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พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒๐) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๖๘๑  อันคํ้าประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์   
หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเง่ือนไขจะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้จริงก็ประกันได้  

แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้รายที่คํ้าประกัน  ลักษณะของมูลหนี้  จํานวนเงินสูงสุดที่คํ้าประกัน  
และระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะคํ้าประกัน  เว้นแต่เป็นการคํ้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว
ตามมาตรา  ๖๙๙  จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

สัญญาคํ้าประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่คํ้าประกันไว้โดยชัดแจ้ง  และผู้คํ้าประกันย่อมรับผิด
เฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น 

หนี้อันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม่ผูกพันลูกหนี้ เพราะทําด้วยความสําคัญผิดหรือเพราะเป็นผู้ ไ ร้
ความสามารถนั้ น ก็อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ ได้   ถ้ าหากว่ าผู้ คํ้ าประกัน รู้ เหตุสํ า คัญผิด 
หรือไร้ความสามารถนั้นในขณะที่เข้าทําสัญญาผูกพันตน” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๘๑/๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา  ๖๘๑/๑  ข้อตกลงใดท่ีกําหนดให้ผู้คํ้าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือ 

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ” 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๘๕/๑  ของหมวด  ๑  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป   

ของลักษณะ  ๑๑  คํ้าประกัน  ของบรรพ  ๓  เอกเทศสัญญา  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา  ๖๘๕/๑  บรรดาข้อตกลงเก่ียวกับการคํ้าประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา  ๖๘๑  วรรคหน่ึง  

วรรคสอง  และวรรคสาม  มาตรา  ๖๙๔  มาตรา  ๖๙๘  และมาตรา  ๖๙๙  เป็นโมฆะ” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๖๘๖  เม่ือลูกหนี้ผิดนัด  ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด  และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้ก่อนที่
หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้คํ้าประกันมิได้  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้คํ้าประกันที่จะชําระหนี้เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ 

ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้คํ้าประกันหลุดพ้น
จากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น
บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

เม่ือเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้หรือผู้คํ้าประกันมีสิทธิชําระหนี้ได้ตามวรรคหน่ึง   
ผู้คํ้าประกันอาจชําระหนี้ทั้งหมดหรือใชส้ิทธิชําระหนี้ตามเง่ือนไขและวิธีการในการชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับ
เจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชําระหนี้  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้  และให้นําความในมาตรา  ๗๐๑  
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างที่ผู้คํ้าประกันชําระหนี้ตามเง่ือนไขและวิธีการในการชําระหนี้ของลูกหนี้ตามวรรคสาม  
เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้ 

การชําระหนี้ของผู้คํ้าประกันตามมาตรานี้  ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้คํ้าประกันตามมาตรา  ๖๙๓” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๙๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๖๙๑  ในกรณีที่เจ้าหนี้กระทําการใด ๆ  อันมีผลเป็นการลดจํานวนหน้ีที่มีการคํ้าประกัน  
รวมทั้งดอกเบี้ย  ค่าสินไหมทดแทน  หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น  ถ้าลูกหนี้ได้ชําระหน้ี
ตามท่ีได้ลดแล้วก็ดี  ลูกหนี้ชําระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวไม่ครบถ้วนแต่ผู้คํ้าประกันได้ชําระหนี้ส่วนที่เหลือ
นั้นแล้วก็ดี  ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตามที่ได้ลดดังกล่าวแต่ผู้คํ้าประกันได้ชําระหน้ีตามที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี  ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะล่วงเลยกําหนดเวลาชําระหนี้ตามท่ีได้ลดดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม  ให้ผู้คํ้าประกันเป็นอันหลุดพ้นจาก
การคํ้าประกัน 

ข้อตกลงใดที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้คํ้าประกันให้มากกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง  ข้อตกลงนั้น
เป็นโมฆะ” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๐๐  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๐๐  ถ้าคํ้าประกันหนี้อันจะต้องชําระ  ณ  เวลามีกําหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อน
เวลาให้แก่ลูกหนี้  ผู้ คํ้าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด  เว้นแต่ผู้ คํ้าประกันจะได้ตกลงด้วยใน 
การผ่อนเวลานั้น 

ข้อตกลงท่ีผู้คํ้าประกันทําไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลา  
ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๑๔/๑  ของหมวด  ๑  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
ของลักษณะ  ๑๒  จํานอง  ของบรรพ  ๓  เอกเทศสัญญา  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“มาตรา  ๗๑๔/๑  บรรดาข้อตกลงเก่ียวกับการจํานองที่แตกตา่งไปจากมาตรา  ๗๒๘  มาตรา  ๗๒๙  
และมาตรา  ๗๓๕  เป็นโมฆะ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๒๗  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๙๑  มาตรา  ๖๙๗  มาตรา  ๗๐๐  และมาตรา  ๗๐๑  
มาใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลจํานองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชําระดว้ยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๒๗/๑  ของหมวด  ๓  สิทธิและหน้าที่ของ 
ผู้รับจํานองและผู้จํานอง  ของลักษณะ  ๑๒  จํานอง  ของบรรพ  ๓  เอกเทศสัญญา  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

“มาตรา  ๗๒๗/๑  ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด  ผู้จํานองซึ่งจํานองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อ
ประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชําระ  ไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพย์สินที่จํานองในเวลาที่บังคับ
จํานองหรือเอาทรัพย์จํานองหลุด 

