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แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยเ์ร่ืองการคํา้ประกนัและจาํนอง 
 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่

21) พ.ศ. 2558 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2558  ไดแ้กไ้ข

บทบญัญตัเิรื่องการคํ้าประกนัและจาํนองใหม้คีวามเหมาะสมแก่การ

ประกอบธุรกจิในปัจจุบนั โดยกาํหนดใหผู้ค้ํ้าประกนัทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

สามารถผกูพนัตนเพื่อรบัผดิอยา่งลกูหน้ีร่วม โดยจะไม่มสีทิธขิอใหเ้จา้หน้ี

เรยีกชาํระหน้ีจากลกูหน้ีก่อน และแมเ้จา้หน้ีจะมทีรพัยส์นิของลกูหน้ียดึถอื

ไวเ้ป็นประกนัอยู่ ผูค้ํ้าประกนัจะขอใหเ้จา้หน้ีบงัคบัชาํระหน้ีจากทรพัยส์นิ

นัน้ก่อนไม่ได ้หากผูค้ํ้าประกนัเป็นสถาบนัการเงนิหรอืประกอบอาชพีคํ้า

ประกนัเพือ่สนิจา้งเป็นปกตธิุระ กส็ามารถทาํขอ้ตกลงยนิยอมใหเ้จา้หน้ีมี

การผ่อนเวลาไวล่้วงหน้าได ้

 ฉบบัท่ี 2 

กนัยายน 2558 
 
เน้ือหา: 
 
• แกไ้ขประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชยเ์รื่องการคํ้าประกนัและ

จาํนอง  
 
• คาํวนิิจฉยัขอ้หารอืของกระทรวง

พาณิชยเ์รื่องการประกอบธุรกจิของ

คนต่างดา้ว  

 
 



นอกจากน้ีแลว้ พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่21) พ.ศ. 2558 ยงัไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิใน

เรื่องอื่นๆ อนัมสีาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้ตกลงใหผู้ค้ํ้าประกนัร่วมรบัผดิในหน้ีเป็นโมฆะ หาก 

o ไม่ไดร้ะบุไวช้ดัแจง้ในสญัญา หรอื 

o หน้ีในอนาคตมไิดก้าํหนดจาํนวนเงนิสงูสดุ หรอื 

o มขีอ้ตกลงว่าเจา้หน้ีไม่ตอ้งสง่หนงัสอืบอกกล่าวไปยงัผูค้ํ้าประกนัเมื่อลกูหน้ีผดินดั   

• กรณีผูจ้ํานองซึง่จาํนองทรพัยส์นิของตนไวเ้พื่อประกนัหน้ีของบุคคลอื่น หากมขีอ้ตกลงทีม่ผีลใหผู้จ้าํนองรบัผดิเกนิราคา

ทรพัยส์นิทีจ่าํนองในเวลาทีบ่งัคบัจาํนองหรอืเอาทรพัยจ์าํนองหลุด หรอืใหผู้จ้าํนองรบัผดิอย่างผูค้ํ้าประกนั ไม่ว่าขอ้ตกลง

นัน้จะมอียู่ในสญัญาจํานองหรอืทําเป็นขอ้ตกลงต่างหาก ขอ้ตกลงนัน้เป็นโมฆะ เวน้แต่กรณีทีนิ่ตบิุคคลเป็นลูกหน้ี และ

บุคคลผู้มีอํานาจในการจดัการของนิติบุคคลนัน้ เป็นผู้จํานองทรพัย์สนิของตนไว้เพื่อประกนัหน้ีของนิติบุคคล และผู้

จาํนองไดท้าํสญัญาคํ้าประกนัไวเ้ป็นสญัญาต่างหาก  

• ขอ้ตกลงใดทีไ่ดท้าํขึน้ระหว่างวนัทีพ่ระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัที ่20) พ.ศ. 

2557 มผีลใชบ้งัคบั คอื ตัง้แต่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์ถงึวนัที ่14 กรกฎาคม 2558 ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าทีไ่มข่ดัหรอื

แยง้กบับทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยซ์ึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัน้ีิ 

• ในกรณีทีเ่จา้หน้ีกระทาํการใด ๆ ระหว่างวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์ถงึวนัที ่14 กรกฎาคม 2558  อนัมผีลเป็นการลดจาํนวน

หน้ีทีม่กีารคํ้าประกนั ใหเ้จา้หน้ีมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ค้ํ้าประกนัทราบถงึการลดหน้ีดงักล่าวภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่

พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั และใหผู้ค้ํ้าประกนัเป็นอนัหลุดพน้จากการคํ้าประกนัตามเงื่อนไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 691 

 

คาํวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง

พาณิชยเ์ร่ืองการประกอบธรุกิจของคน

ต่างด้าว  

 
 

การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพงานก่อสร้างในสญัญาแบบเหมา (Turn Key) 

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้งในประเทศไทย ทีส่าํนกังานใหญ่ว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งเป็นผูด้าํเนินการใหต้าม

ขอ้กาํหนดหรอืขอ้ตกลงในสญัญาแบบเหมาหรอืทีเ่รยีกว่า “Turn Key” ทีส่าํนกังานใหญ่ทาํกบัเจา้ของโครงการในประเทศไทย ไม่

เขา้ขา่ยการประกอบธุรกจิเป็นสาํนกังานผูแ้ทนในประเภทการตรวจและควบคุมคุณภาพและปรมิาณของสนิคา้ทีส่าํนกังานใหญ่ซือ้

หรอืจา้งผลติในประเทศไทย  ดงันัน้การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพงานก่อสรา้งในประเทศไทย เขา้ขา่ยเป็นการประกอบธุรกจิ

ตามบญัชสีามทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 โดยบรษิทัต่างดา้วจะประกอบธุรกจิได ้ตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากอธบิด ีโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  



 

การค้าปลีกผา่นทางเคาน์เตอรเ์ซลลข์องผู้รบัฝากขายและการประกอบธรุกิจส่งออกสินค้า 

การวางขายสนิคา้ทีบ่รษิทัต่างดา้วไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติเองผ่านทางเคาน์เตอรเ์ซลลข์องผูร้บัฝากขาย โดยผูร้บัฝากขายจะไดค่้า

คอมมชิชัน่จากยอดขายสนิคา้ตามทีต่กลงกนัไว ้เป็นการขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรง ซึง่เขา้ขา่ยเป็นการคา้ปลกีตามบญัชสีาม 

(14) ทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

การทีบ่รษิทัต่างดา้วเป็นผูว้่าจา้งผูอ้ื่นทาํการโฆษณาสนิคา้ของบรษิทัและชาํระค่าบรกิารเป็นสนิคา้ทีม่ลูค่าเท่ากนักบัค่าบรกิารใน

การทาํการโฆษณา ไม่ถอืเป็นการประกอบธุรกจิในบญัชทีา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

การสง่ออกสนิคา้ไปจาํหน่ายต่างประเทศ เป็นธุรกจิทีไ่ม่อยูใ่นบญัชทีา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 

2542 บรษิทัต่างดา้วสามารถประกอบธุรกจิไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต อย่างไรกด็ ีบรษิทัต่างดา้วจะตอ้งมทีุนขัน้ตํ่าทีใ่ชใ้นการ

เริม่ตน้ประกอบธุรกจิในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าสองลา้นบาท 
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