู้คํา้ประกันสามารถยกข้อต่อสู้ของผู้กู้ขึน้มาต่อสู้ได้ 

      - เม่ือยงัไม่ได้ส่งมอบเงนิให้แก่ผู้กู้  ตามสัญญากู้   จงึเป็นสัญญาที่ไม่สมบรูณ์ จงึ

ไม่อาจฟ้องเรียกเงนิกู้จากผู้กู้หรือผู้คํา้ประกันได้ (ฎ. ๕๔๕/๒๕๑๘)                  

      



๔. การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กัน 

     -  โจทก์กู้เงนิจาํเลยไป และให้จาํเลยทาํนาต่างดอกเบีย้  ระหว่างนัน้จาํเลยเกรง

ว่าโจทก์จะถกูฟ้องยดึที่นา  จงึทาํสัญญาซือ้ขายที่ดนิกันไว้หลอกๆ  สัญญา

ดงักล่าวจงึตกเป็นโมฆะ โจทก์ฟ้องเรียกให้จาํเลยคืนที่นาได้ (ฎ. ๗๙๑/๒๕๐๙) 

  

 ๕. การแสดงเจตนาโดยสาํคัญผดิในสาระสาํคัญ 

      -  จาํเลยเป็นหลานโจทก์ ตกลงจะเช่านาจากโจทก์ แต่ได้นําใบมอบฉันทะขายที่

นามาหลอกให้โจทก์เซน็ต์ โจทก์หลงเช่ือจงึเซน็ช่ือไป  เป็นกรณีสาํคัญผดิใน

สาระสาํคัญของนิตกิรรม  ใบมอบฉันทะดงักล่าวใช้ไม่ได้เพราะตกเป็นโมฆะ 

(ฎ. ๘๒๘/๒๕๐๘) 

 



  หนีใ้นอนาคตหรือหนีมี้เงื่อนไขจะประกันไว้กไ็ด้ 

 ๑. สญัญาคํา้ประกนัลกูจ้างเข้าทาํงาน 

      -  สญัญาคํา้ประกนัลกูจ้างเข้าทาํงานในตาํแหน่งพนักงานรกัษาความปลอดภยั

ย่อมเป็นการคํา้ประกนัการทาํงานในตาํแหน่งรกัษาความปลอดภยัเท่านัน้  การ

ท่ีลกูจ้างหลอกลวงเอาเงินของลกูค้าไป ย่อมอยู่นอกเหนือการท่ีคํา้ประกนั (ฎ. 

๕๗๒๐/๒๕๓๓) 

      -  คํา้ประกนัการทาํงานในตาํแหน่งพนักงานขบัรถ แต่ลกูจ้างนําใบเสรจ็ค่า

รกัษาพยาบาลปลอมมาขอเบิกเงินและรบัเงินจากนายจ้างไป  อยู่นอกเหนือการ

คํา้ประกนั (ฎ. ๑๔๘๓/๒๕๒๗) 



        -  คํา้ประกนัลกูจ้าง เมื่อลกูจ้างได้เล่ือนตาํแหน่งขึน้ไปแล้ว ผูค้ํา้ประกนัยงัคง

ต้องรบัผิดอยู่ (ฎ. ๒๔๔/๒๕๒๖) 

         แต่เมื่อลกูจ้างได้เล่ือนตาํแหน่งท่ีมีความเส่ียงมากขึน้และมีผูค้ํา้ประกนัใหม่ ผู้

คํา้ประกนัคนเดิมย่อมหลดุพ้นความรบัผิด 

        -  จาํเลยคํา้ประกนั ก. เข้าทาํงานในตาํแหน่งคนงานโรงแรม  ต่อมาเมื่อ ก. ได้

เล่ือนเป็นพนักงานเกบ็เงิน  ทางโรงแรมจึงได้จดัให้ ข. เป็นผูค้ํา้ประกนัอีก  แสดง

ว่าโรมแรมไม่ประสงคท่ี์จะให้จาํเลยผกูผนัตามสญัญาคํา้ประกนัอีกต่อไป จาํเลย

จึงไม่ต้องรบัผิดอีก (ฎ. ๑๗๒๑/๒๕๒๙) 

        -  ทาํสญัญาคํา้ประกนัเข้าทาํงานเป็นลกูจ้างรายวนั ต่อมาบรรจแุละได้รบัการ

แต่งตัง้เป็นพนักงานประจาํ โดยไม่ได้ทาํสญัญาคํา้ประกนัใหม่อีก จะนําสญัญา

คํา้ประกนัในตาํแหน่งเดิมมาเรียกให้ผูค้ํา้ประกนัรบัผิดไม่ได้ (ฎ. ๓๔๘๙/๒๕๒๗) 



     -  ทาํสญัญาคํา้ประกนัจาํเลยในกรณีเป็นตวัแทนจาํหน่ายคอมพิวเตอรใ์ห้โจทก ์ 

ต่อมาจาํเลยเปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอรเ์อง แล้วซ้ือคอมพิวเตอรม์า แต่ไม่

ชาํระราคา  กรณีดงักล่าวอยู่นอกขอบเขตการคํา้ประกนั (ฎ. ๒๒๕๘/๒๕๓๕) 

      - ลกูจ้างเข้าทาํงานกบันายจ้างสองครัง้  โดยทาํสญัญาคํา้ประกนัในครัง้แรก แต่

ไม่เกิดความเสียหาย เมื่อลกูจ้างออกจากงานไป สญัญาคํา้ประกนัย่อมส้ินผล

ผกูพนั  ต่อมานายจ้างรบัลกูจ้างกลบัเข้าทาํงานใหม่ และก่อให้เกิดความเสียหาย 

ผูค้ํา้ประกนัย่อมไม่ต้องรบัผิด แม้ภายหลงัผูค้ํา้ประกนัจะทาํหนังสือรบัสภาพหน้ี

ไว้ กไ็ม่ผกูพนั เน่ืองจากไม่มีมลูหน้ีให้รบัสภาพหน้ี ( ฎ. ๖๑๓๙/๒๕๔๐) 

