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ที่ บท ๐๘๐๘.<£'/า 60ท)en กระทรวงมหาดไทย

ถนนอ้ษฎางค์ กทบ. ๑๐๒๐๐

efl กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นห่รือลูกจ้างประจำซึ่งมกีรณหีรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือมกีรณถีูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญาโดยกรณหีรือคดอีาญายังไมถ่ึงทีสุ่ด

เรียบ ผูว้่าราซการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างกง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

สิงทีส่่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือสัญญาการไขเ้งินคึบ
๒. แบบหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
๓. พระราชบัญญต้ิแก1ัฃเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไตก้ําหนดวิธปีฏิบัตใิบการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมกีรณี
หรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณยีังไมถ่ีงทีสุ่ด โดยกําหนดใท้มกีารประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพยส์ิบ บั้น

เนื่องจากบีจจบุันใตม้กีารแกน้)เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใบส่วนของบทบัญญัตเิกี่ยวกับ
ผู้คํ้าประกับและผูจ้ำนอง โดยมสีาระสำคัญเพี่อคุ้มครองสิทธผิู้คํ้าประกันและผูจ้ำนองใหไ้มต่้องรับผิดเสมอีบ
เป็นลูกหนีช้ั้นต้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์ังกล่าวมผีลกระทบต่อวิธปิฏิบัติ
ใบการขอรับบำเหน็จบำนาญตามอ้างถึงที1่ตก้ำหนดใหผู้้คํ้าประกับต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้่วมหรือใบฐานะ
เป็นลูกหนีร้่วม ดังบั้น เพิ่อใหก้ารดำเมีบการขอรับบําเหน็จบำนาญชองข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ
ซึ่งมกีรณหีรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมกีรณถีูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา
โดยกรณยีังไมถ่ึงทีสุ่ด สอดคล้องกับการแก1้ขกฎหมายดังกล่าว จึงไหย้กเลิกหนังสือตามทีอ่้างถึง และกําหนดวิธี
ปฏิบัตใิบการขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมกีรณีหรือต้องหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมกีรณถีูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณยีังใมถ่ึงทีสุ่ด
ดังนี้

๑. ใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือมกีรณถีูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา อ้นมใีชค่วามผิดที่ไคกัระทำโดยประมาท
ทีI่ม'เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมกีรณถีูกชีมู้ลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การฟ้องกับและปราบปรามการทุจริตไวแ้ล้ว หรือมีกรณีทีอ่าจถูกดําเมีนการทางวินัยไดต้ามกฎหมายเฉพาะอื่นใด
และออกจากราชการ โดยกรณหีรือคดอีาญายังไมถ่ึงที่สุค ท้าประกับในการขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยบุคคล
หรือทรัพยส์ิบไวต้่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด เว้นแตก่ฎหมายว่าด้วยระเบียบของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประ๓ทบั้น ๆ หรือระเบียบลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บมไีดบ้ัญญต้หิรือกําหนดใหผู้้มอีำนาจ
สามารถดำเมีนการทางวินัยแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรอลูกจ้างประจำดังกล่าวต่อไปไดภ้ายทสังจากที่ผูบ้ั้น
ออกจากราชการไปแล้ว

/๒. การประกับ...
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te. การประกันด้วยบุคคล
(๑) กรณเีป็นบุคคลธรรมดา ผูน้ั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถใบการทํานิติกรรมได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีชย์ และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาบ ลูกจ้างประจําผูร้ับเบี้ยหวัด
บํานาญเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่เรยืกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงาบใบภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
จํานวนไมเ่กินสองคบซึ่งไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําไมต่ํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องกิน
หรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบำเหน็จบํานาญหรือไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํารวมกันไมต่ํ่ากว่าอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการส่วนท้องกินหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จบํานาญมาตั้าประกัน

