
พระราชบัญญัติสหกรณ

และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ

การดําเนินงานของสหกรณ (5)

โดย นายปราโมทย สรวมนาม
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1. เครื่องมือในการดําเนินงานสหกรณ

พระราชบัญญัติสหกรณ

ขอบังคับของสหกรณ

ระเบียบของสหกรณ

มติคณะกรรมการดําเนินการ

มติที่ประชุมใหญ



เครื่องมือในการดําเนินงานสหกรณ (ตอ)

กฎกระทรวง

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3



มาตรา 6   ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่

กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียน สําหรับการไดมา

การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึด

หนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ใน อสังหาริมทรัพย หรือ

ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การจด

ทะเบียนเชนวานั้น

ใหไดรับ ยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม 
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มาตรา 15  ใหอธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ ให

นายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการ

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง 

หรือเทียบเทา เปนรองนายทะเบียน

สหกรณ
5



มาตรา 15 (ตอ) 

 มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติหรือตามที่นายทะเบียน

มอบหมาย

การแต งตั้ งตามวรรคสอง  ให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6



พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 16

มาตรา 16 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

  (1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และ

กํากับดูแลสหกรณใหเปนไป ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้

และกฎหมายอื่น

  (2) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี

ตลอดจนสมุดและแบบรายงาน ตาง ๆ ที่สหกรณตองยื่นตอ

นายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่น ๆ  ที่ตองใชใน   

การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้
7



พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 16

(3) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระ

บัญชี

 (4) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับ

การจัดตั้งการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ

 (5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวน 

ของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถาเห็นวาสหกรณกระทําการ 

หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก

สหกรณหรือสมาชิก 
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 16

(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ

 (7) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณ

เสนอตอคณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณแหงชาติ

(8) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของ

สหกรณ

 (9) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนด   

ใหเปนอํานาจหนาที่ของ   นายทะเบียนสหกรณ  หรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย
9



พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 16

บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง

การอนุญาต การอนุมัติหรือ การดําเนินการอื่นใดตาม

พระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจ

ใหรองนายทะเบียน สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

ใหปฏิบัติการแทนได

 การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 20

มาตรา 20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของ  

นายทะเบียน สหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณหรอืรอง

นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรอืเพิกถอนมติ 

นั้นได 
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 21

มาตรา 21 ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือ

เจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสยีหาย ถา

สหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนาย

ทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ

รองทุกข หรือฟองคดีแทนสหกรณได...
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 21 (ตอ)

... และใหพนักงานอยัการรับวาตางใหสหกรณ 

โดยใหสหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกีย่วกับ

การรองทุกข     ฟองคดี หรือการวาตางแกนาย

ทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ 

หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 22

ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ

ในการปฎิบัตหนาที่ของตน จนทําใหเสื่อม

เสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก..
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 22     ตอ..

..หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับ

การเงิน  การบัญชี  หรือกิจการหรือฐานะ

การเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือตาม

รายงานการตรวจสอบ  ใหนายทะเบียน

สหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให

ปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้
15



พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 22     ตอ.. 

1. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

แกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่

นายทะเบียนสหกรณกําหนด

2. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิด

ขอบกพรองหรือเสือ่มเสยีผลประโยชนของ

สหกรณหรือสมาชิก 16



พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 22     ตอ.. 

3. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

หยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว  เพื่อแกไข

ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการและ

ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

4. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพน

จากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่ง

เกี่ยวของนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 17



พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 26

         มาตรา 26 คําสั่งใดๆ ตาม มาตรา 20  มาตรา 22 

มาตรา 24  และ มาตรา 25  ใหผูมีสวนไดเสียอุทธรณตอ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติใหเปนที่สุด 
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 42

มาตรา 42 ในการชําระคาหุน สมาชิก

จะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมได 

และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคา

หุนที่ตนถือ
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มาตรา 42 วรรคสอง

 ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม

สิ้นสุดลง  หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรอง  

หรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนัน้  และเมื่อสมาชิกภาพของ

สมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่

สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้

แกสหกรณได  และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ

พิเศษเหนือคาหุนนั้น
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มาตรา 42/1 (มีการกําหนดขึ้นใหม)

  เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปน
หนังสือไวกับสหกรณใหผูบังคับบัญชาใน
หนวยงานของรัฐ  หรือนายจางในสถาน
ประกอบการ  หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิก
ปฎิบัติหนาที่อยู  หักเงินเดือนหรือคาจางหรือ
เงินอื่นใด  ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น...
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มาตรา 42/1 (ตอ)

 ... เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพนัอืน่
ที่มีตอสหกรณใหแกสหกรณตามจํานวนที่
สหกรณแจงไป  จนกวาหนี้หรือภาระผูกพัน
นั้นจะระงับสิ้นไป  ใหหนวยงานนั้นหักเงิน
ดังกลาวและสงเงินที่หักใหแกสหกรณโดย
พลัน
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มาตรา 42/1  วรรคสอง

การแสดงเจตนายินยอมตาม

วรรคหนึ่ง  มิอาจถอนคืนได  เวนแต

สหกรณจะใหความยินยอม
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มาตรา 42/1  วรรคสาม

 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง  ตองหักใหสหกรณ

เปนลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร  และการหักเงินเขา

กองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  กฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ  กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
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ผลจากการเพิม่เติมมาตรา 42/1

• ผูบังคับบัญชาหรือนายจางมีอํานาจหักเงิน  ณ ที่จาย

ของสมาชิกสหกรณใหสหกรณไดตามกฎหมายนี้

•ตองหักเงินใหสหกรณเปนอันดับแรก
•ตองสงเงินที่หักใหสหกรณโดยพลัน
• คํายินยอมใหหักเงินของสมาชิกจะยกเลิกไมไดถายัง
ไมหมดภาระผูกพัน  หรือสหกรณยินยอม
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มาตรา 42/2 (มีการกําหนดขึ้นมาใหม)

สมาชิกอาจทําหนังสือแตงตั้งบุคคล

หนึ่งหรือหลายคน  เปนผูรับโอนประโยชน  ใน

เงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ

เมื่อตนถึงแกความตาย  โดยมอบไวแกสหกรณ

เปนหลักฐาน

26



ผลจากการเพิ่มเติมมาตรา 42/2

• มีกฎหมายรองรับการตั้งผูรับโอนประโยชนของ
สมาชิก
•สหกรณจายเงินแกผูรับโอนประโยชนไดถูกตอง
ตามกฎหมาย
•ทายาทผูรับโอนประโยชนจะไดรับเงินจาก
สหกรณโดยสะดวกขึ้น
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มาตรา 46  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมี

อํานาจ กระทําการ ดังตอไปนี้ได

(1) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และ

อุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก

(2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแก

สมาชิกและครอบครัว

 (3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก

 (4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทาง

ราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด
28



มาตรา 46  (5)    แกไข

 (5)  รับฝากเงินประเภทออมทรพัยหรอื

ประเภทประจําจากสมาชกิหรอืสหกรณอื่นหรอื

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ซึ่งมีสมาชิกของสมาคม

นั้นไมนอยกวากึ่งหนึง่เปนสมาชิกของสหกรณผูรบั

ฝากเงิน  ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
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มาตรา 46         ตอ..

(6)ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับ

จํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก

หรือของสมาชิก

(7)จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ 

ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิการ

เชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขาย

หรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่ง ทรัพยสิน
30



มาตรา 46           ตอ..

