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กระทรวงการคลัง
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®)รๆ  พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เร่ือง ลัญญาค้ําประกันท่ีเก่ียวข้องกับการฝอบชำระของเจ้าหน้าท่ี 
เรียน อธิบดึกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๒ ลงวับท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ *
สิงท่ีส่งมาด้วย แบบสัญญาค้ําประกับท่ีเก่ียวช้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าท่ี จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติตามพรรราชบัญญัติแก้ไข 
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแฟงและพาณุขย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำสัญญาค้ําประกันท่ีเก่ียวข้อง 
กับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าท่ี พร้อมต้ังจัดส่งแบบสัญญาค้ําประกันเพ่ือให้ส่วนราชการใช้สำหรับการทำสัญญา 
ด่าประกันท่ีลงนามต้ังแต่วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และแจ้งเวียนส่วนราชการถือปฏิบัติไปพลางก่อนจนกว่า 
กระทรวงการคลังจะแจ้งแก้1ฃเพ่ิมเตม ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกำหนดให้มีการยกเสิกและเพ่ิมเติม 
พระราขบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิฃย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วย 
ค้ําประกัน ซ่ึงจากการตรวจสอบปรากฏว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลทำให้ความรับผิดของผู้ค้ําประกับท่ีเป็นนิติบุคคลเปล่ียนแปลงไป 
และเพ่ือให้สัญญาคาประกันดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์มากข้ึน กระทรวงการคลังจึงได้ล่งร่างแบบสัญญา 
ด่าประกันให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา บัดน้ี สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอส่งแบบสัญญาดังกล่าวมาเพ่ือใช้ในการจัดทำสัญญาค้ําประกันท่ีเก่ียวช้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าท่ี 
ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวช้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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I ร' สัญญาคาประกัน
(สัญญาผ่อนฟ้าระหน้ี)

เลขท่ี............ ./.
เขียนท่ี..............................

วันท่ี......... เดือน............................ พ.ศ......
ข้าพเจ้า................... (๑)...................อายุ....... ปี อาชีพ...............................

ตำแหน่ง ...................................... สังกัด....................................................................... .
อยู่บ้านเลขท่ี............หยู่..........ถนน..........................ตำบล/แขวง....................................
อ0าเภอ/เขต.............................. จังหวัด................................ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาซบเลขท่ี
...................................................................ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาขนแนบบ้ายสัญญาน้ี
ขอทำสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่........................ (๒).........................................ดังมีข้อความต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ตามท่ี.............................. (๓).......................... .ได้ทำสัญญาผ่อนฟ้าระหน้ี
ไว้ต่อ................................ (๒).............................ตามสัญญาผ่อนฟ้าระหน้ีเลขท่ี......../ ..........
ลงวันท่ี.....เดือน................ พ.ศ......... เป็นจำนวนเงิน................... .บาท (..............................)
ดังปรากฏตามเอกสารแนบบ้ายสัญญา น้ัน ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาผ่อนฟ้าระหน้ีดังกล่าว
โดยตลอดแล้ว จึงขอทำสัญญาค้ําประกันไว้ต่อ.............................. (๒)....................... ........... ว่า
ล้า.......................... (๓)............................ กระทำผดสัญญาผ่อนฟ้าระหน้ีดังกล่าวไม่ว่าข้อหน่ีงข้อใด
ด้วยประการใดๆ  และต้องซดใช้เงินใบ้แก่.............................. (๒)............................ข้าพเจ้ารนยอม
ฟ้าระหน้ีตามข้อผูกพันท่ีระบุไว้ในสัญญาผ่อนชำระหน้ีดังกล่าวน้ันทุกประการใบ้แก่........................... .
(๒).......... ..........................และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจบกว่าจะมีการชำระหน้ีครบล้วน
เต็มจำนวน ท้ังน้ี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม 
และ/หรือวรรคท่ี ก็ถือปฏบตตามท่ีบทบัญญ้ติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

................................. (๒)............... .............. จะเรียกใบ้ข้าพเจ้าฟ้าระหน้ีก่อนท่ี
หนังสือบอกกล่าวถืงการผิดนัดของ.............................. (๓)............................ จะไปถืงข้าพเจ้ามีได้
แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าท่ีจะฟ้าระหน้ีเม่ือถึงกำหนดฟ้าระ

ข้อ ๒ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ท ี่................................ (๒)........................ ผ่อนเวลา หรือ
ผ่อนจำนวนเงินในการฟ้าระหน้ีตามสัญญาผ่อนฟ้าระดังกล่าวใบ้แก่..................... (๓)...........................
โดยได้แจ้งใบ้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการ 
ฟ้าระหน้ีใบ้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมิใบ้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการฟ้าระหน้ีดังกล่าว 
เป็นเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดชองข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไป 
จนกว่าจะมีการฟ้าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ล้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ท่ีงเป็นกรรมสิทธ้ีของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
จันทำใบ้ทรัพย์สินน้ันเส่ือมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อ..............................................
(๒)................................. ดังน้ี



-๒-

ท่ีดิน
(๑) โฉนดเลขท่ี.

ระวาง ......... ........ เน้ีอท่ี...... ..ไร่...... งาน......วา อยู่ท่ีตำบล/แขวง.......................
จำเภอ/เขต.... 
(..... ...........

.... จํงัหิวด.....
....)

......... ..... ....... ราคาประมาณ........... ........ ....บาท
(๒) โฉนดเลขท่ี .........หน้าสำรวจ ...........................

ระวาง ......... ........ เน้ีอท่ี...... ..ไร่...... งาน......วา อย่ท่ีตำบล/แขวง........................
อำเภอ/เขต...
(...... ...........

หลักทรัพย์อ่ืน
๑)...............

....)
......... .............ราคาประมาณ............

ราคาประมาณ
๒)...............

..... .'...... .)
ราคาประมาณ........................................... บาท (....................................................)

ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม'จำหน่าย หรือโอน หรือก่อหน้ีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ  
ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมผลผูกพัน
ข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก............................. (๒)..................... ........

ข้อ ๕:ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการจำประกับในระหว่างท่ี.................. (๓)......................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเง่ือนไฃท่ีระบุไว้ในสัญญาผ่อนขำระหน้ี

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีสืแล้ว จึงได้ลงลายมือข่ือไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงข่ือ............................................... ผู้จำประกัน
(..... ....... ................. ......... . J

ลงข่ือ..
(.

พยาน

ลงข่ือ.. 
(.

.พยาน
.)

หมายเหตุ (๑) ข่ือผู้ทำสัญญาค้ําประกัน
(๒) ซ่ือส่วนราชการซ่ึงเป็น'นิติบุคคลผู้รันสัญญา 
(๓) ข่ือผู้ทำสัญญาผ่อนขำระหน้ี