(๒») ใบกรณทีีน่]สามารถหาบุคคลซึ่งประกอบอาชีพตาม (๑) มาคํ้าประกันได้ ใหห้าบุคคล
ซึ่งประกอบอาชีพอื่นไมเ่กินสองคบที่!ด้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําไมต่ั๋ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จบํานาญหรือไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํารวมกันไมต่ํ่ากว่าอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จบํานาญมาคํ้าประกับกื!ด้

(๓) กรณเีป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งตราสารจัดตั้งหรือข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น
กําหนดใหส้ามารถคํ้าประกับการชําระหนี้!ด้ด้วย เข่น ธนาคาร บรืทท้จํากัดบริษัทเงินทุบ บริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทเครดิตฟองชเีอร์ เป็นด้น

(๔) การประกับด้วยบุคคล จะต้องทําสัญญาคํ้าประกันภายในวงเงินบําเหน็จปกตทิีข่้าราชการ
ส่วนท้องกินหรือลูกจ้างประจําจะไดร้ับ แคในกรณทีีข่อรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนใหท้ําสัญญาคํ้าประกัน
ภายใบวงเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําจะไดร้ับภายใบ
ระยะเวลา ๓ ปี

๓. การประกับด้วยทรัพยส์ิบ ใหด้ำเนินการด้งนี้
(๑) กรณปีระกับด้วยอสังหาริมทรัพยใ์หค้ํานวณคามราคาประเมินการเสิยภาษัของทาง

ราชการซึ่งจะต้องมริาคาไมต่ํ่ากว่าวงเงินคํ้าประกับตามข้อb (๔)
(b) กรณปีระกับด้วยลังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็นลังหาริมทรัพยซ์ึ่งกฎหมายบัญญ้ตไวใ้ห้

จดทะเบียนเฉพาะการ และมริาคาประเมินตามที่ขึ๋อขายกับตามปกตใินท้องตลาดใบวันทีจ่ดทะเบียนไมต่ั๋ากว่า
วงเงินคํ้าประกันตามข้อb (๔)

(๓) กรณปีระกับด้วยหลักทรัพยอ์ื่น เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หรือหุ้บกู้ ซึ่งมริาคา
ไมต่ั๋ากว่าวงเงินคํ้าประกับตามข้อb (๔) ใหค้ําเนิบการตามวิธกีารตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กําหนดไวั

๔. เมื่อไดม้กิารลังจ่ายบําเหน็จบํานาญแล้ว ใหอ้งคกํรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดบันทึก
หมายเหตไุวิใบฎีกาเบีกเงินบําเหน็จบํานาญใหช้ัดเจนว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําด้งกล่าว
ไดจ้ัดทําหนังสือสัญญาการใชเ้งินดืบและหนังสือลัญญาคํ้าประกับแล้ว

๔. ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนครบกําหนด๓ปี นับแตว่ับทําสัญญา หากการคําเนิบการ
ทางวินัยยังไมถ่ีงทีสุ่ด ใหอ้งคกํรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดแจ้งใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํา
เฉพาะผู้ทีร่ับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนมาดำเนินการทําประกันด้วยบุคคลหรือทรัพยส์ิบตามวิธปีฎีบต้๊ของ
หนังสือฉบับบีต้่อไปอีก เพี่อทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําด้งกล่าวไดร้ับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน
ต่อเมื่องต่อไบํ!ด้ และใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดเร่งคําเนิบการทางวินัยใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว

๖. เมื่อการคําเนิบการทางวินัยแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จ
บํานาญถงทีสุ่ดว่าเป็นประการใดแล้ว ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดแจ้งใหส้่านักงาบกองทุบบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบโดยด่วน พร้อมแบบหลักฐานในการคําเนิบการทางวินัยถงทีสุ่ดไปด้วย
ยกเวับกรณลีูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่!มใดร้ับเงินงบประมาณเงินอุดหบุน และล้าหาก