   



    ๒. สญัญาคํา้ประกนัผูร้บัทนุไปศึกษาต่อ 

         - คํา้ประกนัการได้รบัทนุไปศึกษาต่อต่างประเทศมีกาํหนด ๒ ปี แต่ผูร้บัทนุ

เรียนไม่จบ และได้รบัอนุมติัให้ศึกษาต่ออีก ๔ ปี เศษ จนจบการศึกษา  ต่อมาได้

ออกจากราชการ ผูค้ํา้ประกนัยงัต้องรบัผิดในส่วนน้ี (ฎ. ๑๐๕๖/๒๕๓๖) (ปัจจบุนั

ใช้ไม่ได้แล้ว) 

          - คํา้ประกนัการไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ๒ ปี ต่อมาได้รบัอนุมติัให้

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกจนจบการศึกษา แล้วไม่กลบัเข้ารบัราชการ ผูค้ํา้

ประกนัรบัผิดเฉพาะตามสญัญาศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ๒ ปี ( ฎ. ๓๕๗๙/

๒๕๓๖) 

          - คํา้ประกนัการไปศึกษาอบรมเป็นเวลา ๙ เดือน  แล้วได้รบัอนุมติัศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาโทอีก ๒ ปี  ผูค้ ํา้ประกนัรบัผิดเฉพาะทนุท่ีรบัไป ๙ เดือน  

(ฎ. ๙๓๙/๒๕๓๗) 



                                           (แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่)  

                   หน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเงือ่นไขจะประกนัไว้เพ่ือเหตกุารณ์ซ่ึงหน้ีนัน้

อาจเป็นผลได้จริงกป็ระกนัได้ “แต่ต้องระบ(ุ๑)วตัถปุระสงคใ์นการก่อ

หน้ีรายท่ีคํา้ประกนั (๒) ลกัษณะของมลูหน้ี  (๓) จาํนวนเงินสงูสดุ

ท่ีคํา้ประกนัและ(๔)ระยะเวลาในการก่อหน้ีท่ีจะคํา้ประกนั เว้นแต่

เป็นการคํา้ประกนัเพ่ือกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราวตามมาตรา 

๖๙๙   จะไม่ระบรุะยะเวลากไ็ด้ 

                     สญัญาคํา้ประกนัต้องระบหุน้ีหรือสญัญาท่ีคํา้ประกนัไว้

โดยชดัแจ้ง และผูค้ํา้ประกนัย่อมรบัผิดเฉพาะหน้ีหรือสญัญาท่ี

ระบไุว้เท่านัน้” 



     ๑. การคํา้ประกนักรณีสญัญาของพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีลาไปศึกษา 

          -  จาํนวนเงินสงูสดุท่ีคํา้ประกนั  ( คิดจากเงินเดือนท่ีได้ร้บระหว่างลาไปศึกษา) 

              หากมีการขึน้เงินเดือน ? 

              การขยายระยะเวลาการลา? (ทาํให้ได้รบัเงินเดือนมากกว่าในระยะเวลาท่ีระบ)ุ 

          -  ระยะเวลาการก่อหน้ีท่ีจะคํา้ประกนั (ระยะเวลาท่ีลาไปศึกษา) 

               การขยายระยะเวลาการลา? 

          -  จาํนวนเบีย้ปรบั (จาํนวนเงินสงูสดุท่ีคํา้ประกนั) 

      ๒. การคํา้ประกนัรบัทนุไปศึกษาต่อ 

          -  จาํนวนเงินสงูสดุท่ีคํา้ประกนั 

          -  กรณีท่ีศึกษายงัไม่สาํเรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และมีการอนุมติัให้ขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อ (ระยะเวลาการคํา้ประกนั) 

          -  จาํนวนเบีย้ปรบั (จาํนวนเงินสงูสดุท่ีคํา้ประกนั) 

                 



      ๓.  การคํา้ประกนัการทาํงาน 

           -  ลกัษณะของงานท่ีคํา้ประกนั (ลกัษณะของมลูหน้ีท่ีชดัเจน) 

               กรณีเล่ือนตาํแหน่ง,หรือเปล่ียนตาํแหน่ง ต้องทาํสญัญาใหม่หรือไม่ ? 

           -  จาํนวนเงินสงูสดุท่ีผูค้ํา้ประกนัจะต้องรบัผิดกรณีลกูจ้าง,พนักงาน

ก่อให้เกิดความเสียหาย 

               คิดจากอะไร? หรือกาํหนดวงเงินกว้างๆไว้? 

           - กรณีน้ี ไม่ต้องระบรุะยะเวลาการคํา้ประกนั 



ข้อตกลงใดที่กาํหนดให้ผู้คํา้ประกันต้องรับผิดอย่างเดยีวกับ

ลูกหนีร่้วมหรือในฐานะลูกหนีร่้วม ข้อตกลงนัน้เป็นโมฆะ 

(มาตรา ๖๘๑/๑) 

 เมื่อผูค้ํา้ประกนัไม่ต้องรบัผิดอย่างเดียวกบัลกูหน้ีรว่ม ทาํให้ผูค้ํา้ประกนัมีสิทธิ 

  ๑.   เมื่อเจ้าหน้ีทวงให้ผูค้ํา้ประกนัชาํระหน้ี ผูค้ํา้ประกนัจะขอให้ลกูหน้ีชาํระก่อนก็

ได้ เว้นแต่ลกูหน้ีจะถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลายหรอืไม่ปรากฎว่าลกูหน้ีอยู่แห่ง

ใด (มาตรา ๖๘๘) 

     - ถ้าเจ้าหน้ีไม่ทาํตามจะบงัคบัเจ้าหน้ีได้หรือไม่?  ( ถ้าหน้ีถึงกาํหนด ผูค้ํา้ประกนั