(8) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบ

ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก นาย

ทะเบียนสหกรณ

 (9) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ 

หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

สหกรณ
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 62

มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุน

ได ดังตอไปนี้

  (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

  (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหความ ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ

 (3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

  (4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 62

มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุน

ได ดังตอไปนี้

  (5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

  (6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิด

ความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ

โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

 (7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ กําหนด 
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พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 51

มาตรา 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทน

สหกรณในกิจการอนัเกีย่วกับบุคคลภายนอก 

เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ

มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

หรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
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มาตรา 686     (วรรคหนึ่ง)

เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ใหเจาหนี้มีหนังสือบอก

กลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการ

ใดเจาหนี้จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้กอนที่

หนังสือบอกกลาวจะไปถึงผูค้ําประกันมิได แต

ไมตัดสิทธิผูค้ําประกันที่จะชําระหนี้เมื่อหนี้ถึง

กําหนดชําระ
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มาตรา686     (วรรคสอง)

ในกรณีที่เจาหนี้มิไดมีหนังสือบอกกลาว

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให ผู ค้ํ า

ประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ย และ

คาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน

เปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้น บรรดาที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา 686     (วรรคสาม)

เมื่อเจาหนี้มีสิทธิ์เรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้ 

หรือผูค้ําประกันมีสิทธิ์ชําระหนี้ไดตามวรรคหนึ่ง ผู

ค้ําประกันอาจชําระหนี้ทั้งหมดหรือใชสิทธิ์ชําระหนี้

ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู

กับเจาหนี้กอนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้เฉพาะในสวน

ที่ตนตองรับผิดก็ได และใหนําความในมาตรา 701 

วรรคสองมาบังคับใชโดยอนุโลม
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ขอที่สหกรณตองระมัดระวัง
  - เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้สหกรณตองมีหนังสือบอกกลาว

ผูค้ําประกันภายใน 60 วัน

  - จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้กอนผูค้ําประกันไดรับ

หนังสือบอกกลาวมิได

  - ผูค้ําประกันสามารถชําระหนี้ไดถาหนี้ถึงกําหนดชําระ

  - การไมบอกกลาวหรือบอกกลาวผูค้ําประกันเกินกวา 60 

วันผูค้ําประกันไมตองรับผิดในดอกเบี้ยคาสินไหมและคา

ภาระผูกพันตางๆที่เกิดขึ้นหลังจาก 60 วัน
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การแจงผูค้ําประกันเมื่อผูกูผิดนัด 

กําหนดวันที่ผิดนัดตั้งแตเมื่อใด
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การกําหนดวันผิดนัด คือ 
1. วันที่ตกลงชําระหนี้ตามหนังสือกู - สัญญา
2. วันที่ที่กําหนดในใบเสร็จรับเงินถือวาผิดนัด
ชําระหนี้ในคราวนั้น หรือเดือนนั้น โดยนับเอา
วันที่ในใบเสร็จรับเงินเปนวันที่ 1 ของการผิด

นัด
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อยางไรที่วาผิดนัด

• ชําระหนี้ภายหลังวันที่ตกลงชําระหนี้ตาม

หนังสือกู - สัญญา

• ชําระหนี้ตรงตามวันที่กําหนดในใบเสร็จ แต

ชําระหนี้ไมครบ หรือชําระเฉพาะตนเงิน หรือ

ชําระเฉพาะดอกเบี้ย 
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สหกรณควรสงหนังสือทวงหนี้ 
หรือหนังสือบอกกลาวไปยังผูกูหรือผูค้ํา

ประกัน ดังนี้

•ที่อยูตามทะเบียนสมาชิก
•ที่อยูในหนังสือกู หนังสือค้ําประกัน
•สถานที่ทํางานของผูกู หรือผูค้ําประกัน
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ขอเท็จจริงจากการสงหนังสือบอกกลาว

ผูค้ําประกัน

•ผูกูคนหนึ่งมีผูค้ําประกันหลายคน ระวังจดหมายผิดซอง

•หนังสือบอกกลาวมีผูรับ สหกรณไดรับใบตอบรับ

•ไปรษณียสงหนังสือคืน แจงวาไมมีผูรับ
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ขอเท็จจริงจากการสงหนังสือบอก

กลาวผูค้ําประกัน (ตอ)

• ไปรษณียสงหนังสือคืนแจงพบคนในบาน แตไม

ยอมลงนามรับ

• หนังสือบอกลาวหายไปเลย ไมมีหนังสือสงคืนจาก

ไปรษณีย

45



คําพิพากษาฎีกาที่ 1806/2512

• โจทยสงหนังสือบอกกลาวถึงจําเลยทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับที่บาน บานเชา ของจําเลย และที่โรงรับจํานําของจําเลย 

แตถูกสงกลับคืนมา ฉบับแรกบันทึกวาผูรับไมอยูไมมีใครรับ

แทน อีกฉบับหนึ่งบันทึกวาผูรับไมอยูคนในบานไมรับแทน อีก

ฉบับบันทึกวาผูรับไมอยูไมมีคนรับแทน การแสดงเจตนาบอก

กลาวของโจทกดังกลาว มีผลเปนการบอกเลิกสัญญาเชาตาม

มาตรา 566 แลว
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2692/2529

•โจทกบอกกลาวแกหางจําเลยที่ 1 โดยสง

หนังสือบอกกลาวไปยังจําเลยที่ 2 ในฐานะ

หุนสวนผูจัดการทางไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับ จําเลยไมยอมรับถือวาไดบอกกลาว

โดยชอบแลว
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คําพิพากษาฎีกาที่ 474-475/2513

•เจาหนาที่ไปรษณียนําสงหนังสือบอกกลาวของ
ทนายโจทกสงตามที่อยูของจําเลยถึง 3 ครั้ง ก็ไม

มีผูรับ ดังนี้ ถือไดวาคําบอกกลาวเลิกสัญญาของ

โจทกมีผลนับแตเจาหนาที่ไปรษณียนําสงถึง

สถานที่อยูของจําเลย และจําเลยไดรับทราบคํา

บอกกลาวโดยชอบแลว
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คําพิพากษาฎีกาที่ 374-375/2523

•สงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับถึง
ผูจํานอง แตผูรับไมยอมรับ แสดงวามีผูรับแต

ไมยอมรับแทนถือเปนการมีจดหมายบอก

กลาว การบังคับจํานองตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาตรา 728 แลว

49



เมื่อผูค้ําประกันมิไดเปนลูกหนี้

รวมสหกรณจะฟองผูค้ําประกัน

ไดเมื่อไร
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 691   (ถูกยกเลิก)

ถาผูค้ําประกันตองรับผิดชอบรวมกันกับ

ลูกหนี้ ทานวาผูค้ําประกันยอมไมมีสิทธิ

ดังกลาวไวในมาตรา 688 มาตรา 689 และ

มาตรา 690
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ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย มาตรา 688

เมื่อเจาหนี้ทวงใหผูค้ําประกันชําระหนี้ 

ผูค้ําประกันจะขอใหเรียกลูกหนี้ชําระกอนก็

ได เวนแตลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาใหเปน

คนลมละลายเสียแลว  หรือไมปรากฏวา

ลูกหนี้ไปอยูแหงใดในพระราชอาณาเขต
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 689

ถึงแมจะไดเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ดังกลาว

มา ในมาตรากอนนั้นแลวก็ตาม ถาผูค้ําประกัน

พิสูจนไดวาลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชําระหนี้ได และ

การที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้นั้นไมเปนการ

ยาก ไซรทานวาเจาหนี้จะตองบังคับการชําระ

หนี้รายนั้นเอาจากทรัพยสินของลูกหนี้กอน
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- การที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ไมเปนการยาก

- ผูค้ําประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้มีทางชําระหนี้ได

- เจาหนี้ตองบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของ

ลูกหนี้กอน
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หมายความวา  เมื่อมีการฟองคดีแลว  ผูค้ํ า

ประกันแจงตอเจาหนี้วาลูกหนี้มีทรัพยสิน

อะไรชัดเจนพอที่เจาหนี้จะบังคับคดีได เจาหนี้

จึงบังคับชําระหนี้จากทรัพยของลูกหนี้กอน 

แตถาผูค้ําประกันไมสามารถนํายึดหรืออายัด

ทรัพยสินของลูกหนี้ได เจาหนี้บังคับคดีเอา

จากทรัพยสินของผูค้ําประกันได
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จากบทบัญญัติของมาตรา 688   และมาตรา 689 

- เมื่อเจาหนี้ไดดําเนินการเรียกหนี้ใหลูกหนี้

ชําระหนี้ตามมาตรา 688 ตามสมควรแลว จึงทําการ

ฟองลูกหนี้และผูค้ําประกันไดในคราวเดียวกัน แตใน

การบังคับคดีตองบังคับเอาจากทรัพยของลูกหนี้ที่ผู

ค้ําประกันแจงกอน จะบังคับเอาจากทรัพยของผูค้ํา

ประกันกอนไมได
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เมื่อผูค้ําประกันขอใชสิทธิ์ตามมาตรา 688 

สหกรณตองทําอยางไร

  - การขอใชสิทธิ์ของผูค้ําประกันสหกรณ

ควรใหทําเปนหนังสือ

  - หยุดเรียกเก็บหนี้จากผูค้ําประกัน
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  - ดําเนินการทวงหนี้จากผูกู

จดหมายทวงหนี้

โทรศัพททวงหนี้

ใหบุคคลทวงหนี้

  - การทวงหนี้ทุกครั้งตองเก็บหลักฐานไว

  - หากผูกูไมชําระหนี้แจงใหผูค้ําประกัน

ทราบเปนหนังสือ
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ขอที่สหกรณไมควรทํา

