
 

 

 

ค ้ำให้หน่อย ค ้ำให้หน่อย    จะกู้สามัญ  
เชื่อว่าคุณคงเคยเจอกับตัวเองมาบ้าง เมื่อเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย 
ลูกน้องของคุณเกิดอยากได้อะไรขึ้นมาซักอย่าง หรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องใช้เงินแต่ไม่มีเงินหรือมีไม่พอ จึงต้องกู้สหกรณ์ สหกรณ์
เขาก็ให้กู้นะ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีคนค้ าประกัน และคนๆ น้ันจะเป็น

ใครไปได้ล่ะ  นอกจากคุณ คุณรู้ไหม ค ้ำประกัน คืออะไร  

ค้ าประกัน ก็คือการท่ีใครคนหน่ึงท าสัญญากับเจ้าหน้ีว่าถ้าลูกหน้ี 
ไม่ช าระหน้ี ผู้ค้ าประกันจะช าระหน้ีแทนน่ันเอง แล้วเคยได้ยินส านวน
น้ีไหม อยากเป็นหน้ี ให้เป็นนายหน้า อยากเป็นขี้ข้า ให้เป็นนาย
ประกัน มันเป็นอย่างน้ันจริงๆ มันเป็นเรื่องของคนท่ีเรียกว่า  
เน้ือไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองน่ัง แต่เอากระดูกมาแขวนคอน่ันเอง  
ท ายังไงได้ล่ะ ในเมื่อคนเราต้องมีสังคม มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น  
บางคนก็ขี้เกรงใจ ใจอ่อน ใครมาขอให้ช่วยก็ช่วย หรือไม่ก็ตอนเรากู้
เขาค้ าเรา เมื่อเขากู้เราก็ต้องค้ าเขา พูดง่ายๆ ก็คือ จับคู่กันกู้ จับคู่กัน
ค้ าน่ันเอง โดยท่ีไม่รู้ด้วยซ้ าไปว่าตัวเองจะต้องรับผิดอะไรบ้าง หำกผู้
กู้ผิดนัดไม่ช้ำระหนี ผู้ค ้ำประกันต้องรับผิดชอบทันที ซ่ึงก็มีให้เห็น
เยอะแยะไป ขนาดเป็นพี่น้องกันแท้ๆ หรือเพื่อนท่ีสนิทกันมากๆ 
ขนาดเขาจะไปก็ไป หายไปอย่างลอยนวล ปล่อยให้เราต้องชดใช้หน้ี 
ท่ีตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นอย่างขมขื่น 

เอาล่ะ ท่ีอยากจะบอกในวันน้ีก็คือ ก่อนจะลงนำมค ้ำประกัน
ให้กับใคร สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือ 

 ผู้ค ้ำประกันรับผิดอย่ำงลูกหนี ร่วม สัญญาค้ าประกัน
น้ันท าโดยสหกรณ์ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้ี และระบุให้ผู้ ค้ า
ประกันต้องรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วม แล้วลูกหน้ีร่วม 
คืออะไร ง่ายๆ ก็คือ เมื่อหน้ีถึงก าหนดช าระ สหกรณ์มี
สิทธิเรียกให้ผู้กู้และหรือผู้ค้ าประกัน ช าระหน้ีได้โดย
พลัน ถ้าผู้กู้ไม่ช าระ ก็ทวงเอาจากผู้ค้ าประกันได้ทันที 

 ค ้ำแล้วค ้ำเลย ยกเลิก เพิกถอนไม่ได้ จนกว่าผู้กู้จะ
ช าระหน้ีครบ เน่ืองจากในสัญญาค้ าประกัน ระบุว่า  
ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมให้สหกรณ์ 

 กำรเปลี่ยนตัวผู้ค ้ ำประกัน  เกิดขึ้นในกรณี ท่ีผู้ ค้ า
ประกันพ้นสมาชิกภาพเท่าน้ัน ซ่ึงได้แก่ 