อาจชาํระหน้ีแก่เจ้าหน้ีเสียทนัที แล้วไปไล่เบีย้เอากบัลกูหน้ีได้ )    

       (กรณีท่ีฟ้องผูค้ํา้ประกนัเพียงคนเดียว ผูค้ํา้ประกนัย่อมขอให้ศาลเรียกลกูหน้ี

เข้ามาเป็นจาํเลยร่วมได้ ตาม ป.วิ.พ ม. ๕๗ (๓) 



     ๒. ถ้าผูค้ํา้ประกนัพิสจูน์ได้ว่าลกูหน้ีมีทางท่ีจะชาํระหน้ีได้ และการท่ีจะบงัคบัให้
ลกูหน้ีชาํระหน้ีนัน้เป็นการไม่ยาก  เจ้าหน้ีต้องบงัคบัการชาํระหน้ีรายนัน้เอาจาก
ทรพัยสิ์นของลกูหน้ีก่อน (มาตรา ๖๘๙) 

         - ต้องเป็นกรณีท่ีฟ้องลกูหน้ีและผูค้ํา้ประกนัร่วมกนั ผูค้ํา้ประกนัจึงจะใช้สิทธิ
เก่ียงให้บงัคบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีก่อนได้ ถ้าไม่ได้ฟ้องลกูหน้ีด้วย ผูค้ํา้ประกนัจะ
ใช้สิทธิดงักล่าวไม่ได้  

      ๓. ถ้าเจ้าหน้ีมีทรพัยข์องลกูหน้ียึดถือไว้เป็นประกนั เมื่อผูค้ํา้ประกนัจะรอ้งขอ  
เจ้าหน้ีต้องบงัคบัเอาจากทรพัยซ่ึ์งเป็นประกนันัน้ก่อน ( มาตรา ๖๙๐) 

        -  ยึดถือไว้ เช่น ยึดหน่วง  จาํนํา หรือจาํนอง 

        -  ต้องเป็นทรพัยสิ์นของลกูหน้ีเท่านัน้ ถ้าเป็นของบคุคลอ่ืนนํามาประกนัแทน 
ผูค้ํา้ประกนัจะใช้สิทธิตามมาตราน้ีไม่ได้ 

           



  กรณีผู้คํา้ประกันหลายคน 

    ๑.  ผูค้ํา้ประกนัหลายคนเข้าคํา้ประกนัในหน้ีรายเดียวกนั ต้องรบัผิดรว่มกนั 
(เฉพาะผูค้ํา้ประกนัด้วยกนั) อย่างลกูหน้ีร่วม 

      - แม้จะทาํสญัญากนัคนละฉบบักต็าม ( ฎ. ๖๗/๒๕๓๑) 

      -  ไม่จาํต้องทาํสญัญาในเวลาเดียวกนั (ฎ. ๒๒๔๓/๒๕๓๖) 

      -  เมื่อผูค้ํา้ประกนัคนหน่ึงชาํระหน้ีแก่เจ้าหน้ีจนหมดแล้ว ย่อมช่วงสิทธิมา

เรียกรอ้งจากผูค้ํา้ประกนัอีกคนหน่ึงได้ เช่น มีผูค้ํา้ประกนั ๒ คน  เมื่อผูค้ํา้

ประกนัคนหน่ึงชาํระหน้ีให้ลกูหน้ีจนหมดแล้ว ย่อมช่วงสิทธิมาเรียกกบัผูค้ํา้

ประกนัอีกคนหน่ึงได้ก่ึงหน่ึง (ฎ ๓๕๙/๒๕๐๙) และมีสิทธิมาไล่เบีย้เอากบัลกูหน้ี

ได้ทัง้หมด ( ฎ. ๔๕๗๔/๒๕๓๖) 



  คํา้ประกันจาํกัดวงเงนิ 

   -  ทาํสญัญาคํา้ประกนัในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ความรบัผิดของผูค้ํา้ประกนัจึง

มีเพียงจาํนวนเงินในวงเงินดงักล่าว แต่หากเป็นหน้ีเงินต้องรวมดอกเบีย้ตาม

อตัราท่ีต้องจ่าย (ในกรณีหน้ีเงิน) ด้วย (ฎ. ๖๒๕/๒๕๔๒) 

    -  แต่หากเป็นกรณีลกูหน้ีหรือผูค้ํา้ประกนัผิดนัด เป็นหน้ีเงินต้องชาํระดอกเบีย้ใน

อตัราร้อยละเจด็ครึง่ต่อปีในระหว่างผิดนัดด้วย ( ๓๓๔๗/๒๕๒๙)  

     



 บรรดาข้อตกลงเก่ียวกับการคํา้ประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา ๖๘๑ 

วรรคหน่ึง  วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และ

มาตรา ๖๙๙ เป็นโมฆะ 

         มาตรา ๖๘๑  

          (๑)  ต้องเป็นหน้ีท่ีสมบรูณ์ 

          (๒) สญัญาคํา้ประกนัต้องระบหุน้ีหรือสญัญาท่ีคํา้ประกนัไว้โดยชดัแจ้ง 

           ถ้าเป็นหน้ีในอนาคตต้องระบ ุ

          (๑) วตัถปุระสงคใ์นการก่อหน้ีรายท่ีคํา้ประกนั  

          (๒) ลกัษณะของมลูหน้ี   

          (๓) จาํนวนเงินสงูสดุท่ีคํา้ประกนั 

          (๔)  ระยะเวลาในการก่อหน้ีท่ีจะคํา้ประกนั เว้นแต่เป็นการคํา้ประกนัเพ่ือ
กิจการเน่ืองกนัไปหลายคราวตามมาตรา ๖๙๙   จะไม่ระบรุะยะเวลากไ็ด้ 

                      

 