  - การโอนหนี้ใหผูค้ําประกัน

  - การแบงหนี้ระหวางผูค้ําประกัน
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         คําพิพากษาที่ 3021/2536 การที่ผูค้ําประกันชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้ ซึ่งทําใหอายุความสะดุดหยุดลงเปนโทษ แกผูค้ําประกัน

นั้น ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไววาใหมีผลไปถึงลูกหนี้ดวย แม

จําเลยในฐานะลูกหนี้ตองรับผิดรวมกับผูค้ําประกัน กําหนดอายุ

ความของลูกหนี้แตละคนเปนไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะแต

ลูกหนี้คนนั้นเทานั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 295 การที่ผูค้ําประกัน

ผอนชําระหนี้ใหแกโจทก จึงไมทําใหอายุความโจทกจะเรียกรอง

เอาจากจําเลยสะดุดหยุดลงดวย
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เหตุเกิดจากคอมพิวเตอร
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การกระทําของสหกรณที่ไมถูกตอง

  - เมื่อผูกูสิ้นสุดสมาชิกภาพสหกรณโอนหนี้ของผู

กูทั้งหมดใหผูค้ําประกัน

  - ตัวผูกูไมมีหนี้ สหกรณไมติดตามใหผูกูชําระหนี้

  - มีการแบงหนี้ใหผูค้ําโดยอางระบบจัดเก็บของ

computer
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ผลที่เกิดขึ้นกบัสหกรณ

  - ไมสามารถฟองลูกหนี้ไดเพราะไดโอนหนี้ไปให

ผูค้ําประกันแลว

  - สหกรณไมสามารถบังคับใหผูค้ําประกันทุกคน

ชําระหนี้ในฐานะลูกหนี้รวมได
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สิ่งที่สหกรณตองเขาใจ

  - การพนสภาพสมาชิกไมเปนเหตุใหบุคคลนั้น

พนจากความรับผิดในหนี้ที่มีอยูกับสหกรณ

  - การโอนหนี้ไปใหผูค้ําประกันทําใหผูกูไมมีหนี้

อยูในระบบลูกหนี้ของสหกรณ

  - การแบงหนี้ใหผูค้ําประกัน สหกรณเสียสิทธิตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 682 

วรรค 2
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ผูค้ําประกันตองรับผิดชอบรวมกัน

ดังเชนลูกหนี้รวม

สหกรณเรียกเก็บหนี้จากผูค้ําประกัน
ทุกคนได
สหกรณจะเรียกเก็บหนี้จากผูค้ําประกัน
คนใดคนหนึ่งจนหมดก็ได
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สิทธิของสหกรณตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  มาตรา 682 วรรคสอง

66

ถาบุคคลหลายคนยอมตนเขาเปนผูค้ํา

ประกันในหนี้รายเดียวกันไซร ทานวาผูค้ํา

ประกันเหลานั้นมีความรับผิดอยางลูกหนี้

รวมกันแมถึงวาจะมิไดเขารับค้ําประกัน

รวมกัน



ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 291

“ ถาบุคคลหลายคนจะตองทําการชําระหนี้

โดยทํานองซึ่งแตละคนจําตองชําระหนี้สิ้นเชิงไซร

แมถึงวาเจาหนี้ชอบที่จะไดรับชําระหนี้สิ้นเชิงได

แตเพียงครั้งเดียว(กลาวคือลูกหนี้รวมกัน) ก็ดีเจาหนี้

จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แตคนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง

หรือแตโดยสวนก็ไดตามแตจะเลือก แตลูกหนี้ทั้งปวง

ก็ยังคงตองผูกพันอยูทั่วทุกคนจนกวาหนี้นั้นจะไดชําระ

เสร็จสิ้นเชิง” 67



สหกรณตองทําอยางไรเกี่ยวกับปญหานี้

  - ตองจัดทําทะเบียนลูกหนี้บุคคลที่ถูกใหออกจาก

การเปนสมาชิก

  - ไมทําการโอนหนี้ไปใหผูค้ําประกัน

  - ทําการเรียกเก็บหนี้จากผูค้ําประกันโดยไมตอง

โอนหนี้และแบงหนี้

  - ตองจัดทําบันทึกรายงานการประชุมใหถูกตอง

ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
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สหกรณควรจดมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

  1. ใหนาย/นาง/นางสาว........ออกจากการเปน

สมาชิกสหกรณตามขอบังคับสหกรณขอ....(....)

ตั้งแตวันที่.......เปนตนไป

  2. ใหทําการโอนเงินคาหุนและเงิน........ชําระหนี้

และดอกเบี้ย
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มติที่ประชุม (ตอ)

  3. ใหนําชื่อของผูถูกใหออกพรอมเลขที่หนังสือกู

ทุกฉบับจํานวนหนี้คงเหลืออัตราดอกเบี้ยและ

ชื่อผูค้ําประกันทุกคนไปบันทึกไวในทะเบียน

ลูกหนี้ที่ถูกใหออกจากการเปนสมาชิก

  4. ใหคณะกรรมการและฝายจัดการดําเนินการ

เรงรัดใหผูกูหรือทายาทและผูค้ําประกันชําระ

หนี้ใหหมดโดยเร็ว
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มติที่ประชุม (ตอ)

  5. การเรียกเก็บหนี้จากผูค้ําประกันโดยหักเงิน ณ ที่

จายใหนํายอดหนี้คางชําระบางสวนไปใสในรายการ

ทะเบียนหนี้ของผูค้ําประกันแตละคนตามเงื่อนไขใน

ระบบปฏิบัติการ computer เทานั้นแตผูค้ําประกัน

ทุกคนยังตองรวมกันหรือแทนกันชําระหนี้ที่ค้ํา

ประกันใหครบถวนทั้งตนเงินและดอกเบี้ยที่ผูกูคาง

ชําระโดยผูค้ําประกันทุกคนยังตองรับผิดชอบ

รวมกันในฐานะลูกหนี้รวม 71



     สหกรณตองใหผูค้ําประกันทําหนังสือยินยอมให

หักเงิน ณ ที่จายในวันที่ทําหนังสือค้ําประกันดวย จึง

จะหักเงินจากผูค้ําประกันชําระหนี้ไดหลังจากหนังสือ

บอกกลาวการผิดนัดชําระหนี้ไปถึงผูค้ําประกันแลว
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     หนังสือยินยอมใหหักเงิน ณ ที่จายตองมีขอความที่

ผูกพันไปถึงกรณีที่ผูกูหรือผูค้ําประกัน ยายหรือโอน

ไปทํางานยังหนวยงานอื่นดวย คํายินยอมนั้นควรระบุ

ใหหักเงินบํานาญไดดวย
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การนําเงินปนผลเฉลี่ยคืนชําระหนี้

โดยความยินยอมของสมาชิก

โดยวิธีการหักกลบลบหนี้ตามกฎหมาย

หักตามอํานาจของสหกรณในขอบังคับ
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การหักกลบลบหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

สิทธิการหักกลบลบหนี้ มาตรา 341

วิธีการหักกลบลบหนี้ มาตรา 342

75



ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 341

ถาบุคคลสองคนตางมีความผูกพันซึ่งกนัและกนั โดยมูลหนี้

อันมีวัตถุประสงคเปนอยางเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายการนั้นถึง

กําหนดจะชําระไซร ทานวาลูกหนี้ฝายใดฝายหนึ่งยอมจะหลุดพน

จากหนี้ของตนดวยหักกลบลบหนี้กนัได เพียงเทาจํานวนที่ตรงกันใน

มูลหนี้ทั้งสองฝายนั้น เวนแตสภาพแหงหนี้ฝายหนึ่งจะไมเปด

ชองทางใหหักกลบลบกนัได

 บทบัญญัติดังกลาวในวรรคกอนหนานี้ทานมิใหใชบังคับ หาก

เปนการขัดกับเจตนาอันคูกรณีไดแสดงไว แตเจตนาเชนวานั้นทาน

หามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกไดกระทําโดยสุจริต 
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มาตรา  342

หักกลบลบหนี้นั้น  ทําไดดวยคูกรณีฝาย

หนึ่งแสดงเจตนาแกอีกฝายหนี่ง  การแสดง

เจตนาเชนวานี้  ทานวาจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อน

เวลาเริ่มตน  หรือเวลาสิ้นสุดอีกดวยหาไดไม
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มาตรา  342  (วรรคสอง)

การแสดงเจตนาดังกลาวในวรรคกอน

ทานวามีผลยอนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้ง

สองฝายนั้นอาจจะหักกลบลบหนี้กันไดเปน

ครั้งแรก
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สหกรณตองหักกลบลบหนี้ตองทําอยางไร

ทําหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย

ตอบรับแจงไปยังลูกหนี้

ไมตองรอคํายินยอมจากลูกหนี้
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คําพิพากษาฎีกาที่ 843/2516

จําเลยเปนหนี้เงินกูโจทก แตโจทกก็เปนหนี้

คาจางวาความจําเลย จําเลยยอมอยูในฐานะหัก

กลบลบหนี้ได แมจําเลยจะแสดงเจตนาหักกลบ

ลบหนี้ไปยังโจทกแตเพียงฝายเดียว เมื่อสิทธิ

เรียกรองคาจางวาความขาดอายุความแลวก็ตาม 

ก็มีผลใหหนี้ของโจทกและหนี้ของจําเลยหักกลบ

ลบหนี้ เมื่อหนี้ทั้งสองฝายถึงกําหนดชําระ
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1190/2516

โจทกและจําเลยตางมีความผูกพันในอันที่จะตองชาํระหนี้

ใหแกกันและกัน เมื่อหนี้ของทั้งสองฝายตางถึงกําหนดชําระแลว

ยอมจะหักกลบลบกนัได โดยจําเลยไมตองฟองโจทกเปนคดใีหม

หรือฟองแยง เพราะโจทกมีความผูกพันจะตองชาํระหนี้ใหแกจําเลย

ตามสัญญาค้ําประกัน สวนจําเลยก็มีความผูกพันที่จะตองชาํระเงิน

ใหแกโจทกตามตั๋วสัญญาใชเงิน ทั้งการที่มิไดมีการมอบตั๋วสัญญาใช

เงินตามสัญญาค้ําประกัน ก็มิใชเปนเครื่องแสดงเจตนาของคูกรณีวา

จะมิใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 341 มาใชบังคับ 

จําเลยจึงมีสิทธิที่จะหักกลบลบกนัได ตามจาํนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ 

ตั้งแตเวลาที่หนี้ทั้งสองฝายอาจหักกลบลบกนัไดเปนครั้งแรก
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2923/2525

เมื่อจําเลยตองชําระหนี้แกโจทกตามฟอง 

และโจทกตองใชคาเสียหายแกจําเลยตามฟองแยง  

วัตถุแหงหนี้เปนเงินที่ตองชําระซึ่งกันและกัน ศาล

ยอมมีอํานาจพิพากษาใหหักกลบลบหนี้กันได 

เพราะเปนการสะดวกในการบังคับคดีและไมมี

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดหามไว
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มาตรา 347

ลูกหนี้คนที่สามหากไดรับคําสั่งศาลหามมิ

ใหใชเงินแลว  จะยกเอาหนี้ซึ่งตนไดมาภายหลัง

นั้น  ขึ้นเปนขอตอสูเจาหนี้ผูที่ขอใหยึดทรัพยนั้น

ทานวาหาอาจจะยกไดไม
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Sak-P064

มาตรา 102 “ถาเจาหนี้มีสิทธิขอรับชําระหนี้เปนหนี้

ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งพิทักษทรัพย ถึงแมวามูลแหง

หนี้ทั้ งสองฝายจะไมมีวัตถุประสงค เปนอยาง

เดียวกันก็ดี หรืออยูในเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ดีก็

อาจหักกลบลบกันได เวนแต เจาหนี้ไดสิทธิ์เรียกรอง

ตอลูกหนี้ภายหลังมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว”
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คําพิพากษาฎีกาที่ 3356/2547  (ตอ)

การหักกลบลบหนี้ระหวางเจาหนี้และ

ลูกหนี้เปนสวนหนึ่งของวิธีการจัดการ

ทรัพยสินของลกูหนี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

ลมละลาย มาตรา 102 ใหกระทําได แมมูลแหง

หนี้ทั้งสองฝายจะไมมีวัตถุอยางเดียวกัน หรือ

อยูในเงื่อนไขหรือเงือ่นเวลากต็าม
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คําพิพากษาฎีกาที่ 3356/257  (ตอ)

ธนาคารผูรองเปนเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระ

หนี้และมีหนาที่จะตองคืนเงินที่รับฝากแกจําเลย จึงมี

สิทธิหักกลบลบหนี้โดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้

ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติ

ลมละลาย มาตรา 102 แมจะไมไดแสดงเจตนาตอเจา

พนักงานภายในกําหนดเวลาสองเดือน นับแตวัน

โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด    ตามมาตรา 91 ก็

ตาม เพราะกรณีมิใชธนาคารผูรอง รองขอรับชําระหนี้ 
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1303/2501

การหักกลบลบหนี้ระหวางเจาหนี้และ

ลูกหนี้ผูลมละลาย  ยอมทําได โดยเจาหนี้แสดง

เจตนาไปยังเจาพนักงานพิทักทรัพย  หนี้ก็เปน

อันระงับไป  ไมจําตองยื่นคําขอรับชําระหนี้

เสียกอนจึงจะหักกลบลบหนี้ได
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มาตรา 24  เมื่อศาลสั่งพทิักษทรัพยของลกูหนี้

แลว หามมิใหลูกหนี้กระทําการใดๆ ที่เกี่ยวกับ

ทรัพยสิน หรือกิจการของตน เวนแตจะได

กระทําตามคําสั่ง  หรือความเห็นชอบของศาล 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือที่ประชุม

เจาหนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
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คําพิพากษาฎีกาที่ 8080/2538

       มูลหนี้ตามเช็คพิพาทเกิดขึ้นหลงัวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

จําเลยเด็ดขาดแลว จึงไมอยูในบังคับตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พ.ศ.2483  มาตรา 91   แตเปนเรื่องที่จําเลยกระทําการฝาฝน

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24 โดยการออกเช็ค

พิพาทชําระหนี้แกโจทกรวม มูลแหงหนี้ตามเช็คพิพาทจึงเปน

โมฆะ โจทกรวมไมมีสิทธินําเช็คพิพาทไปยื่น เพื่อใหธนาคารใชเงิน

โดย ชอบดวยกฎหมาย เมื่อธนาคารปฏิเสธการจายเงิน โจทกรวม

จึงไมใชผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ

วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ.2534 โจทกรวมจึงไม

เปนผูเสียหาย ไมมีอํานาจรองทุกข
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มาตรา 27 เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของลูกหนี้เด็ดขาดแลว เจาหนี้จะขอรับชําระ

หนี้ไดก็แตโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวไวใน

พระราชบัญญัตินี้  แมจะเปนเจาหนี้ตามคํา

พิพากษา หรือเปนเจาหนี้ที่ไดฟองคดีแพงไว

แลว แตคดียังอยูระหวางพิจารณาก็ตาม
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ขอบังคับของสหกรณ

ขอ..... การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับ

ผิดตอสหกรณ 

ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก

ตาม ขอ............ สหกรณมีอํานาจหักจํานวน

เงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
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การหักเงินตามขอบังคับสหกรณ

ตองเปนกรณีที่พนจากการเปนสมาชิก

หักไดในฐานะผูกู

หักไดในฐานะผูค้ําประกัน
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ศาลแขวงดุสิต

13 ธันวาคม 2548

คดีหมายเลขดําที่ 2502/2548

คดีหมายเลขแดงที่ 6077/2548

โจทก(สมาชิก) ฟองกับสหกรณใหคืนเงินคาหุน

 สหกรณอางวาโจทกยังติดการค้ําประกัน แมโจทกและผูกูจะลาออกจากราชการ

แลว เมื่อ ผูกูยังไมไดหาสมาชิกคนอื่นมาค้ําประกันแทน โจทกจึงยังเปนผูค้ํา

ประกันและไมมีสิทธิลาออก และขอคืนเงินคาหุน ตามขอบังคับของสหกรณ       

ขอ39(2) ขอ 40 และขอ 44

พิเคราะหตามขอบังคับที่จําเลยอางประกอบกับขอบังคับ ขอ 18 (1) 

วรรค 5 สมาชิกผูค้ําประกันที่จะลาออก ตองแจงใหผูกูหาสมาชิกคนอื่นมาค้ํา

ประกันแทนกอน ซึ่งสอดคลองกับขอ 5 ของหนังสือค้ําประกัน โจทกจึงไมมี

สิทธิลาออกจากสมาชิกและขอรับเงินคาหุนคืน
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การหักเงินของสมาชิกสหกรณที่ยังไมพนจากการ

เปนสมาชิก แตมีภาระตองชําระหนี้ใหสหกรณ

ในฐานะผูกู

ในฐานะผูค้ําประกัน

สหกรณสามารถใชสิทธิทางกฎหมายในการหักกลบ

ลบหนี้เอาจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนได
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การจัดลําดับ