/การดําเนินการ .„
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การด�นิบการทางวินัยถึงทีสุ่ดแล้วปรากฏวาข้าราชการสวับท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํามสีิทธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญ
ใหก้ารประกับทีท่ําไวร้ะงับไปตามบทบัญญ้ตแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แตห่ากการดําเนิบการ
ทางวินัยถึงทีสุ่ดแล้วปรากฏว่าข้าราชการส่วบท้องถิ่บหรือลูกจ้างประจําไม่มีสิทธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญ
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกนบิบําเหน็จบํานาญคีบจากข้าราชการส่วนท้องลิ่นหรือลูกจ้างประจํา
ดังกล่าว หากไม่สามารถเรียกนิบคีบไดก้ใ็หบ้ังคับชําระหนีต้ามบทบัญญ้ตแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณขี้าราชการส่วนท้องถิ่นไหน้ํานิบคบีกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสําหรับลูกจ้างประจํา
ไหบ้ํานบิคีบคลังชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบั้น ๆ ยกเว้นเงินใบส่วนทีลู่กจ้างประจํารับจากงบประมาณ
เงินอุดหนุบใหส้่งคีบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

๗. ไนการบังคับชําระหนีจ้ากทรัพย์สิน ล้าชําระหนีไ้ดค้รบล้วนแล้ว แตย่ังมเีงินเหลือ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดแ้จ้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําแล้ว แตบุ่คคลดังกล่าวไมม่า
รับเงินทีเ่หลือคืบภายใบเวลา ๕ ปี นับแตว่ับทีแ่จ้ง ไหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินดังกล่าวส่งคีบ
หน่วยงาบตามหลักการใบข้อ ๖

๘. สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําทีไ่ดท้ําประกับไนการขอรับบําเหน็จ
บํานาญตามหนังสืออ้างถึงไวแ้ล้วก่อนทีพ่ระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
{ฉบับที่ bo) พ.ศ. ๒๔๔๗ มผีลบังคับใช้ (ก่อนวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕<Z๘) ไมม่ผีลกระทบแต่อย่าง'ได
เว้นแตข่้อตกลงทีก่ําหนดใหผู้้คํ้าประกับต้องรับผิดอย่างลูกหนีร้่วมบั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง

พระราชบัญญัตดิังกล่าว สําหรับสัญญาทีท่ําหลังจากทีพ่ระราชบัญญัตดิังกล่าวมผีลบังคับไข้ ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําสัญญาใหม่ ตามสิงทีส่่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้งกรณขี้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจําผูไ้ตร้ับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนทีต่้องมาดําเนินการทําประกับด้วยบุคคลหรือทรัพยส์ิบ
ต่อไปอีกเพราะการดําเนินการทางวินัยยังไมถ่ึงทีสุ่ดภายในระยะเวลา ๓ปี กไ็หด้ําเนินการตามข้อ ๕ ด้วย

จึงเรียบมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถึอปฎิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถึอ

ว๙่�
(บายวิบูลย์ สงวนพงค์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทรคัพทํ ๐ ๒๒๔๑ ๙0๖๔ ต่อ mv-vo£

โทรสาร o๒๒๔๑ ๙0๖๙ ต่อ๒*�
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แบบหนังสือสัญญาการใชเ้งินคืน

เขียนที่ .(๑).

วันที่ เดือน พ.ศ.

ช้าพเจ้า .ปี ผูใ้หส้ัญญา.(๒). .อายุ
อยูบ่้านเลขที่
จังหวัด
สํานัก/ส่วน/กอง

.ตำบล/แขวง
ก่อนออกจากราขการดํารงตําแหน่ง..

สังกัด...............ไคท้ําหนังสือสัญญาใหใ้วักบั.

.อํา๓อ/เขต..ถนน.

.ผูย้ื่นเรื่องราวขอรับ

....ผูร้ับสัญญา
.(๑).

.(๓). .(๑).

ดังมขี้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ตามที่'ข้าพเจ้า'ใคย้ื่นเรื่อง1ขอรับเงิน
...(๓)..........ใหแ้กข่้าพเจ้าตาม

...........(๓)...........และจังหวัด หรือ (๑).