     มาตรา ๖๙๔   ข้อตกลงท่ีห้ามผูค้ํา้ประกนัยกข้อต่อสู้ของผูค้ ํา้ประกนัหรือข้อต่อสู้
ของลกูหน้ีท่ีมีต่อเจ้าหน้ีขึน้ต่อสู้เป็นโมฆะ 

            กรณีข้อต่อสู้ของผูค้ ํา้ประกนั 

         -  หน้ีขาดอายคุวาม  (สญัญาคํา้ประกนัมีอายคุวาม ๑๐ ปี นับแต่อาจบงัคบัสิทธิได้ 
มิใช่วนัทาํสญัญาคํา้ประกนั  เช่น ละเมิด ต้องนับแต่ ๑๐ ปีท่ีรู้เร่ืองความผิดและรู้ตวั
ผูก้ระทาํผิด (ฎ. ๔๖๐๗/๓๖), หรือ ๑๐ ปี นับแต่ผิดสญัญา ) 

         -   แบบของสญัญาคํา้ประกนั  (ไม่ได้ทาํเป็นหนังสือ) 

         -   เจ้าหน้ีผอ่นเวลาให้ลกูหน้ี 

           กรณีข้อต่อสู้ของลกูหน้ี 

          -  อายคุวามของลกูหน้ี ( เช่น เจ้าหน้ีไม่ได้ฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่เจ้าหน้ีทราบการ
ตายของลกูหน้ี  ผูค้ ํา้ประกนัยกอายคุวามดงักล่าวขึน้ต่อสู้ได้ (ฎ. ๑๐๗๒/๒๕๓๗) 

           -  แบบของสญัญา (เช่น สญัญาเช่าซ้ือ, กู้เงินไม่ได้ทาํเป็นหนังสือ)  

           -  วตัถปุระสงคข์องสญัญา 

      



 ผู้คํา้ประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในขณะเม่ือหนีข้อง

ลูกหนีร้ะงบัสิน้ไปไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ (มาตรา ๖๙๘) 
 หน้ีของลกูหน้ีระงบั 

    - ชาํระหน้ีครบถ้วนแล้ว 

    - ปลดหน้ี 

    - แปลงหน้ีใหม่  ( เช่น ลกูหน้ีผิดสญัญาจ้างทาํของ ต่อมาเจ้าหน้ีและลกูหน้ีตกลงทาํ
สญัญากู้ยืมเงินแทนจาํนวนเงินค่าเสียหายจากการผิดสญัญา) 

     - หกัลบกลบหน้ี  (เป็นกรณีเจ้าหน้ีและลกูหน้ีต่างเป็นหน้ีซ่ึงกนัและกนั และหน้ีนัน้ถึง
กาํหนดแล้ว 

     - หน้ีเกล่ือนกลืนกนั (สิทธิและความรบัผิดในหน้ีตกแก่บคุคลคนเดียวกนั เช่น ก.ให้ ข. 
เช่าท่ีดิน ต่อมาระหว่างสญัญาเช่า  ข. ซ้ือท่ีดินดงักล่าว ทาํให้หน้ีสญัญาเช่าหลงัจากนัน้
ระงบัส้ินไป 

     -  หน้ีของลกูหน้ีขาดอายคุวาม 



การคํา้ประกันเพื่อกจิการเน่ืองกันไปหลายคราวไม่จาํกัดเวลา 

ผู้คํา้ประกันอาจเลิกเสียเพื่อคราวอันเป็นอนาคตได้  

(มาตรา ๖๙๙) 

         สญัญาจ้างบคุคลเข้าทาํงาน  

      -  ข้อตกลงท่ีห้ามเลิกการคํา้ประกนัการทาํงาน เป็นโมฆะ 

      -  หนังสือบอกเลิกการคํา้ประกนัการทาํงานของลกูจ้าง มีผลทนัทีท่ีผูแ้ทน

นายจ้างได้รบัหนังสือ ไม่จาํต้องรอให้ท่ีประชุมนายจ้างอนุมติัก่อน ผูค้ํา้ประกนั

ไม่ต้องรบัผิดหลงัจากนัน้ (ฎ. ๑๙๔๕/๒๕๓๗) 

       -  แม้นายจ้างจะอ้างว่ายงัตรวจสอบทรพัยสิ์นหรือทาํงบการเงินยงัไม่เสรจ็  ผู้

คํา้ประกนักไ็ม่ต้องรบัผิดในหน้ีภายหลงับอกเลิก (ฎ. ๑๖๔๑/๒๕๐๘) 

 



     เมือ่ลกูหน้ีผดินดั ใหเ้จา้หน้ีมหีนงัสอืบอกกลา่วไป

ยงัผูค้ํา้ประกนัภายใน หกสบิวนันบัแต่วนัทีล่กูหน้ี

ผดินดั และไมว่า่กรณีจะเป็นประการใดเจา้หน้ีจะ

เรยีกใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระหน้ีก่อนทีห่นงัสอืบอก

กลา่วจะไปถงึผูค้ํา้ประกนัมไิด ้แต่ไมต่ดัสทิธผิูค้ํา้

ประกนัทีจ่ะชาํระหน้ีเมือ่หน้ีถงึกาํหนดชาํระ 

(มาตรา ๖๘๖ วรรคแรก) 



 ลูกหนีผิ้ดนัด ( มาตรา ๒๐๔ ) 
   ๑. ลกูหน้ีผิดนัดเพราะเจ้าหน้ีเตือนแล้ว 

       - หน้ีถึงกาํหนดนัดแล้ว 

       - เจ้าหน้ีเตือนให้ลกูหน้ีชาํระแล้ว 

       - ลกูหน้ีไม่ชาํระหน้ี 

        เช่น สญัญากู้เงินท่ีไม่มีกาํหนดชาํระ, สญัญาท่ีคู่สญัญาไม่ถือว่ากาํหนดเวลา

ชาํระหน้ีเป็นสาระสาํคญั 

            กู้เงินโดยไม่ได้กาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี  การนําคดีมาฟ้องถือว่าเป็นการ