ในการชําระหนี้
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ขอเท็จจริงเรื่องเงินกูในสหกรณออมทรัพย

เงินกูฉุกเฉินไมมีการค้ําประกัน

เงินกูฉุกเฉินมีมากกวาหนึ่งสัญญา

เงินกูสามัญมีมากกวาหนึ่งสัญญา

จะนําเงินคาหุนไปหักกลบลบหนี้ใดกอนหลัง

อยางไร
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 328

ถาลูกหนี้ตองผูกพันตอเจาหนี้ในอันจะกระทําการ    เพื่อชําระหนี้  เปน

การอยางเดียวกันไซร โดยมูลหนี้หลายรายและถาการที่ลูกหนี้จะชําระหนี้นั้นไม

เพียงพอจะเปลื้องหนี้สินไดหมดทุกรายไซร เมื่อทําการชําระหนี้ลูกหนี้ระบุวา

ชําระหนี้สินรายใด ก็ใหหนี้สินรายนั้นเปนอันไดเปลื้องไป

 ถาลูกหนี้ไมระบุ   ทานวาหนี้สินรายไหนถึงกําหนดก็ใหรายนั้น    เปน

อันไดเปลื้องไปกอน ในระหวางหนี้สินหลายรายที่ถึงกําหนดนั้น รายใด

เจาหนาที่มีประกันนอยสุด ก็ใหรายนั้นเปนอันไดเปลื้องไปกอน ในระหวาง

หนี้สินหลายรายที่มีประกันเทาๆกันใหรายที่ตกหนักที่สุดแกลูกหนี้เปนอันได

เปลื้องไปกอน ในระหวางหนี้หลายรายที่ตกหนักแกลูกหนี้เทากัน ใหหนี้สินราย

เกาที่สุดไดเปลื้องไปกอนและถามีหนี้สินรายเกาเทาๆกัน ก็ใหหนี้ทุกรายไดเปลื้อง

ไปตามสวนมากและนอย 
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หลักการตาม มาตรา 328 วรรคหนึ่ง

ลูกหนี้มีหนี้หลายราย

มีเงินไมพอชาํระหนี้ใหหมดไดทุกราย

ใหชําระหนี้ตามที่ลูกหนี้ระบุ
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หลักการตาม มาตรา 328 วรรคสอง

ลูกหนี้ไมไดระบุใหชําระหนี้รายใด

ชําระหนี้ที่ถึงกําหนดกอน

ถึงกําหนดพรอมกันชําระหนี้มีประกันนอยที่สุดกอน

หนี้ที่มีหลักประกันเทากัน

ชําระหนี้ที่ตกหนักที่สุดกอน
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หลักการตาม มาตรา 328 วรรคสอง (ตอ)

หนี้ตกหนักแกลูกหนี้เทากัน

ชําระหนี้ที่เกาที่สุดกอน

หนี้ที่เกาเทากัน

เฉลี่ยชําระตามสวน
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สหกรณควรดําเนินการเรื่องนี้อยางไร

ควรใหลูกหนี้แสดงเจตนาไวในหนังสือกู

หนังสือค้ําประกัน

กําหนดเรื่องการเอาเงินคาหุน ชําระหนี้

ไวในระเบียบเงินกู
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คําพิพากษาฎีกาที่ 389-390/2505
         จําเลยเปนลูกหนี้โจทกโดยมูลหนี้เงินกู 2 ราย  

เมื่อเงินที่จําเลยชําระหนี้แกโจทกไมพอชําระหนี้ได

หมดทั้ง 2 ราย  และจําเลยผูเปนลูกหนี้ไมไดระบุวา  

ชําระหนี้รายใด   ก็ตองถือวาหนี้รายไหนถึงกําหนด

กอน  ก็ใหหนี้รายนั้นเปนอันไดเปลื้องไปกอน  ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 328
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1279/2510

เมื่อมีหนี้หลายรายเงินที่ไดรับมา

ตองชําระหนี้รายแรกกอนตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 328 
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2081-2082/2519

ลูกหนี้ชําระหนี้ไมพอปลดเปลือ้งหนี้

หลายราย  เจาหนี้ออกใบเสร็จรับเงินเฉลีย่

ทุกราย  ลูกหนี้ไมทักทวงลูกหนี้จะระบุ

ภายหลังวา  ชําระหนี้เฉพาะบางรายไมได

104



สมาชิกที่ถูกศาลสั่งพทิักษทรัพยเด็ดขาด

ในคดีลมละลาย ไมมีสิทธิกูเงิน 

ถอนเงินฝาก ชําระหนี้ใหสหกรณ
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การขอรับชําระหนี้

ในกรณีสมาชิก

ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด

ในคดีลมละลาย
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พ.ร.บ.ลมละลายมรดก 14

ในการพิจารณาคดีลมละลายตามคําฟองของ

เจาหนี้นั้นตองพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว

ในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถาศาลพิจารณาไดความ

จริง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด 

แตถาไมไดความจริงหรือลูกหนี้นําสืบไดวาอาจชําระ

หนี้ไดทั้งหมด หรือมีเหตุอื่นที่ไมควรใหลูกหนี้

ลมละลาย ใหศาลยกฟอง
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มาตรา 24  เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว หาม

มิใหลูกหนี้กระทําการใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน หรือ

กิจการของตน เวนแตจะไดกระทําตามคําสั่ง  หรือความ

เห็นชอบของศาล เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย หรือที่ประชุมเจาหนี้ ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้
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คําพิพากษาฎีกาที่ 8080/2538

       มูลหนี้ตามเช็คพิพาทเกิดขึ้นหลงัวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

จําเลยเด็ดขาดแลว จึงไมอยูในบังคับตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พ.ศ.2483  มาตรา 91   แตเปนเรื่องที่จําเลยกระทําการฝาฝน

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24 โดยการออกเช็คพิพาท

ชําระหนี้แกโจทกรวม มูลแหงหนี้ตามเช็คพิพาทจึงเปนโมฆะ โจทกรวม

ไมมีสิทธินําเช็คพิพาทไปยื่น เพื่อใหธนาคารใชเงินโดย ชอบดวย

กฎหมาย เมื่อธนาคารปฏิเสธการจายเงิน โจทกรวมจึงไมใชผูไดรับความ

เสียหายจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิด

จากการใชเช็ค พ.ศ.2534 โจทกรวมจึงไมเปนผูเสียหาย ไมมีอํานาจรอง

ทุกข
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มาตรา 27 เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของลูกหนี้เด็ดขาดแลว เจาหนี้จะขอรับชําระ

หนี้ไดก็แตโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวไวใน

พระราชบัญญัตินี้ แมจะเปนเจาหนี้ตามคํา

พิพากษา หรือเปนเจาหนี้ที่ไดฟองคดีแพงไว

แลว แตคดียังอยูระหวางพิจารณาก็ตาม
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มาตรา 28 “เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว    
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่งนั้น   ในราช
กิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวา
หนึ่งฉบับ ในคําโฆษณานั้นใหแสดงการขอให
ลมละลายวันที่ศาลมีคําสั่ง ชื่อ ตําบล   ที่อยูและอาชีพ
ของลูกหนี้

ในคําโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้น ให
แจงกําหนดเวลาใหเจาหนี้ทั้งหลายเสนอคําขอรับ
ชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษดวย”
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คําพิพากษาฎีกาที่  1519/2538

      ผูรองซึ่งเปนผูค้ําประกันลูกหนี้และไดชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้ไปแลว หากจะขอรับชําระหนี้ตองยื่นคําขอรับชําระ

หนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสอง

เดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตาม

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 27, 91 การที่

ผูรองชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เมื่อพนกําหนดเวลาขอรับชําระ

หนี้ดังกลาวแลว
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คําพิพากษาฎีกาที่  1519/2538  (ตอ)

ผูรองจะขอเขารับชวงสิทธิการขอรับชําระหนี้ของ

เจาหนี้ที่ยื่นไวแลวไมได เพราะไมมีบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 ใหกระทําได 

เมื่อวินิจฉัยดังนี้แลว ปญหาที่วาการถอนคําขอรับ

ชําระหนี้ของเจาหนี้ซึ่งศาลยังมิไดมีคําสั่งอนุญาตมีผล

สมบูรณตามกฎหมายหรือไมจึงไมตองวินิจฉัย

เนื่องจากไมเปลี่ยนแปลงผลแหงคดี
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มาตรา 91 

เจาหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายจะ

เปนเจาหนี้ผูเปนโจทกหรือไมก็ตาม ตองยื่นคําขอตอ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสอง

เดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด แต

ถาเจาหนี้อยูนอกราชอาณาจักร เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยจะขยายกําหนดเวลาใหอีกไดไมเกินสองเดือน     
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มาตรา 91 (ตอ)

คําขอรับชําระหนี้นั้นตองทําตามแบบพิมพ 

โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแหงหนี้สิน และ

ขอความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพยสิน

อยางหนึ่งอยางใดของลูกหนี้ที่ยึดไวเปนหลักประกัน

หรือตกอยูในความรอบครองของเจาหนี้
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คําพิพากษาฎีกาที่ 806/2538

เจาหนี้ทุกประเภทไมวาจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา

หรือไม ตองยื่นคํารองชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักทรัพย

ภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักทรัพย

เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, 91 

เมื่อโจทกไดยื่นคําขอรับชําระหนี้จนกระทั่งศาลมีคําสั่งยกเลิก

การลมละลาย เพราะหนี้สินของจําเลยไดชําระเต็มจํานวนแลว

ตามมาตรา 135(3) ซึ่งเปนผลใหจําเลยหลุดพนจากบรรดา

หนี้สินทั้งปวง
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คําพิพากษาฎีกาที่ 806/2538  (ตอ)

แมโจทกจะไมทราบวาจําเลยถูกฟองคดี

ลมละลายมากอน แตการฟองคดีลมละลายกระทํา

โดยเปดเผย และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โจทกจะอางวาไมทราบวาจําเลยถูกฟองไมได โจทก

จึงไมมีอํานาจฟองจําเลยในหนี้ดังกลาวอีก
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   มาตรา 95 “เจาหนี้มีประกันยอมมีสิทธิ

เหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกนัซึ่งลกูหนี้

ไดใหไวกอนพิทักษทรัพย  โดยไมตองขอรับ

ชําระหนี้ แตตองยอมใหเจาพนักงานทักษ

ทรัพยตรวจดูทรัพยสินนั้น”
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คําพิพากษาฎีกาที่  6722/2544

การใชสิทธิ์ตามมาตรา 95 เจาหนี้มีประกันไมตองยื่น คํา

ขอรับชําระหนี้ เพียงแตแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบวา

จะถือเอาสิทธิเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกัน และจะตองยอม

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาตรวจดูทรัพยสินเทานั้น เจา

พนักงานพิทักษทรัพยจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาหนี้มีประกัน

ผูเลือกใชสิทธิตามมาตรา 95 ไดรับชําระหนี้หรือไม คําสั่งของเจา

พนักงานพิทักษทรัพยที่เคยอนุญาตให ผูรองไดรับชําระหนี้ ตาม

มาตรา 91 จึงไมถูกตอง
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มาตรา 97 “ถาเจาหนี้มีประกันขอรับชําระหนี้   
โดยไมแจงวาเปนเจาหนี้มีประกัน เจาหนี้นั้นตองคืน
ทรัพยสินอันเปนหลักประกันแกเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย และสิทธิเหนือทรัพยนั้น เปนอันระงับ เวนแต
เจาหนี้จะแสดงตอศาลไดวา                 การกระทํานั้น
เกิดขึ้นโดยพลั้งเผลอ ในกรณีเชนนี้  ศาลอาจอนุญาต
ใหแกไขขอความในรายการ    แหงคําขอรับชําระหนี้ 
โดยกําหนดใหคืนสวนแบง   หรือกําหนดอยางอื่น
ตามที่เห็นสมควรก็ได”
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1711/2535

ในการใชสิทธิเหนือทรัพยสินใดอันเปน

หลักประกัน เจาหนี้ มีประกันมีสิทธิที่จะเลือกใชสิทธิ

ตามระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา 95 หรือมาตรา 

96 มาตราใดมาตราหนึ่งเพียงมาตราเดียว หากเลือกใช

สิทธิขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 96 แลวก็ยอมหมด

สิทธิที่จะถือสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกัน 

ตามมาตรา 95 อีกตอไป
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1711/2535  (ตอ)

และตองขอรับชําระหนี้ทั้งหมดของตนที่

มีทรัพยสินนั้นเปนหลักประกัน ภายใน

กําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาด ตามมาตรา 91 หากพน

กําหนดเวลาดังกลาวแลวก็ไมมีสิทธิขอรับชําระ

หนี้อีกตอไป 
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มาตรา 102 “ถาเจาหนี้มีสิทธิขอรับชําระหนี้เปนหนี้

ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งพิทักษทรัพย ถึงแมวามูลแหง

หนี้ทั้งสองฝายจะไมมีวัตถุประสงคเปนอยาง

เดียวกันก็ดี หรืออยูในเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ดีก็

อาจหักกลบลบกันได เวนแต เจาหนี้ไดสิทธิ์เรียกรอง

ตอลูกหนี้ภายหลังมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว”
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คําพิพากษาฎีกาที่ 3356/2547 

การหักกลบลบหนี้ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้เปน

สวนหนึ่งของวิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ ซึ่ง

ตามพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา 102 ใหกระทํา

ได แมมูลแหงหนี้ทั้งสองฝายจะไมมีวัตถุอยางเดียวกัน 

หรืออยูในเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ตาม

124



คําพิพากษาฎีกาที่ 3356/2547  (ตอ)

ธนาคารผูรองเปนเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้

และมีหนาที่จะตองคืนเงินที่รับฝากแกจําเลย จึงมีสิทธิ

หักกลบลบหนี้โดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ตอเจา

พนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

มาตรา 102 แมจะไมไดแสดงเจตนาตอเจาพนักงาน

ภายในกําหนดเวลาสองเดือน นับแตวันโฆษณาคําสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาด    ตามมาตรา 91 ก็ตาม เพราะ

กรณีมิใชธนาคารผูรอง รองขอรับชําระหนี้ 
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1303/2501

การหักกลบลบหนี้ระหวางเจาหนี้และ

ลูกหนี้ผูลมละลาย  ยอมทําได โดยเจาหนี้

แสดงเจตนาไปยังเจาพนักงานพิทักทรัพย  

หนี้ก็เปนอันระงับไป  ไมจําตองยื่นคํา

ขอรับชําระหนี้เสียกอนจึงจะหักกลบลบ

หนี้ได
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ความรับผิดกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย

- ถึงแกความตายกอนเกิดความรับผิดผูค้ํา

ประกันหลุดพนจากความรับผิด

- ถึงแกความตายหลังเกิดความรับผิด 

ทายาทและกองมรดกตองรับผิด
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สัญญาหรือหนังสือกูที่คูสมรสไมลงนาม

สมบูรณหรือไม
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1476

สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกัน หรือ

ไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลด

จํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซื้ออสังหาริมทรัพยหรือ

สังหาริมทรัพย  ซึ่งอาจจํานองได
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1476 (ตอ)

(2) กอตั้งหรือกระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรอื

บางสวน  ซึ่งภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ

พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในสังหารมิทรัพย

(3) ใหเชาอสังหารมิทรพัยเกินสามป

(4) ใหกูยืมเงิน
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1476 (ตอ)

(5) ใหโดยเสนหา  เวนแตการใหที่พอควรแก

ฐานานุรูปของครอบครัว  เพื่อการกุศล  เพื่อการ

สังคม หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา

(6) ประนีประนอมยอมความ

(7) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1476 (ตอ)

(8) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือ

หลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล

การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว

ในวรรคหนึ่ง  สามีหรือภริยาจัดการไดโดยมิตอง

ไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
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เมื่อผูกูไดลงนามในสัญญากูถูกตองแลว

สัญญากูนั้นยอมสมบูรณ แมคูสมรสมิไดลง

นามยินยอม หรือผูกูปลอมลายมือชือ่คูสมรส
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กรณีคูสมรสไมลงลายมือชื่อยินยอม จะมีผล

เมื่อมีการบังคับคดีเอากบัสินสมรสคูสมรส

อาจขอกนัสวนของตนได แตสหกรณอาจยก

ขอตอสูจากวัตถุประสงคหรือเหตุผลหรือ

ความจําเปนในการขอกูขึน้ตอสูคูสมรสได
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 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       

มาตรา 193/33
 สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ใหมีกําหนดอายุความ 5 ป

 (1)  ดอกเบี้ยคางชําระ

(2)  เงินตนที่ตองชําระผอนทุนคืนเปนงวดๆ

(3)  …………………...
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 182/2516

   หนี้คาเลนแชร ซึ่งลูกวงจะตองจายใหแกนายวง

อันมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเปนรายเดือนนั้น

มีอายุความฟองรอง 5 ป
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2075/2540

