สั ญญาคา้ ประกันเงินกู้
วันที่………………เดือน………พ.ศ………….
ข้าพเจ้า…………………………………………อายุ…………….ปี เชื้อชาติ……………………….
สัญชาติ………………..ตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่…………………………….ถนน…………………………………
ตาบล………………………..อาเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………….
ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูค้ ้ าประกัน” ทาหนังสื อฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริ ษทั ………………………………………….
จากัด สานักงานเลขที่…………………ถนน………………………………แขวง…………………………...
เขต…………………………………..กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้กู”้ เป็ นหลักฐานสาคัญว่า:ข้ อ 1. เนื่ องในการที่ผใู ้ ห้กไู้ ด้ยอมให้…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ กูเ้ งินจากผูใ้ ห้กู้ ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่……………………………………………
เป็ นจานวนเงิน…………………..บาท (……………………………………………) นั้น ผูค้ ้ าประกันยอม
เข้าค้ าประกันการชาระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่ งลูกหนี้คา้ งชาระตลอดจนค่าภาระติดพันอัน
เป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ รายนี้ ตามสัญญาเงินกูท้ ี่กล่าวแล้ว จนกว่าผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชาระหนี้โดยสิ้ นเชิง
ข้ อ 2. ในกรณี ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญากูท้ ี่กล่าวแล้ว ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อว่า ผูก้ ู้
ล้มละลาย หรื อ ตาย หรื อกลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรื อ สาบสู ญ หรื อไปจากถิ่นที่อยู่ หรื อาตัวไม่พบ
หรื อย้ายภูมิลาเนา โดยมิแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบ หรื อมีกรณี อื่นใดอันกระทาให้ผใู ้ ห้กไู้ ม่ได้รับชาระหนี้ตามสัญญากู้
ที่กล่าวแล้วเต็มจานวนและตามกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี ผูค้ ้ าประกันยอมเข้ารับผิดร่ วมกับลูกหนี้ในอัน
ที่จะต้องชาระหนี้ ตามสัญญากูน้ ้ นั ทันที
ข้ อ 3. ถ้าผูใ้ ห้กผู้ อ่ นเวลาให้แก่ผกู ้ เู้ พื่อชาระหนี้ โดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบก็
ตาม ผูค้ ้ าประกันยอมตกลงด้วยการให้ผอ่ นเวลานั้นทุกครั้งไป และย่อมมิให้ถือเอาการให้ผอ่ นเวลาเช่นว่านั้น
เป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ ้ าประกันเป็ นอันขาด
ข้ อ 4. ในกรณี ที่ลูกหนี้ผิดสัญญา ผูค้ ้ าประกันยอมสละสิ ทธิที่จะต่อสู ้ให้ผใู ้ ห้กไู้ ปบังคับเอาชาระหนี้
จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนเรี ยกร้องให้ผคู ้ ้ าประกันรับผิด แต่ท้ งั นี้ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ของผูใ้ ห้กทู้ ี่จะ
ดาเนินการเรี ยกร้อง หรื อฟ้องร้องผูก้ ู้ หรื อกองมรดกของผูก้ ใู้ ห้ชาระก่อนตามแต่ผใู ้ ห้กจู้ ะเห็นสมควร และใน
กรณี เช่นว่านี้ ถ้าผูใ้ ห้กมู้ ิได้รับชาระหนี้ หรื อได้รับไม่เต็มจานวน ผูค้ ้ าประกันจึงยินยอมให้ถือว่าการดาเนิน
เช่นนั้น เป็ นการที่ผใู ้ ห้กกู้ ระทาเพื่อผูค้ ้ าประกันเอง ผูค้ ้ าประกันจึงยินยอมจะชาระหนี้ที่คา้ งชาระอยูโ่ ดยพลัน
ทั้งยอมชดใช้บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ นอันผูใ้ ห้กจู้ ะได้เสี ยไปถึงแม้วา่ การดาเนินเช่นว่านั้น

ผูใ้ ห้กจู้ ะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบก่อนก้อตามและถึงแม้จะมิได้เรี ยกร้องหรื อฟ้ องผูค้ ้ า
ประกันร่ วมกับผูก้ หู้ รื อกองมรดกของผูก้ ูด้ ว้ ยก็ตาม

ข้ อ 5. ผูค้ ้ าประกันสัญญาว่า ถ้าผูค้ ้ าประกันย้ายตาบลที่อยูจ่ ากภูมิลาเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้ ผู ้
ค้ าประกันมีหน้าที่แจ้งให้ผกู ้ ูท้ ราบโดยทันที มิฉะนั้น ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดในความเสี ยหายที่ผใู ้ ห้กไู้ ด้รับ
เป็ นพฤติการณ์พิเศษอีกสดหนึ่งด้วย
ข้ อ 6. การค้ าประกันนี้ยอ่ มผูกพันผูค้ ้ าประกันอย่างสมบูรณ์แม้ถึงหากจะบังเกิดข้ออ้างขึ้นว่า ผูก้ เู้ ป็ น
บุคคลไร้ความสามารถ หรื อเข้าทาสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสาคัญผิดอย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้โดยผูค้ ้ า
ประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรื อสาคัญผิด หรื อไม่ก็ตาม และผูค้ ้ าประกันไม่พน้ จากความรับผิด
เพราะเหตุผใู ้ ห้กอู้ าจกระทาการใด ๆ ไปเป็ นเหตุให้ผคู ้ ้ าประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้หมด หรื อแต่บางส่ วนใน
สิ ทธิใด ๆ อันได้ให้หรื อาจได้ให้ไว้แก่ผใู ้ ห้กแู้ ต่ก่อน หรื อในขณะทาสัญญาค้ าประกันนี้
ผูค้ ้ าประกันได้เข้าใจ ข้อความในหนังสื อนั้นตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน
ปี ที่ระบุขา้ งต้น

ลงชื่อ……………………………...ผูค้ ้ าประกัน
(……………………………….)
ลงชื่อ……………………………...พยาน
(……………………………….)
ลงชื่อ……………………………...พยาน
(……………………………….)