เตือนให้ชาํระหน้ีในตวั  ถือว่าผิดนัดนับแต่วนัฟ้อง (ฎ. ๖๒๗/๒๕๓๒) จึงต้องคิด

ดอกเบีย้นับแต่วนัฟ้อง 



     ๒. ลกูหน้ีผิดนัดโดยเจ้าหน้ีไม่ต้องเตือน 

       ๒.๑  กาํหนดเวลาชาํระหน้ีตามวนัปฎิทิน  (กาํหนดวนัเดือนปีของปฎิทิน) 

             -   สญัญากู้กาํหนดเวลาชาํระหน้ีภายในวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ หากผูก้ ู้

ไม่ชาํระตามกาํหนดย่อมถือว่าผิดนัด 

             -  สญัญาเช่ากาํหนดเวลาชาํระค่าเช่าภายในวนัท่ี ๑ ของทุกๆเดือน  เป็น

การกาํหนดเวลาตามปีปฎิทิน  

             -  สญัญาเช่ามีกาํหนดเวลา ๓ ปี โดยกาํหนดวนัเร่ิมต้นและส้ินสดุสญัญาวนั

แห่งปฎิทิน และผูเ้ช่าต้องชาํระค่าเช่าล่วงหน้าทุกปี ถือว่ามีการกาํหนดให้ผูเ้ช่า

ชาํระค่าเช่าภายในวนัครบรอบปี ถ้าผูเ้ช่าไม่ชาํระตามกาํหนดถือว่าผิดนัดโดยไม่

ต้องเตือน  (ฎ. ๑๑๖๕/๒๔๙๙) 



  ๒.๒  กาํหนดเวลาชาํระหน้ีโดยคาํนวณตามปฎิทินจากวนับอกกล่าว 

             ต้องมีการบอกกล่าวก่อนท่ีเพ่ือให้เวลาลกูหน้ีเตรียมตวัชาํระหน้ี เช่น 

              -  กู้เงินโดยมีข้อสญัญาว่าต้องชาํระเงินคืนภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัท่ีได้รบั
การบอกกล่าวให้ชาํระ 

              -  ตกลงว่าต้องชาํระเงินภายใน ๓๐ วนันับแต่ส่งมอบสินค้า ถือว่ามีการ
กาํหนดเวลาท่ีแน่นอน หากไม่ชาํระหน้ีภายในกาํหนดดงักล่าวถือว่าผิดนัด 

               หน้ีรายเดียวแบง่กาํหนดเวลาชาํระหน้ีเป็นหลายงวด ลกูหน้ีไม่ชาํระหน้ี
เพียงงวดเดียว ถือว่าผิดนัดทัง้หมด 

              -  ตกลงชาํระหน้ีสองงวด เมื่อจาํเลยไม่ชาํระหน้ีเพียงงวดเดียว ย่อมตก
เป็นผูผิ้ดนัดทัง้หมด โจทกฟ้์องเรียกหน้ีงวดท่ีสองได้  (ฎ. ๒๒๐๘/๒๕๓๓) 

               - ตกลงชาํระหน้ีภายในวนัท่ี ๑ ของทุกๆเดือน แม้ไม่มีข้อความว่าผิดนัด
งวดใดงวดหน่ึงถือว่าผิดนัดทัง้หมด เมื่อผิดนัดไม่ชาํระงวดใดๆ ย่อมตกเป็นผู้
ผิดนัดทัง้หมด  (ฎ. ๕๒๑/๒๕๑๐) 



  ๒.๓  หน้ีเกิดแต่มลูละเมิด 

            -  หน้ีละเมิดถือว่าลกูหน้ีผิดนัดนับแต่เวลาละเมิด ตาม มาตรา  ๒๐๖ 

            -  นายจ้างซ่ึงลกูจ้างทาํละเมิดต้องถือว่าผิดนัดนับแต่วนัละเมิดเช่นเดียวกบั

ลกูจ้าง 

            -  แต่กรณีนายจ้างจ่ายเงินให้ผูเ้สียหายไปแล้ว  ไล่เบีย้เอาแก่ลกูจ้างนัน้ มี

สิทธิคิดดอกเบีย้นับแต่วนัท่ีได้จ่ายเงินไป ไม่ใช่วนัทาํละเมิด 

         ๓.  กรณีไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผูค้ํา้ประกนั  ทาํให้ยงัไม่สามารถฟ้องคดี

ได้  ซ่ึงอาจเป็นเหตใุห้ยงัไม่มีอาํนาจฟ้องกไ็ด้ 

         ๔.  แม้ลกูหน้ียงัไม่ได้ผิดนัด หรือเจ้าหน้ีจะยงัไม่มีหนังสือบอกกล่าว เมื่อหน้ี

ถึงกาํหนดกไ็ม่ตดัสิทธิผูค้ํา้ประกนัท่ีจะชาํระหน้ีนัน้เอง 



                                     กรณีท่ีไม่ถือว่าลกูหน้ีผิดนัด 

      -  การชาํระหน้ีไม่ได้กระทาํลงเพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงท่ีลกูหน้ีไม่ต้อง
รบัผิดชอบ 

           เช่น   ตกลงส่งมอบสินค้าให้ภายในกาํหนด แต่รถท่ีบรรทกุสินค้าถกูรถคนั
อ่ืนเฉ่ียวชนทาํให้ทรพัยสิ์นท่ีขนส่งมาเสียหายทัง้หมด  หรือ เส้นทางถกูน้ําท่วม
ขาด ไม่สามารถมาส่งสินค้าได้ตามกาํหนด เช่นน้ีไม่ถือว่าลกูหน้ีผิดนัด 

            หรือบางกรณีเกิดจากเจ้าหน้ีเอง เช่น  เจ้าของท่ีดินไม่สามารถส่งมอบท่ีดิน
ท่ีจะสร้างตึกให้แก่ผูร้บัจ้างได้ทนัตามกาํหนด เน่ืองจากเจ้าของท่ีดินเดิมไม่ยอม
ออกไป ผูร้บัจ้างจึงไม่อาจสรา้งตึกให้เสรจ็ภายในระยะเวลา ไม่ถือว่าผูร้บัจ้างผิด
นัด  