    องคการสะพานปลา โจทก

    นายเจนหรือจเร  รักรวม กับพวก จําเลย
การผอนชําระเงินตน   และดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้เปนรายเดือน

ลดหลั่นกนัไปแตละเดอืนจนถึงงวดสุดทาย ถือไดวาเปนการชําระหนี้
เพื่อผอนทุนเปนงวดๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
 166 เดิม กําหนดอายุความ 5 ป

เมื่อคดีเกี่ยวกับลกูหนี้ขาดอายุความ คดีเกี่ยวกับผูค้ําประกัน
ยอมขาดอายุความไปดวย
 การที่เจาหนี้ขอรับชําระหนี้จากคดีลมละลายภายหลังหนี้ขาด
อายุความแลว และการที่ลูกหนี้ชําระหนี้บางสวน เปนการชําระหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความไมเปนเรื่องของการรับสภาพหนี้ ไมทําให
อายุความสดุดหยุดลง
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อายุความกรณีลูกหนี้ถึงแกกรรม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1754

   “ หามมิใหฟองคดีมรดก

เมื่อพนกําหนดหนึ่งป

นับแตเมื่อเจามรดกตาย..........”
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คําพิพากษาฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที่ 3994/2540 แมหนังสือสัญญากูยืม

เงินที่ ป. ลูกหนี้ทําไวกับโจทกยังไมถึงกําหนดชําระ แต ป. ได

ถึงแกความตายเสียกอน โจทกยอมมีสิทธิฟองคดีเพื่อบังคับ

ตามสิทธิเรียกรองไดภายใน 1 ป นับแตเมื่อโจทกรูถึงความตาย

ของ ป. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม เพราะสิทธิ

เรียกรองของโจทกยอมเกิดขึ้นเมื่อ ป. ถึงแกความตาม หากรอ

จนถึงกําหนดชําระอายุความ 1 ป อาจลวงพนไปแลว โจทกจึง

มีอํานาจฟองบังคับใหชําระหนี้ไดแมยงัไมถึงกําหนดชําระ
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“ อายุความสิทธิเรียกรองอนัเปนคุณ

หรือเปนโทษแกผูตาย ถาจะครบกําหนด

ภายในหนึ่งปนับแตวันตาย อายุความนั้นยัง

ไมครบกําหนด จนกวาจะครบหนึ่งปนับแต

วันตาย ”

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/23
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อายุความกับการจายเงินสวัสดิการ

•  จายโดยหักกลบลบหนี้ไมเปนการรับ

    สภาพหนี้

•  จายแลวใหชําระหนี้เปนการรับสภาพหนี้
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คําพิพากษาฎีกาที่ 5384/2551

การที่โจทกหักบัญชีเงินฝากจําเลยชําระ

หนี้บัตรเครดิต  อันเปนการใชสิทธิหักกลบ

ลบหนี้โดยไมมีขอตกลงขณะทําสัญญา  แม

จําเลยมิไดโตแยง  กรณีไมถือวาจําเลยชําระ

หนี้บางสวน  อันเปนการรับสภาพหนี้  สิทธิ

เรียกรองของโจทกจึงขาดอายุความ
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การจัดทําคํารองขอรับเงินสวัสดิการ

o  สหกรณตองมีคํารองของรับเงนิ

สวัสดิการ

o  ตอนทายของคําขอควรระบุการรับ

      สภาพหนี้ไวดวยเพื่อผลทางอายุความ
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มาตรา 193/14  อายุความยอมสะดุดลงในกรณีดังตอไปนี้

(1)ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนาที่ตามสิทธิเรียกรองโดยทํา

เปนหนังสือรับสภาพหนี้ให  ชําระหนี้ใหบางสวน  ชําระ

ดอกเบี้ย  ใหประกันหรือกระทําการใดๆ  อันปราศจากขอ

สงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตาม

สิทธิเรียกรอง

(2) ..........  

ฯ ลฯ
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การรับสภาพความรับผิด ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 193/35

“ภายใตบังคับมาตรา 193/27 สิทธิเรียกรองที่เกิดจากการ

ที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือ หรือ

โดยการใหประกันตามมาตรา 193/28 วรรคสอง ใหมีกําหนดอายุ

ความสองป นับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิด”
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2061/2514

  เจาหนี้มิไดฟองทายาทของลูกหนี้ภายใน 1 ป 

นับแตเจาหนาที่ไดทราบถึงการตายของลูกหนี้  หนี้จึง

ขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม  ผู

ค้ําประกันยอมยกอายุความขึ้นตอสูเจาหนี้ ตาม ป.

พ.พ. มาตรา 694
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การที่จําเลยที่ 2 มีหนังสือบอกเลิกการค้ํา

ประกันไปยังโจทก โจทกไดรับแลวมิไดโตแยง

คัดคาน ไมเปนเหตุใหจําเลยที่ 2 หลุดพนจาก

การค้ําประกัน เมื่อหนี้ที่ค้ําประกันยังไมไดรับ

ชําระ

คําพิพากษาฎีกาที่ 5776/2541
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         คําพิพากษาที่ 3021/2536 การที่ผูค้ําประกันชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้ ซึ่งทําใหอายุความสะดุดหยุดลงเปนโทษ แกผูค้ําประกัน

นั้น ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไววาใหมีผลไปถึงลูกหนี้ดวย แม

จําเลยในฐานะลูกหนี้ตองรับผิดรวมกับผูค้ําประกัน กําหนดอายุ

ความของลูกหนี้แตละคนเปนไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะแต

ลูกหนี้คนนั้นเทานั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 295 การที่ผูค้ําประกัน

ผอนชําระหนี้ใหแกโจทก จึงไมทําใหอายุความโจทกจะเรียกรอง

เอาจากจําเลยสะดุดหยุดลงดวย 
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การดําเนินการหลังศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
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เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลวสหกรณ
ตองดําเนินการดังนี้

- การสงคําบังคับ

- การบังคับคดี

- การขอเฉลี่ยทรัพย

- การขอรับชําระหนี้กรณีสมาชิกถูก

พิทักษทรัพยเด็ดขาด
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    เปนการแจงใหจําเลยทราบและปฏิบัติ

ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

การสงคําบังคับ

152



           ป.วิแพง  มาตรา 272

ถาศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอยางใด   ซึ่ง

จะตองมีการบังคับคดี ก็ใหศาลมีคําบังคับกําหนดวิธีที่จะ

ปฏิบัติตามคําบังคับในวันอานคําพิพากษา หรือคําสั่ง และ

ใหเจาพนักงานศาลสงคําบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ตามคํา

พิพากษา เวนแตลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดอยูในศาล ใน

เวลาที่ศาลมีคําบังคับนั้นและศาลไดสั่งใหลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญ

153



จําเลยไปศาลและไดลงนามรับทราบ

คําพิพากษา
สัญญาประนีประนอมยอมความ

ไมตองขอคําบังคับ
ดําเนินการบังคับคดีไดเลย
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จําเลยไมไปศาลในวันอานคําพิพากษา

ตองสงคําบังคับใหจําเลย

ดําเนินการบังคับคดี
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การบังคับคดี
เมื่อจําเลยไดรับทราบคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลแลวมิไดปฏิบัติตาม เจาหนี้ผู

เปนโจทก  จะตองดําเนินการบังคับคดีภายใน

ระยะเวลา  10 ป  นับตั้งแตวันที่ศาลไดมีคํา

พิพากษาหรือศาลสั่ง
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา 271 ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝาย

แพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคํา

พิพากษาหรือคําสั่งศาลทั้งหมดหรือแตบางสวน 

คูความหรือบุคคล ผูเปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคํา

พิพากษา)
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  (ตอ)

ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดี  ตามคําพิพากษา

หรือคําสั่งนั้นไดภายในสิบป  นับตั้งแตวันมีคํา

พิพากษาหรือคําสั่ง  โดยอาศัยและตามคําบังคับ

ที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
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เงื่อนไขตาม ป.วิแพง มาตร 271

ลูกหนี้รับทราบคําพิพากษา - คําสั่งแลว

ไดมีการสงคําบังคับแลว

ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามคําพิพากษา - คําสั่ง

บังคับคดีไดภายใน 10 ป นับแตวันที่ศาล

มีคําพิพากษา-คําสั่ง

159



การบังคับคดี

•   การขอใหศาลตั้งเจาพนักงานบังคับคดี

•   ทําการสืบทรัพย

•   การยึดหรืออายัดทรัพย

•   การขายทอดตลาด

•   การขอรับเงิน
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เจาหนาที่ในการบังคับคดี

