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แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เรื่องการคํา้ ประกันและจํานอง
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
21) พ.ศ. 2558 ซึง่ มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้แก้ไข
บทบัญญัตเิ รื่องการคํ้าประกันและจํานองให้มคี วามเหมาะสมแก่การ
ประกอบธุรกิจในปั จจุบนั โดยกําหนดให้ผคู้ ้าํ ประกันทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
สามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม โดยจะไม่มสี ทิ ธิขอให้เจ้าหนี้
เรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ก่อน และแม้เจ้าหนี้จะมีทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ยดึ ถือ
ไว้เป็ นประกันอยู่ ผูค้ ้าํ ประกันจะขอให้เจ้าหนี้บงั คับชําระหนี้จากทรัพย์สนิ
นัน้ ก่อนไม่ได้ หากผูค้ ้าํ ประกันเป็ นสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพคํ้า
ประกันเพือ่ สินจ้างเป็ นปกติธุระ ก็สามารถทําข้อตกลงยินยอมให้เจ้าหนี้มี
การผ่อนเวลาไว้ล่วงหน้าได้

ฉบับที่ 2
กันยายน 2558
เนื้ อหา:
•

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เรื่องการคํ้าประกันและ
จํานอง

•

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

นอกจากนี้แล้ว พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ยังได้แก้ไขเพิม่ เติมใน
เรื่องอื่นๆ อันมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
•

ข้อตกลงให้ผคู้ ้าํ ประกันร่วมรับผิดในหนี้เป็ นโมฆะ หาก
o

ไม่ได้ระบุไว้ชดั แจ้งในสัญญา หรือ

o

หนี้ในอนาคตมิได้กาํ หนดจํานวนเงินสูงสุด หรือ

o

มีขอ้ ตกลงว่าเจ้าหนี้ไม่ตอ้ งส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผูค้ ้าํ ประกันเมื่อลูกหนี้ผดิ นัด

•

กรณีผจู้ ํานองซึง่ จํานองทรัพย์สนิ ของตนไว้เพื่อประกันหนี้ของบุคคลอื่น หากมีขอ้ ตกลงทีม่ ผี ลให้ผจู้ าํ นองรับผิดเกินราคา
ทรัพย์สนิ ทีจ่ าํ นองในเวลาทีบ่ งั คับจํานองหรือเอาทรัพย์จาํ นองหลุด หรือให้ผูจ้ าํ นองรับผิดอย่างผูค้ ้าํ ประกัน ไม่ว่าข้อตกลง
นัน้ จะมีอยู่ในสัญญาจํานองหรือทําเป็ นข้อตกลงต่างหาก ข้อตกลงนัน้ เป็ นโมฆะ เว้นแต่กรณีทน่ี ิตบิ ุคคลเป็ นลูกหนี้ และ
บุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนัน้ เป็ นผู้จํานองทรัพย์สนิ ของตนไว้เพื่อประกันหนี้ของนิติบุคคล และผู้
จํานองได้ทาํ สัญญาคํ้าประกันไว้เป็ นสัญญาต่างหาก

•

ข้อตกลงใดทีไ่ ด้ทาํ ขึน้ ระหว่างวันทีพ่ ระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.
2557 มีผลใช้บงั คับ คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือ
แย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซง่ึ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี

•

ในกรณีทเ่ี จ้าหนี้กระทําการใด ๆ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อันมีผลเป็ นการลดจํานวน
หนี้ทม่ี กี ารคํ้าประกัน ให้เจ้าหนี้มหี นังสือแจ้งให้ผคู้ ้าํ ประกันทราบถึงการลดหนี้ดงั กล่าวภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ และให้ผคู้ ้าํ ประกันเป็ นอันหลุดพ้นจากการคํ้าประกันตามเงื่อนไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 691

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสัญญาแบบเหมา (Turn Key)
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในประเทศไทย ทีส่ าํ นักงานใหญ่ว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างเป็ นผูด้ าํ เนินการให้ตาม
ข้อกําหนดหรือข้อตกลงในสัญญาแบบเหมาหรือทีเ่ รียกว่า “Turn Key” ทีส่ าํ นักงานใหญ่ทาํ กับเจ้าของโครงการในประเทศไทย ไม่
เข้าข่ายการประกอบธุรกิจเป็ นสํานักงานผูแ้ ทนในประเภทการตรวจและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าทีส่ าํ นักงานใหญ่ซอ้ื
หรือจ้างผลิตในประเทศไทย ดังนัน้ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในประเทศไทย เข้าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยบริษทั ต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ ต้องได้รบั
อนุญาตจากอธิบดี โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การค้าปลีกผ่านทางเคาน์ เตอร์เซลล์ของผู้รบั ฝากขายและการประกอบธุรกิ จส่งออกสิ นค้า
การวางขายสินค้าทีบ่ ริษทั ต่างด้าวไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตเองผ่านทางเคาน์เตอร์เซลล์ของผูร้ บั ฝากขาย โดยผูร้ บั ฝากขายจะได้ค่า
คอมมิชชันจากยอดขายสิ
่
นค้าตามทีต่ กลงกันไว้ เป็ นการขายสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง ซึง่ เข้าข่ายเป็ นการค้าปลีกตามบัญชีสาม
(14) ท้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
การทีบ่ ริษทั ต่างด้าวเป็ นผูว้ ่าจ้างผูอ้ ่นื ทําการโฆษณาสินค้าของบริษทั และชําระค่าบริการเป็ นสินค้าทีม่ ลู ค่าเท่ากันกับค่าบริการใน
การทําการโฆษณา ไม่ถอื เป็ นการประกอบธุรกิจในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของต่างด้าว พ.ศ. 2542
การส่งออกสินค้าไปจําหน่ายต่างประเทศ เป็ นธุรกิจทีไ่ ม่อยูใ่ นบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 บริษทั ต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต อย่างไรก็ดี บริษทั ต่างด้าวจะต้องมีทุนขัน้ ตํ่าทีใ่ ช้ในการ
เริม่ ต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
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