ข้อตกลงใดอันมีผลให้ผู้จํานองรับผิดเกินที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง  หรือให้ผู้จํานองรับผิดอย่างผู้คํ้าประกัน  
ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ  ทั้งนี้  ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะมีอยู่ในสัญญาจํานองหรือทําเป็นข้อตกลงต่างหาก” 
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มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒๘  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๒๘  เม่ือจะบังคับจํานองนั้น  ผู้รับจํานองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่า
ให้ชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคําบอกกล่าวนั้น   
ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคําบอกกล่าว  ผู้รับจํานองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษา 
สั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจํานองและให้ขายทอดตลาดก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นกรณีผู้จํานองซึ่งจํานองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่น
ต้องชําระ  ผู้รับจํานองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จํานองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ  ถ้าผู้รับจํานองมิได้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนั้น  ให้ผู้จํานอง
เช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชําระ  ตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒๙  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๒๙  ในการบังคับจํานองตามมาตรา  ๗๒๘  ถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่น
อันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้  ผู้รับจํานองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกเอาทรัพย์จํานองหลุด
ภายในบังคับแห่งเง่ือนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้แทนการขายทอดตลาดก็ได้ 

(๑) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี  และ 
(๒) ผู้รับจํานองแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจํานวนเงินอันค้างชําระ” 
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๒๙/๑  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา  ๗๒๙/๑  เวลาใด ๆ  หลังจากที่หนี้ถึงกําหนดชําระ  ถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือ

บุริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้  ผู้จํานองมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจํานองเพื่อให้ผู้รับจํานองดําเนินการให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล  
โดยผู้รับจํานองต้องดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น  
ทั้งนี้  ให้ถือว่าหนังสือแจ้งของผู้จํานองเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด 

ในกรณีที่ผู้รับจํานองไม่ได้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง  ให้ผู้จํานองพ้นจากความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชําระ   
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

เม่ือผู้รับจํานองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองได้เงินสุทธิจํานวนเท่าใด  ผู้รับจํานองต้องจัดสรร
ชําระหนี้และอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นไป  ถ้ายังมีเงินเหลือก็ต้องส่งคืนให้แก่ผู้จํานอง  หรือแก่บุคคลผู้ควรจะได้เงินนั้น  
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แต่ถ้าได้เงินน้อยกว่าจํานวนที่ค้างชําระ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๗๓๓  และในกรณีที่ผู้จํานอง
เป็นบุคคลซ่ึงจํานองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชําระ  ผู้จํานองย่อมรับผิดเพียงเท่าที่
มาตรา  ๗๒๗/๑  กําหนดไว้” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๓๕  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๓๕  เม่ือผู้ รับจํานองคนใดจะบังคับจํานองเอาแก่ผู้ รับโอนทรัพย์สินซึ่งจํานอง   
ผู้ รับจํานองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้ รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน   
จึงจะบังคับจํานองได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๓๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๓๗  ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจํานองเมื่อใดก็ได้  แต่ถ้าผู้รับจํานองได้บอกกล่าวว่าจะบังคับจํานอง  
ผู้รับโอนต้องไถ่ถอนจํานองภายในหกสิบวันนับแต่วันรับคําบอกกล่าว” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๔๔  อันจํานองย่อมระงับสิ้นไป 
(๑) เม่ือหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ 
(๒) เม่ือปลดจํานองให้แก่ผู้จํานองด้วยหนังสือเป็นสําคัญ 
(๓) เม่ือผู้จํานองหลุดพ้น 
(๔) เม่ือถอนจํานอง 
(๕) เม่ือขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจํานอง 

หรือถอนจํานอง  หรือเม่ือมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา  ๗๒๙/๑ 
(๖) เม่ือเอาทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นหลุด” 
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาที่ได้ทําไว้ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้  

และผู้คํ้าประกัน  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๖๘๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าหนี้กระทําการใด ๆ  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อันมีผล
เป็นการลดจํานวนหน้ีที่มีการคํ้าประกัน  รวมทั้งดอกเบี้ย  ค่าสินไหมทดแทน  หรือค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รายน้ัน  ให้ผู้ คํ้าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการคํ้าประกันตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา  ๖๙๑  วรรคหน่ึงแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๒๑ บทบัญญัติตามมาตรา  ๗๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้กับสัญญาจํานองที่ยังมีผลบังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติตามมาตรา  ๗๒๘  และมาตรา  ๗๓๕  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับกับการบังคับจํานองที่ทําขึ้นนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

มาตรา ๒๓ บทบัญญัติตามมาตรา  ๗๓๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้รับโอนต้องการไถ่ถอนจํานองเมื่อมีการบอกกล่าวบังคับ
จํานองตามมาตรา  ๗๓๕  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ําประกัน 
และผู้จํานองซึ่งมิใช่ลูกหน้ีช้ันต้น  แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันตนต่อเจ้าหน้ีในการที่จะชําระหน้ีแทน
ลูกหน้ีเท่านั้น  โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติปรากฏว่าเจ้าหน้ีส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ 
ให้กู้ยืม  มักจะอาศัยอํานาจต่อรองที่สูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงินกําหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิ
ของผู้ค้ําประกันหรือผู้จํานองตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  หรือให้ค้ําประกันหรือผู้จํานองต้องรับผิดเสมือนเป็น
ลูกหน้ีช้ันต้น  กรณีจึงส่งผลให้ผู้ค้ําประกันหรือผู้จํานองซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  รวมทั้งต้องกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายอีกเป็นจํานวนมาก  ดังน้ัน  เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ค้ําประกันและผู้จํานอง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