คดีแพง :    

เจาพนักงานบังคับคดี

คดีลมละลาย  :    

เจาพนักงานพิทักทรัพย
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คําพิพากษาฎีกาที่ 4816/2528

   การรองขอใหบังคับตามคําพิพากษาตองดําเนินการ

ตามขั้นตอนขั้นแรกเจาหนี้ตามคําพิพากษาตองขอใหศาล

ออกหมายบังคับคดีแลวไปแจงใหเจาพนักงานบังคับคดี

ทราบวาศาลไดออกหมายบังคับคดีแลวและตองแถลงตอ

เจาพนักงานบังคับคดีใหยึดทรัพยของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาภายใน 10 ป นับแตวันมีคําพิพากษา
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คําพิพากษาฎีกาที่ 4816/2528  (ตอ)

สวนการที่เจาพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย

เ มื่อใดนั้น  เปน ขั้นตอนการดํา เ นินงานของเจ า

พนักงานบังคับคดี แมเจาพนักงานบังคับคดีจะไปยึด

ทรัพยจําเลยเกิน 10 ป ก็ถือวาโจทกไดรองขอใหบังคับ

คดีตามคําพิพากษาภายใน 10 ป แลว
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1615/2534

   กําหนดเวลาในการออกหมายบังคับคดี ไมมี

กฎหมายบัญญัติไวโดยตรง  คงมีแตกําหนดไว

โดยทั่วไปวาเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  ถา

ดําเนินการบังคับคดีเมื่อพนกําหนด 10 ป นับตั้งแต

วันที่คําพิพากษา  เจาหนี้ตามคําพิพากษาก็หมดสิทธิ

บังคับคดี
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ป.วิ.แพง มาตรา 285 (ยอ)

    ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากศาตอไปนี้ยอม

ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

   (1) เครื่องนุงหมเครื่องใชสวนตัวของใชใน

ครัวเรือนมูลคาไมเกิน หาหมื่นบาท

   (2) เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือ

ประกอบอาชีพมูลคาไมเกิน หนึ่งแสนบาท
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ป.วิ.แพง มาตรา 285 (ยอ) (ตอ)

    (3) วัตถุเครื่องใชอุปกรณที่จําเปนใชแทนอวัยวะ

ของลูกหนี้

    (4) ทรัพยสินของลูกหนี้ที่โอนกันไมไดตาม

กฎหมาย 

     หนังสือประจําตระกูลสมุดบัญชียึดมาเพื่อ

ตรวจสอบไดแตหามเอาขายทอดตลาด
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สิ่งตอไปนี้ไมอยูในความรับผิด

แหงการบังคับคดีเพียงใด

เบี้ยเลี้ยงชีพ
เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ 

เบี้ยหวัด
เงินเดือน บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห
เงินฌาปนกิจศพ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 286

ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกรอง

เปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปนี้ ไมอยูในความรับผิดแหง

การบังคับคดี
(1) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไวและเงินรายไดเปน

คราวๆ อันบุคคลภายนอกไดยกใหเพื่อเลี้ยงชีพเปนจํานวนรวมกันไม

เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร

(2) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได

อื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวย

ราชการ และเงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จที่หนวยราชการ ได

จายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยูของบุคคลเหลานั้น 168



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 286 (ตอ)

(3) เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือ

รายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน 

นอกจากที่กลาวไวใน (2) ที่นายจางใหแกบุคคลเหลานั้น หรือคูสมรส 

หรือญาติของบุคคลเหลานั้น เปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่ง

หมื่นบาท หรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร

(4) เงินฌาปนกิจสงเคราะห ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับ

อันเนื่องมาแตความตายของบุคคลอื่น เปนจํานวนตามที่จําเปนในการ

ดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายตามที่ศาลเห็นสมควร
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 286 (ตอ)

ในกรณีที่ศาลเปนผูกําหนดจํานวนเงินตาม (1) 

และ (3) ใหศาลกําหนดใหไมนอยกวาอัตราเงินเดือน

ขั้นต่ําสุดของขาราชการพลเรือนในขณะนั้น และไม

เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของขาราชการพลเรือน

ในขณะนั้น โดยคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  และจํานวนบุพการีและ

ผูสืบสันดาน ซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาดวย
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 286 (ตอ)

ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจออกคําสั่งอายัดตาม

มาตรา 311 วรรคสอง ใหเจาพนักงานบังคับคดี มีอํานาจกําหนด

จํานวนเงินตาม (1), (3) และ (4) และใหนําความในวรรคสองมาใช

บังคับแกการกําหนดจํานวนเงินตาม (1) และ (3) โดยอนุโลม แตถา

เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอก

ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไมเห็นดวยกับจํานวนเงินที่ เจา

พนักงานบังคับคดีกําหนด บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาล

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการกําหนดจํานวนเงินเชน

วานั้นเพื่อขอใหศาลกําหนดจํานวนเงินใหมได
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 286 (ตอ)

ในกรณีที่พฤติการณในการดํารงชีพของลูกหนี้

ตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรค

สามจะยื่นคํารองใหศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดี

แลวแตกรณี กําหนดจํานวนเงินตาม (1) และ (3) 

ใหมก็ได

 คําสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงิน

ตามมาตรานี้ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณได และคํา

พิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
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เงินที่ระบุไวในมาตรา 286 (1) ถึง (4) มีเงื่อนไขแตกตางกัน

(1) ไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามที่ศาล

เห็นสมควร
(2) เฉพาะขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางใน

หนวยราชการ คูสมรส และญาติ
(3) พนักงาน ลูกจาง คนงาน นอกจาก (2) คูสมรส 

และญาติ ไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามที่

ศาลเห็นสมควร

(4) เงินฌาปนกิจสงเคราะหตามฐานะของผูตาย

ตามที่ศาลเห็นสมควร
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เงินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีโดย

เด็ดขาดคือ เงินตางๆ ที่ระบุไวในมาตรา 286 (2) 

เทานั้น แตมีเงินบางอยางที่ไมไดกําหนดไว

เงินประจําตําแหนง

เงินคาวิทยะฐานะ

เงินโบนัส
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2092/2545

เจตนารมณแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 286 (2) มุงหมายที่จะใหความคุมครองขาราชการแหงรัฐ

ที่เลี้ยงชีพดวยเงินเดือนอันเปนรายไดประจําเพียงอยางเดียวที่

แนนอนตายตัว แตเงินที่โจทกขออายัดเปนเงินคาปวยการราย

เดือนและเงินคาปวยการประจําตําแหนงที่จําเลยที่ 1 ไดรับจาก

เทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งเหมาจายเปนรายเดือน โดยคํานวณจาก

รายไดจริงตามงบประมาณทั่วไปที่เทศบาลจัดเก็บเองจากภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย อากรฆาสัตว 

คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2092/2545 (ตอ)

และรายไดจากทรัพยสินของเทศบาลของปงบประมาณที่

ผานมาจึงมีลักษณะไมคงที่ อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามรายได

ของเทศบาล ซึ่งตางกับเงินเดือนหรือคาจางของขาราชการประจํา

ที่มีลักษณะคงที่แนนอนไมแปรผันโดยงาย แมตําแหนงเทศมนตรี

ที่จําเลยที่ 1 ดํารงอยูจะเปนขาราชการการเมือง แตเมื่อเงินคาปวย

การดังกลาวมิไดอยู ในความหมายของคําวาเ งินเดือนของ

ขาราชการหรือลูกจางของรัฐบาลแลว โจทกยอมขอบังคับคดีได
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การขอเฉลี่ยหนี้ในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษา

ประมวลกฎหมายวิธีความแพงมาตรา 290

เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดทรัพยสินอยางใดของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวแทนเจาหนี้ตามพิพากษาแลว หามมิใหเจาหนี้

ตามคําพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นซ้ําอีก แตใหเจาหนี้ตาม

คําพิพากษาเชนวานี้ มีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออก

หมายบังคับใหยึดหรือายัดทรัพยสินนั้น เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหตนเขา

เฉลี่ยในทรัพยสิน หรือเงินที่ขายได หรือจําหนายทรัพยสินนั้นไวได

ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.... ฯ ลฯ
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หลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาตรา 290

เจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดแลว

หามเจาหนี้อื่นยึดอายัดอีก

เจาหนี้ตามคําพิพากษาขอเฉลี่ยทรัพยได

ทําคํารองขอตอศาลขอเฉลี่ยทรัพย
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จบคําบรรยาย

สวัสดีครับ

081-858-3737
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