
หนงัสือสญัญาค ้ าประกนั 
                ท าท่ี สหกรณอ์อมทรพัยท์นายความแห่งประเทศไทย จ ากดั 
 

                                                                                                  วนัที่……….....เดอืน…………..……………พ.ศ…….……… 
                   ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว……………..…..……………นามสกุล…………………………….…….อายุ………….....ปี   
สมาชิกของสหกรณอ์อมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย จ ากดั เลขที่….…..…….ภมูลิ าเนาปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที่…………..…...…  
หมู่ที่…..…..……ตรอก/ซอย…………..………………ถนน……………..……..……..……ต าบล/แขวง……………………………… 
อ าเภอ/เขต…………………...จังหวัด………..…….…..….. รหัสไปรษณยี…์……..……….… โทรศัพท…์………………...…………. 
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า  “ค า้ประกนั”  ตกลงยินยอมท าหนังสอืสญัญาฉบบันี้ ให้ไว้แก่   สหกรณอ์อมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย  
จ ากดั   ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า  “  เจ้าหนี้   ”  ดงัมข้ีอความต่อไปนี้  
                   ข้อ  1.  ตามที่นาย/นาง/นางสาว………………………….…………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ลูกหนี้ ”  ได้
กู้ยืมเงินประเภท…………ตามหนังสอืสญัญากู้ยืมเงินฉบบัลงวันที่…………………………จ านวนเงินต้น ……………………บาท 

อตัราดอกเบี้ยอตัราร้อยละ………………ต่อปี  “ผู้ค า้ประกนั”  ยอมเข้าค า้ประกนัการช าระหนี้ดงักล่าวของ “ลูกหนี้“   จนกว่า “เจ้าหนี้”   
ได้รับช าระหนี้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
                   ข้อ  2. ถ้า “ลูกหนี้  “  ผดินัดหรือไม่สามารถช าระหนี้ที่กล่าวในข้อ 1. ข้างต้นนั้น ”ผู้ค า้ประกนั”  ยอมเข้ารับผดิร่วมกบั ” 
ลูกหนี้  ”  เมือ่เจา้หนี้ บอกกล่าวเร่ืองการผิดนดัของลูกหนี้ และเรียกใหผู้ค้ ้ าประกนัช าระหนี้ แทนลูกหนี้ แลว้ โดยผูค้ ้ าประกนั
ยินยอมให้หักเงนิเดอืนของผู้ค า้ประกนัช าระหนี้แทนลูกหนี้ ได้ทนัท ีและ/หรือโอนมูลค่าหุ้นทั้งหมดของผู้ค า้ประกนัช าระหนี้แทน

ลูกหนี้ ได้จนกว่าจะครบถ้วน 

                   ข้อ  3.  ถ้า  “เจ้าหนี้“  ผ่อนเวลาการช าระหนี้ ให้กบั  ”ลูกหนี้”   โดยได้แจ้งหรือมไิด้แจ้งให้  ”ผู้ค า้ประกนั”  ทราบหรือไม่ก็
ตาม  “ผู้ค า้ประกนั”  ยอมตกลงด้วยการผ่อนเวลานั้นทุกคร้ังไป   และยอมไม่ถอืเอาการให้ผ่อนเวลาเช่นว่านั้นเป็นเหตปุลดเปลื้อง
ความรับผดิของ ”ผู้ค า้ประกนั” เป็นอนัขาด 
                   ข้อ  4. ในการส่งค าบอกกล่าวหรือหนงัสือใดๆ ท่ี “เจ้าหนี้ ” ส่งไปใหแ้ก่ “ผูค้ ้ าประกนั” โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามท่ีอยู่ของ “ผูค้ ้ าประกนั” ท่ีระบุไวใ้นสญัญานี้  “ผูค้ ้ าประกนั” ไดแ้จ้งการเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครั้งหลงัสุด ใหถ้ือว่าเป็น
การส่งโดยชอบและถอืว่า "ผูค้ ้ าประกนั" รบัหนงัสือนั้นโดยชอบแลว้ 