.(๔)...............ลงวับที่ .....เดือน.....................บาท.......สตางค์ หรือเปีบเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน เดือนละ
... สตางค์ และเมื่อคํานวณเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนภายใบระยะเวลา ๓ปี
บาท.......สตางค์

ใคส้ั่งจ่ายเงิน.
เป็นเงินบําเหน็จบํกติ

พ.ศ.

บาท
เป็นเงิน

ถ้าปรากฎใบภายหลังว่า ข้าพเจ้าใคร้ับเงิน...........(๓)...........ไปโดยไมม่สีิทธิ ข้าพเจ้ายินยอม
คืบเงินทึ่ใคร้ับใปโดยไมม่สีิทธใิหแ้กท่างราชการภายใบ๓0 วัน นับจากวับทีข่้าพเจ้าไคร้ับแจ้งจากทางราชการ

ข้อ ๒ หากข้าพเจ้าไม,คืบเงินใหแ้กท่างราชการภายใบกําหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายิบยอม
ใหท้างราชการเรียกร้องเงินดังกล่าวคืนรวมทั้งค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่กิดขี้นจากการดําเนินการเรียกเงินดังกล่าวคืนด้วย

ข้อ ๓ เพื่อเป็นการประกันการปฎิบต้ติามสัญญานี้ ข้าพเจ้าไคด้ําเนินการดังนี้ (๕)
ข้าพเจ้าไคน้ําทรัพย์สินของข้าพเจ้ามาเป็นประกับการชําระหนี้ ดังทรัพย์สินทีร่ะบไุว้๓.๑

ต่อไปนี้
(๑)

(๒)

(๓)

และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไมก่่อใหเ้กิดการรอนสิท่ธิ หรื่อภาระผูกพันแกท่รัพย์สินดังกล่าว
๓.๒ ข้าพเจ้าไคน้ํา(๖)

โดยทําหนังสือสัญญาคํ้าประกนไวต้่อ
ลงวับที่ .... เดือน

มาเป็นผู้คํ้าประกันการปฎิบต้ติามสัญญานี้................ตามหนังสือสัญญาคํ้าประกัน.(๑).

พ.ศ.
ข้อ ๔ ถ้าข้าพเจ้าไคร้ับเงิน................(๑)....................ไปโดยไมม่สีิทธิ เมื่อ (๑). .

ไคแ้จ้งใหข้้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้าจะนําเงินไปชําระใหด้ามระยะเวลาในข้อ ๑ ถ้าข้าพเจ้าไมน่ําเงินไปชําระใหต้าม
ระยะเวลาในข้อ ๑ ข้าพเจ้ายอมให้
ไคต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ใบการแจ้งเรื่องใดๆ แกข่้าพเจ้าทั้บ หาก...........(๑)...........มหีนังสือถึงข้าพเจ้าตามพื่อยูท่ีร่ะบุ
ไวใบสัญญานี้ ใหถ้ือว่าข้าพเจ้าไคร้ับทราบเรื่องนีน้ๆ แล้ว

.(๑)..................ดําเนินการบังคับชําระหนีจ้ากทรัพย์สินตามข้อ๓.๑
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ข้อ ๕ เมื่อ (๑)

เท่าใด ใหจ้ัดสรรชําระหนีข้องข้าพเจ้าจบครบ ถ้ามเีงินเหลือ
เพี่อมารับคีบเงินดังกล่าว หากข้าพเจ้าไมม่ารับคีบเงิบทีเ่หลือภายใบ ๕ ปี นับแตว่ับที่นจง้ใหข้้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้า

ยอมใหเ้งินทีเ่หลือตกเป็นของ.............(๑).............หรือกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น หรือ
แผ่นดิน แล้วแตก่รณี

ใตร้ับเงินจากการบังคับชําระหนีต้ามข้อ ๔ ไตเ้งินจํานวนสุทธิ
จะแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบ.(๑).