             - วางปืนประกนัการกู้เงิน เมื่อผูก้ ู้ขอชาํระหน้ี แต่ผูใ้ห้กู้ไม่ยอมคืนปืน ผูก้ ู้ไม่
ชาํระเงิน ยงัไม่ถือว่าผิดนัด  

              - เจ้าของท่ีดินแบง่แยกท่ีดินไม่ทนัเน่ืองจากน้ําท่วม รงัวดัไม่ได้ เช่นน้ี
เจ้าของท่ีดินยงัไม่ผิดนัด 



          ในกรณีท่ีเจ้าหน้ีมิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง      

ให้ผูค้ํา้ประกนัหลดุพ้นจากความรบัผิดในดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน 

ตลอดจนค่าภาระติดพนั อนัเป็นอปุกรณ์แห่งหน้ีรายนัน้ บรรดาท่ีเกิดขึน้ภาย

ภายหลงัจากพ้นกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ( มาตรา  ๖๘๖ วรรคสอง) 

              -  แต่ลกูหน้ียงัต้องรบัผิดในดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า

ภาระติดพนั อนัเป็นอปุกรณ์แห่งหน้ีรายนัน้ ตาม มาตรา ๖๘๕ แม้จะเรียกจากผู้

คํา้ประกนัไม่ได้  



        เมื่อเจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกให้ผูค้ํา้ประกนัชาํระหน้ีหรือผูค้ํา้ประกนัมีสิทธิชาํระ

หน้ีได้ตามวรรคหน่ึง ผูค้ํา้ประกนัอาจชาํระหน้ีทัง้หมดหรือใช้สิทธิชาํระหน้ีตาม

เงือ่นไขและวิธีการในการชาํระหน้ีท่ีลกูหน้ีมีอยู่กบัเจ้าหน้ีก่อนการผิดนัดชาํระ

หน้ี  ทัง้น้ี  เฉพาะในส่วนท่ีตนต้องรบัผิดกไ็ด้ และให้นําความในมาตรา ๗๐๑ 

วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  (มาตรา ๖๘๖ วรรคสาม) 

            -  เมื่อได้รบัหนังสือบอกกล่าว หรือหน้ีถึงกาํหนดชาํระ ผูค้ํา้ประกนัมีสิทธิคือ 

                -  ชาํระหน้ีนัน้ทัง้หมด 

                -  ใช้สิทธิตามเงือ่นไขและวิธีการในการชาํระหน้ีท่ีลกูหน้ีมีอยู่กบัเจ้าหน้ี

ก่อนการผิดนัดชาํระหน้ี  เช่น  สญัญาเช่าซ้ือรถผอ่นชาํระทกุวนัท่ี ๑ ของเดือน ๆ

ละ ๑,๐๐๐ บาท  จนกว่าจะครบ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเข้าบญัชีเจ้าหน้ี  เช่นน้ี

เมื่อลกูหน้ีผิดนัดและผูค้ํา้ประกนัได้หนังสือบอกกล่าว ผูค้ํา้ประกนักส็ามารถ

ผอ่นชาํระหน้ีตามข้อตกลงดงักล่าวได้  และหากเจ้าหน้ีไม่ยอมรบัชาํระหน้ีตาม

เงือ่นไขดงักล่าว ผูค้ํา้ประกนัย่อมหลดุพ้น  



          ในระหว่างท่ีผูค้ํา้ประกนัชาํระหน้ีตามเงือ่นไขและวิธีการในการชาํระหน้ี

ของลกูหน้ีตามวรรคสาม เจ้าหน้ีจะเรียกดอกเบีย้เพ่ิมขึน้เพราะเหตท่ีุลกูหน้ีผิด

นัดในระหว่างนัน้มิได้ 

             - กรณีผูค้ํา้ประกนัเลือกชาํระหน้ีตามเงือ่นไขเดิมท่ีลกูหน้ีมีต่อเจ้าหน้ี ใน

ระหว่างนัน้ยงัไม่ถือว่าผูค้ํา้ประกนัผิดนัด  และจะเรียกดอกเบีย้กรณีผิดนัดกบัผู้

คํา้ประกนัไม่ได้ 

           การชาํระหน้ีของผูค้ํา้ประกนัตามมาตราน้ี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ํา้

ประกนัตามมาตรา ๖๙๓ 

             -  น่าจะเป็นกรณีท่ีผูค้ํา้ประกนัชาํระหน้ีทัง้หมดหรือชาํระหน้ีตามเงือ่นไข

เดิมของลกูหน้ี จนเสรจ็ส้ินแล้ว จึงจะมาใช้สิทธิไล่เบีย้เอากบัลกูหน้ีได้ 



      มาตรา ๖๙๑  ในกรณีท่ีเจ้าหน้ีกระทาํการใดๆ อนัมีผลเป็นการลดจาํนวนหน้ี

ท่ีมีการคํา้ประกนั รวมทัง้ดอกเบีย้ ค่าสินไหมทดแทน หรือภาระติดพนัอนัเป็น

อปุกรณ์แห่งหน้ีรายนัน้  

            (๑) ถ้าลกูหน้ีได้ชาํระหน้ีตามท่ีได้ลดแล้วกดี็  

            (๒) ลกูหน้ีชาํระหน้ีตามท่ีได้ลดดงักล่าวไม่ครบถ้วนแต่ผูค้ํา้ประกนัได้ชาํระ

หน้ีส่วนท่ีเหลือนัน้แล้วกดี็  

             (๓) ลกูหน้ีไม่ชาํระหน้ีตามท่ีได้ลดดงักล่าวแต่ผูค้ํา้ประกนัได้ชาํระหน้ีตามท่ี

ได้ลดนัน้แล้วกดี็   

               ทัง้น้ีไม่ว่าจะล่วงเลยกาํหนดเวลาชาํระหน้ีตามท่ีได้ลดดงักล่าวแล้วหรือไม่

กต็าม ให้ผูค้ํา้ประกนัเป็นอนัหลดุพ้นจากการคํา้ประกนั 

              ข้อตกลงใดท่ีมีผลเป็นการเพ่ิมภาระแก่ผูค้ํา้ประกนัให้มากกว่าท่ีบญัญติัไว้

ในวรรคหน่ึง ข้อตกลงนัน้เป็นโมฆะ 



     ตวัอย่าง    หน้ีเงินกู้ ซ่ึงได้มีการคํา้ประกนั มีจาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่เจ้าหน้ีลด