ในกรณเีช่นว่านี้   ถ้า “เจ้าหนี้“  มไิด้รับช าระหนี้   หรือได้รับช าระหนี้ ไม่เตม็จ านวน “ผู้ค า้ประกนั” ยอมให้ถอืว่า “เจ้าหนี้”      
กระท าเพ่ือ    “ผู้ค า้ประกนั“   เองและ   “ผู้ค า้ประกนั”    ยินยอมช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่โดยพลัน   ถ้าหาก  “เจ้าหนี้“      ไม่ได้ฟ้องร้อง
ทายาท    และ/หรือผู้จัดการมรดกของ   ”ลูกหนี้”    และ/หรือไม่ได้ฟ้องร้อง  ” ผู้ค า้ประกนั ”    ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วนัที่   
“ ลูกหนี้  ”   ตาย  “ผู้ค า้ประกนั”   ยินยอมสละสทิธไิม่ยกข้อต่อสู้ของ   “ลูกหนี้  “  ขึ้นต่อสู้  “เจ้าหนี้“ ว่า “ผู้ค า้ประกนั”  ไม่ต้องรับผดิ
เพราะหนี้นั้นขาดอายุความเรียกร้องจาก   “ลูกหนี้“   หรือทายาทของ   ”ลูกหนี้”    แล้ว 
                   ผู้ค า้ประกนัได้อ่าน    และเข้าใจข้อความในหนังสอืสญัญานี้ตลอดแล้ว  จงึได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 
 

                                                           ลายมอืชื่อ…………………………………………….ผู้ค า้ประกนั 
                                                   (…………………………………………..) 
 

                                                             ลายมอืชื่อ…………………………………………….พยาน 
                                                                           (…………………………………………..) 
 

                                                            ลายมอืชื่อ…………………………………………….พยาน 
                                                                             (…………………………………………..) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค าเตือนส าหรบัผูค้ ้ าประกนั 

 
 ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค ้าประกัน ผู้ค า้ประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของ

สัญญาค า้ประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน  หากผู้ค า้ประกันมีข้อสงสัยใด ๆ  ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่

จะท าสญัญาค า้ประกนั 
 การที่ ผู้ค ้าประกันลงนามในสัญญาค ้าประกันกับ สหกรณ์ออมทรพัย์ทนายความแห่ง

ประเทศไทย  จ ากดั เพ่ือค า้ประกนัหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงินเลขที่………………………………… 
ลงวันที่…………………….…….ระหว่าง  สหกรณอ์อมทรพัยท์นายความแห่งประเทศไทย จ ากดั 

(ผู้ให้กู้) กบั นาย/นาง/นางสาว…………………………..(ผู้กู้)  ผู้ค า้ประกนัจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ 
ในสาระส าคัญ  ดังน้ี 
     ๑.  ผู้ค า้ประกนัจะต้องรับผิดชอบอย่างจ ากดัไม่เกนิวงเงินตามที่ก  าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน 
     ๒.  ผู้ค า้ประกนัจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ ค้างช าระกบัผู้ให้กู้ตามสญัญากู้ยืมเงิน 
                   และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ ยหรือค่าสนิไหมทดแทนอื่น ๆ  อกีด้วย 

๓. ผู้ค า้ประกนัจะต้องรับผิดในวงเงินกู้ตามสญัญากู้ยืมเงินและเงินกู้เพ่ิมเติมที่จะมีข้ึน 
                   ต่อไป 

๔. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ี  ผู้ให้กู้มีสิทธเิรียกร้องและบังคับให้ผู้ค า้ประกนัช าระหน้ี
ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้างช าระ โดยผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน 

๕. เป็นสญัญาค า้ประกนัเพ่ือกจิการเน่ืองกนัไปหลายคราวไม่จ ากดัเวลาที่ผู้ค า้ประกนั 
                   ไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้ 
     ๖.  ผู้ค า้ประกนัไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ 
     นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  ผู้ค า้ประกนัยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุ 
ไว้ในสญัญาค า้ประกนั 
     ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบค าเตือนนี้แล้ว   จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
     ลงช่ือ…………………………..ผู้ค า้ประกนั 
     ลงช่ือ………………………….เจ้าหน้าที่ของประกอบธุรกจิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