ถ้า................(๑)...............ไตร้ับเงินจากการบังคับชําระหนีไ้มค่รบตามจํานวนทีข่้าพเจ้าใตร้ับ
.(๓)..............ไปโดยไมม่สีิทธิ ข้าพเจ้ายิบยอมชําระเงินจํานวนทีข่าดอยูใ่หค้รบถ้วนทันทเีมื่อไตร้ับแจ้งจาก

.(๑).

ข้อ ๖ โดย.(๑). .(๗)......................เป็นผูแ้ทบดําเนินการท่าประคับด้วยทรัพย์สินตามทีร่ะบไุวใ้บข้อ ๓.๑ คับ
.ถูกต้องแล้ว โดยไตเ้ก็บรักบาหลักฐานการประคับไวัทีแ่ผนก/ฝ่าย

.จังหวัด

ตําแหน่ง

.(๖).

สํานัก/ส่วน/กอง .(๑).ของ
หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไตข้ดไขห้นีต้ามสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือใบกรณีทขี้าพเจ้าไมต่้อง

ยิบยอมใหข้้าพเจ้าไลถ่อนการประคันหนีภ้ายใบ ๓๐ วับรับผิดขดไขเ้งินตามสัญญานี้ .(๑).

นับแตว่ับทีข่้าพเจ้ายื่นขอ
สัญญาฉบับนีท้่าขึ้นสองฉบับข้อความตรงคับ เก็บรักบาไวัที่

และเก็บไวัทีข่้าพเจ้าหนีง้ฉบับ ข้าพเจ้าไตอ้่านและเข้าใจข้อความในหนังลือสัญญานี้ดแิล้ว จึงไตล้งลายมีอขื่อใหไ้ว้
เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

.หนี้งฉบับ.(๑).

ลงขื่อ .ผูใ้หส้ัญญา.(๒).

(. .)

ลงขื่อ สามี/ภรรยา ผูใ้หค้วามยินยอม
.)(.

ลงขื่อ .ผูร้ับสัญญา.(๗).

(. .)

ลงขื่อ พยาน
(. .)

ลงขื่อ พยาน
(. .)

หมาแเหๆ
(ร)) ชึ๋อพนวยการบ'พท้รราชการส่วนพอง0นเจ้าสังกัด (ฟบ องnrกรบริหารส่วนจังหวัก/เทกบาล/เมืองพัทยา/องกการบรหิารส่วนกําบล)
(b) ไเอจทํำสัญญาพํเอมห้งรายละเอียด
(พ) ระI{ประUTทไเองเงินทีบอรับ(บ่าพนัจปกติ/บํานาญ/บ่าเหนัจรายพอน)
(๔) หนังสิอหรอิกา&จ่ายบ่าเหนัจปกติ/บำนาญ/บ่าพนัจรายเตอิบ
(๔) กรฟ้พ้®อรบิบ่าเหนัจบ่าบาญนำทรัพย์สินมาเป็นประกับใหก้รอกรายละเอียดกามข้อ พ.® หากน่าบุกทลมาประกันใหก้รอก

รายละเอียดนท'ทะข้อ พ.b โกยใม่กอ้งกรอกรายละเอียดในข้อ ๔ ข้อ ๔ และข้อ to
(to) ไเอยูก้าประกับ
M พัวหน้าน่ายปรหิารไ!องหน่วยการบริหารราไ!การส่วนห้องถั๋น หรอิพุ้ทึโ๋กร้ิบมอบอำนาจ (เข่น นายกองกก์ารบริหารส่วนจังหวัก

กรล็เองกการบริหารส่วนจังหวัด หรอินายกเทกมบกรี กร(ฐเทกบาล ลๆฯ หรอิจโ้กร้ับมอบอํานาจ)
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แบบหนังสือลัณฌาคํ้าประทับ

เขียนที่
วับที่ เสือบ พ.ศ.

ข้าพเจ้า .อายุ........ปี อาชีพ.(๑).