หน้ีให้ลกูหน้ีเหลือ  ๕,๐๐๐ บาท แต่ต้องชาํระภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัด  เช่นน้ี 

          (๑)  ถ้าลกูหน้ีชาํระ ๕,๐๐๐ บาทแล้ว จะมาเรียกอีก ๕,๐๐๐ บาท จากผูค้ํา้

ประกนัไม่ได้ 

          (๒) ถ้าลกูหน้ีชาํระ ๓,๐๐๐ บาท ค้างอีก ๒,๐๐๐ บาท  ผูค้ํา้ประกนัชาํระอีก 

๒,๐๐๐ บาท จะเรียกส่วนท่ีเหลืออีก ๕,๐๐๐ บาท จากผูค้ํา้ประกนัไม่ได้ 

           (๓) ถ้าลกูหน้ีไม่ชาํระเลย  แต่ผูค้ํา้ประกนัชาํระจาํนวน ๕,๐๐๐ บาท  จะเรียก

อีก ๕,๐๐๐ บาท จากผูค้ํา้ประกนัไม่ได้ 

            -  แม้ผูค้ํา้ประกนัจะชาํระหน้ีแทนลกูหน้ี ตาม (๑), (๒) เมื่อพ้นกาํหนด

ระยะเวลา ๑ ปี ตามท่ีลกูหน้ีตกลงกบัเจ้าหน้ีกต็าม ผูค้ํา้ประกนัย่อมหลดุพ้น 

            -  การทาํข้อตกลงให้ผูค้ํา้ประกนัรบัผิดเกินกว่านัน้เป็นโมฆะ 



           มาตรา ๗๐๐  ถ้าคํา้ประกนัหน้ีอนัจะต้องชาํระ ณ  เวลามีกาํหนดแน่นอน

และเจ้าหน้ียอมผอ่นเวลาให้แกลกูหน้ี ผูค้ํา้ประกนัย่อมหลดุพ้นจากความรบัผิด 

เว้นแต่ ผูค้ํา้ประกนัจะได้ตกลงด้วยในการผอ่นเวลานัน้  

              (๑)  ต้องเป็นหน้ีท่ีมีกาํหนดเวลาชาํระแน่นอน 

                 - กู้ยืมเงินโดยไม่ได้กาํหนดระยะเวลาชาํระ   แม้ผูใ้ห้กู้จะผอ่นเวลาในการ

ชาํระหน้ีแก่ผูก้ ู้ กต็าม แต่เมื่อหน้ีดงักล่าวไม่มีกาํหนดชาํระแน่นอน  ผูค้ํา้ประกนั

ย่อมไม่พ้นความรบัผิด (ฎ. ๑๑๒๔/๒๕๑๑) 

                 - หน้ีละเมิดไม่มีกาํหนดเวลาชาํระแน่นอน จึงไม่อาจผอ่นเวลาได้ เช่นผู้

คํา้ประกนัการทาํงานของลกูจ้าง ๆ ทาํละเมิดแก่นายจ้าง และนายจ้างให้ผอ่นใช้

ค่าเสียหาย ไม่ใช่ผอ่นเวลาอนัมีกาํหนดแน่นอนแก่ลกูหน้ี (ฎ . ๕๐๐/๒๕๐๗) 



     (๒). ต้องเป็นการตกลงกนั คือมีคาํเสนอและคาํสนอง  โดยตกลงกาํหนดเวลา

ใหม่ท่ีแน่นอน ซ่ึงในระหว่างนัน้เจ้าหน้ีจะใช้สิทธิเรียกร้องไม่ได้ 

            - สญัญากู้เงินท่ีคํา้ประกนั มีกาํหนด ๑๒ เดือน แต่โจทกไ์ม่ได้ใช้สิทธิ

ฟ้องร้องเสียแต่เน่ินๆ กลบัปล่อยเวลามาถึง ๑ ปีเศษ  เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการตก

ลงกบัลกูหน้ีในการผอ่นเวลากนั ยงัไม่ถือว่าได้มีการผอ่นเวลา ผูค้ํา้ประกนัไม่

พ้นความรบัผิด  (ฎ. ๓๗๑/๒๕๐๘) 

            - โจทกไ์ม่ใช้สิทธิฟ้องลกูหน้ีเมื่อผิดนัดไม่ใช้เงินในวนัครบกาํหนดใช้เงิน 

ไม่ใช่การผอ่นเวลา  ทัง้ไม่ทาํให้ผูค้ํา้ประกนัเสียหาย เพราะเมื่อหน้ีถึงกาํหนด

ชาํระ ผูค้ํา้ประกนัอาจชาํระหน้ีแก่เจ้าหน้ีได้ทนัที (ฎ. ๑๒๑๗/๒๔๗๓) 

             - ลกูหน้ีมีหนังสือขอผลดัชาํระหน้ีฝ่ายเดียว โดยเจ้าหน้ีไม่ได้มีหนังสือตอบ

หรือไม่ได้ว่าอะไร ไม่ถือเป็นการผอ่นเวลา (ฎ. ๙๖๘/๒๔๗๕) 