1) ตาย 6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
2) วิกลจริต 7) ขาดคุณสมบัติของการ 
3) ลาออกจากสหกรณ์  เป็นสมาชิก 
4) ล้มละลาย 
5) ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจ าโดยมีความผิด 

 
 
 
 

 ค ว ำ ม รั บ ผิ ด อ ำ จ ไ ม่ จ้ ำ กั ด แ ค่ ว ง เ งิ น ค ้ ำ ป ร ะ กั น  
ถึงแม้ผู้ค้ าประกันจะรับผิดในวงเงินไม่เกินท่ีระบุไว้ในสัญญา
ค้ าประกัน แต่ถ้ามีการฟ้องร้องด าเนินคดี ความรับผิดอาจ
ไม่หยุดอยู่แค่น้ัน เพราะศาลมักจะพิพากษาให้ลูกหน้ี (ผู้กู้
และหรือผู้ค้ าประกัน) รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมศาล และ
ค่าทนายความอีกด้วย 

มีสมาชิกถามว่า “ท าไมผู้กู้ออกจากงาน ไม่ฟ้องผู้กู้ล่ ะ  
มาเรียกเก็บจากผู้ค้ าท าไม?” ก็เวลาฟ้องต้องฟ้องท้ังผู้กู้และ
ผู้ค้ าประกัน เพราะเป็นมูลหน้ีเดียวกัน ซ่ึงศาลสามารถ
พิจารณาและพิพากษารวมไปด้วยกันได้  ถ้าแยกฟ้อง  
ฟ้องหลังอาจเป็นฟ้องซ้ า ศาลไม่อาจรับฟ้องไว้ได้ และจะท า
ให้สหกรณ์เสียหายในท่ีสุด 

 รับช่วงสิทธิของเจ้ำหนี  เมื่อผู้ค้ าประกันช าระหน้ีให้แก่
เจ้าหน้ีแล้ว ไม่ว่าช าระแต่โดยดี หรือช าระหน้ีโดยถูกบังคับ
ตามค าพิพากษา ผู้ ค้ าประกันก็มีสิทธิรับช่วงสิทธิของ
สหกรณ์ (เจ้าหน้ี) ในอันท่ีจะเรียกเอาเงินท่ีช าระให้แก่
สหกรณ์ไปแล้ว คืนจากลูกหน้ีได้ตามจ านวนท่ีช าระไป
ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ เน่ืองจากการค้ าประกัน 

ถึงตรงน้ี คงเข้าใจกันแล้วว่า ผู้ ค้ าประกันมีความรับผิด
อย่างไรบ้าง ทางท่ีดีหากต้องลงนามค้ าประกันให้ใคร  
ก็ขอให้เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างท่ีสุดจริงๆ และต้องพิจารณา
ถึงตัวผู้กู้ด้วยว่ามีความสามารถในการช าระหน้ีมากน้อยแค่
ไหน มีความซ่ือสัตย์สุจริตเพียงใด ท้ังต้องพิจารณาวงเงินค้ า
ประกันด้วยว่า หากผู้กู้ไม่ช าระเราจะรับผิดชอบไหวหรือไม่ 
หรืออาจบอกให้ผู้กู้หาผู้ค้ าประกันหลายๆ คน ก็จะเป็นการ
กระจายความเสี่ยงได้ระดับหน่ึง หรือวิธีสุดท้าย การปฏิเสธ
อย่างนุ่มนวลก็เป็นทางออกท่ีดีส าหรับคุณ 

อน่ึง ขณะน้ีสหกรณ์ก ำลังศึกษำถึงควำมเหมำะสมของ
โครงกำรจัดท ำประกันสินเชื่อเพื่อแบ่งเบำภำระของผู้ ค้ ำ
ประกัน ซ่ึงสมำชิกสำมำรถส่งควำมคิดเห็นของท่ำนมำยัง
สหกรณ์ได้ เพื่อสหกรณ์จะได้ น ำข้อคิดเห็นของท่ำนมำ
ประกอบกำรพิจำรณำโครงกำรดังกล่ำวต่อไป 
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