         -  การมีหนังสือทวงถามให้ชาํระหน้ี เมื่อหน้ีครบกาํหนดแล้ว โดยกาํหนดให้

ชาํระหน้ีภายในเวลาท่ีกาํหนดนับแต่ได้รบัหนังสือ เช่น ภายใน ๓๐ วนั  เช่นน้ี

เป็นการเตือนว่าลกูหน้ีผิดนัดแล้ว  หาใช่การผอ่นเวลาไม่ (ฎ. ๒๔๖/๒๕๐๖) 

         -  เจ้าหน้ีรบัผอ่นชาํระหน้ีครัง้ละงวดๆ ตามแต่จะได้ หาใช่เป็นการผอ่นเวลา

ตามกฎหมายไม่ เน่ืองจากไม่ผกูมดัเจ้าหน้ีท่ีจะรบัแต่อยา่งใด (ฎ. ๓๐๖/๒๔๗๓) 

         -  หน้ีรายเดียว แต่มีกาํหนดชาํระเป็นงวดๆ  หากผิดนัดงวดแรก กย็่อมผิดนัด

ทัง้หมด  ดงันัน้เมื่อผอ่นเวลาในงวดแรก ผูค้ํา้ประกนัย่อมจะต้องหลดุพ้นจาก

ความรบัผิดทัง้หมด 

            (๓) ข้อตกลงท่ีผูค้ํา้ประกนัทาํไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหน้ีผอ่นเวลาอนัมีผลเป็น

การยินยอมให้เจ้าหน้ีผอ่นเวลา ข้อตกลงน้ีใช้บงัคบัมิได้ 



   กรณีผูค้ํา้ประกนัตาย 

    ๑.  กรณีน้ีของลกูหน้ียงัไม่เกิดขณะท่ีผูค้ํา้ประกนัตาย สญัญาคํา้ประกนัเป็นอนั

ระงบั 

          -  ผูป้ระกนัตวัผูต้้องหาตายก่อนท่ียงัไม่มีการผิดสญัญาประกนั และยงัไม่มี

หน้ีค่าปรบัตามสญัญาเกิดขึน้  สญัญาประกนัย่อมระงบั ทายาทผูค้ํา้ประกนัไม่

ต้องรบัผิด (ฎ. ๒๔๓๘/๒๕๒๒) 

     ๒. กรณีหน้ีของลกูหน้ีเกิดขึน้แล้วในขณะผูค้ํา้ประกนัตาย กองทรพัยม์รดกของ

ผูค้ํา้ประกนัต้องรบัผิด 

          -  ผูค้ํา้ประกนัตายหลงัจากหน้ีถึงกาํหนดแล้ว สิทธิหน้าท่ีย่อมตกแก่กอง

ทรพัยม์รดก แต่โจทกต้์องฟ้องทายาทของผูค้ํา้ประกนัภายใน ๑ ปี นับแต่รู้หรือ

ควรรู้ว่าผูค้ํา้ประกนัตาย (ฎ. ๑๓๔๓/๒๕๒๐) 



            อายุความฟ้องผู้คํา้ประกัน 

 -กรณีคํา้ประกนัการทาํงานของลกูจ้าง และลกูจ้างกระทาํผิดอาญา เช่น ยกัยอก

ทรพัยห์รือลกัทรพัย,์ปลอมเอกสาร แม้ผูค้ํา้ประกนัจะยกอายคุวามของลกูหน้ีขึน้

ต่อสู้ได้ แต่กรณีดงักล่าวเป็นมลูละเมิดท่ีมีความผิดโทษตามกฎหมายอาญา ต้อง

ใช้อายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๙๕  แม้จะฟ้องผูค้ํา้ประกนั

เกิน ๑ ปี กไ็ม่ขาดอายคุวาม (ฎ. ๘๕๖/๒๕๓๖) 

  - กรณีคํา้ประกนัการทาํงานของลกูจ้าง และลกูจ้างก่อให้เกิดความเสียหายซ่ึงมิใช่

ความผิดทางอาญา  ถือว่าลกูจ้างกระทาํผิดสญัญาจ้าง มีอายคุวาม ๑๐ ปี 

สามารถฟ้องผูค้ํา้ประกนัได้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่ละเมิด (ฎ. ๔๖๐๗/๒๕๓๖) 

   -  สญัญาคํา้ประกนั มีอายคุวาม ๑๐ ปี นับแต่เวลาอาจใช้สิทธิได้ 



ความระงบัของสัญญาคํา้ประกัน (เพิ่มเตมิ) 
   - การทาํสญัญาประนีประนอมยอมความกนันอกศาล ทาํให้หน้ีเดิมระงบั หากผู้

คํา้ประกนัไม่ได้ตกลงด้วย ย่อมทาํให้สญัญาคํา้ประกนัระงบั (ฎ. ๖๓๔๓/๒๕๓๘) 

    - แต่การทาํสญัญาประนีประนอมยอมความกนัในศาล เป็นการยอมความตาม 
ป.วิ แพ่ง มาตรา ๑๓๘  เพ่ือบงัคบัหน้ีตามท่ีฟ้อง หน้ีเดิมไม่ระงบั ผูค้ํา้ประกนัต้อง
รบัผิดอยู่  

     (ฎ. ๒๔๐๖/๒๕๒๔)  

     - ลกูหน้ีล้มละลาย แม้เจ้าหน้ีไม่ได้ขอรบัชาํระหน้ีในกาํหนด ทาํให้หมดสิทธิ
เรียกรอ้งจากลกูหน้ี เจ้าหน้ียงัสามารถเรียกจากผูค้ํา้ประกนัได้ (ฎ. ๓๖๒๐/
๒๕๓๐) 

      - เจ้าหน้ีคืนสญัญาคํา้ประกนัแก่ผูค้ํา้ประกนัโดยสาํคญัผิด ไม่ใช่การระงบัหน้ี ผู้
คํา้ประกนัไม่หลดุพ้น (ฎ. ๔๐๔/๒๕๓๖) 
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