ตําแหบ่ง
อัตราเงิบเสือบ.

.สังกัด.
.บาท อยูบ่้าบเลขที
..อํา๓อ/เขต

.ตําบล/แขวง.ถบบ.
จังหวัด..........เพื่อเป็บหลักฐาบดังต่อไปบี้...................โดยทําหนังสือสัญญาการ

....(๒).........เพื่อประทับการขอรับเงิน

.บาท (๕)

ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกับใหไ้วต้่อ
ข้อ ๑ ตามที่

ใชเ้งินคีบฉบับลงวับที่.....เสือบ .(๒).

.ไดข้อรับ..(๓). .(๔).

...ไวต้่อพ.ศ.
.ข้าพเจ้ายิบยอมคํ้าประทับภายใบวงเงิน.(๔).

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพับตามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสืบของ.
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายิบยอมผูกพับตนเป็บผู้คํ้าประกับการปฏิบัตติามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสบืบี้บ

.ไมปฏิบัตติามสัญญาไมว่่าข้อหนึ่งข้อใดและ

.(๓).

ข้อ ๓ หาก......ไดแ้จ้งความบั้บใ่หข้้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดขําระหบีร้วมทั้งค่าเสียหายต่างๆ จากหนี้
.ภายใบวงเงินคํ้าประกับทับที โดยมพิักใข้สิทธขิองผู้คํ้าประกับ

.(๓).

(๒).

ดังกล่าวแทบ. .(๓).

ตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และมาตรา ๖๔0 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขยแ์ตป่ระการใด
ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายอมผูกพับว่า ข้าพเจ้าไมห่ลุดพับจากความรับผิดตามสัญญาบี้ จบกว่ามูลหนีต้าม

สัญญาการใชเ้งินสืบจะระงับสิ้นไปและจะไมเ่พักถอนการคํ้าประกับตลอดระยะเวลาที่
ต้องรับผิดขอบอยูต่ามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสนื

ข้อ ๕ หาก

.(๓).

.(๓)....................ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรัอตาย หรือกลายเป็นบุคคล
ไรค้วามสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่บทีอ่ยูโ่ด*ฒ1ดแ้จ้งให.้...........(๒)............ทราบ หรือด้วยเหตอุื่นใด

.ไมส่ามารถขําระหนีต้ามหินังสือสัญญาการใชเ้งินสืบได้ ข้าพเจ้ายิบยอมให้
.เรยืกร้องเงินที.่............(๓).............ด้างขําระจากข้าพเจ้าภายใบวงเงินที่คํ้าประกับได้อับทําให้..............(๒).

.(๓).

หนังสีอสัญญาคํ้าประกับฉบับนีท้ําไว้ tu วนทีร่ะบขุ้างด้น และข้าพเจ้าไดอ้่านรายละเอียดเข้าใจ
ดแีล้'ว จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

ผู้คํ้าประกันลงชื่อ
(. .)

ลงชื่อ สามิ/ภรรยา ผูไ้หค้วามยิิบยอมิ
(. .)

ลงชื่อ พยาน
(. .)

ลงชื่อ พยาน
(. .)
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หมายLหด
(๑) ชื่อผู้คํ้าประกัน
(๒) ชื่อหน่วยการปรหิารราชการส่วบท้องถิ่นเจ้าสังกัด (เซ่น องค์การ,บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/

องค์การบริหารส่วนตำนล)
(«ท) ชื่อผู้ฃอรับบําเหน็จบํานาญ
(๔) ระบปุระเภทของพบทีข่อรับ (บําเหน็จปกติ/บํานาญ/บําเหน็จรายเดีอน)
(๕)จําบวบเงินที่คํ้าประกับซึ่งจะต้องไม,ตากว่าจําบวบเงินบําเหน็จหรอิจําบวบเงินบํานาญหรอิบําเหน็จ

รายเดือน ถ้าเป็นจํานวนเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน ใหค้ํานวณภายในระยะเวลา ๓ ปี
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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๔๔๗๑๓

พระราซบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแฟงและพาณิซย์ (ฉบับที่ ๒๐)

พ.ศ. ๒๔๔๗

ภูมพิลอดุลยเดซ ป.ร.
ใหไ้ว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗

เน้นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลนิจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มิพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ๆ

ใหป้ระกาศว่า
โดยทีเ่น้นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโ้ดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๔๔๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีใ้หใ้ช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเน้นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน
“มาตรา ๖๘๑ อันคํ้าประกันนั้นจะมไีตแ้ตเ่ฉพาะเพื่อหนีอ้ันสมบูรณ์
หนีใ๋นอนาคตหรือหนีม้เีงื่อนไขจะประกันไวเ้พื่อเหตุการณ์ช็่งหนีน้ั้นอาจเน้นผลไตจ้ริงก็ประกันไต้

แตต่้องระบวุัตถุประสงคใ์นการก่อหนีร้ายที่คํ้าประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จํานวนเงินสูงสุดที่คํ้าประกัน
และระยะเวลาในการก่อหนีท้ี่จะคํ้าประกัน เว้นแตเ่น้นการคํ้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว
ตามมาตรา ๖๙๙ จะไมร่ะบรุะยะเวลาดังกล่าวกไ็ต้
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หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๕๕๗๑๓

สัญญาคํ้าประกันต้องระบุหนีห้รือสัญญาที่คํ้าประกันไวโ้ดยชัดแจ้ง และผู้คํ้าประกันย่อมรับผิด
เฉพาะหนีห้รือสัญญาทีร่ะบไุวเ้ท่านั้น

หนี้อันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม1ผูกพันลูกหนี้เพราะท่าด้วยความสําคัญผิดหรือเพราะเป็นผูไ้ร้
ความสามารถนั้น ก็ อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ไต้ ถ้าหากว่าผู้คํ้าประกันรู้เหตุสําคัญผิด
หรือไรค้วามสามารถนั้นในขณะที่เข้าท่าสัญญาผูกพันตน”

๔ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๖๘๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๖๘๑/๑ ข้อตกลงใดทีก่ําหนดใหผู้้คํ้าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้่วมหรือ
ในฐานะเป็นลูกหนีร้่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”

๕ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๖๘๕/๑

มาตรา

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ชองลักษณะ ๑๑ คํ้าประกัน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๖๘๕/๑ บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการคํ้าประกันทีแ่ตกต่างไปจากมาตรา ๖๘๑ วรรคหนึ่ง

มาตรา ของหมวด ๑

วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ เป็นโมฆะ”
มาตรา ๖ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้

ความต่อไปนีแ้ทน
“มาตรา ๖๘๖ เมื่อลูกหนีผ้ิดนัด ใหเ้จ้าหนีม้หีนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่ลูกหนีผ้ิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนีจ้ะเรียกใหผู้้คํ้าประกันชําระหนีก้่อนที่
หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้คํ้าประกันมไีต้ แตใม่ตัดสิทธผิู้คํ้าประกันที่จะชําระหนีเ้มื่อหนีถ้ึงกําหนดชําระ

ในกรณีทีเ่จ้าหนีม้ไิตม้หีนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู้้คํ้าประกันหลุดพ้น
จากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณแ์ห่งหนีร้ายนั้น
บรรดาทีเ่กิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

เมื่อเจ้าหนีม้สีิทธเิรียกใหผู้้คํ้าประกันชําระหนีห้รือผู้คํ้าประกันมสีิทธิชําระหนีไ้ดต้ามวรรคหนึ่ง
ผู้คํ้าประกันอาจชําระหนีท้ั้งหมดหรือใชส้ิทธชิําระหนีต้ามเงื่อนไชและวิธกีารในการชําระหนีท้ีลู่กหนีม้ีอยู่กับ
เจ้าหนีก้่อนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนทีต่นต้องรับผิดกไ็ต้ และใหน้ําความในมาตรา ๗๐๑
วรรคสองมาใชบ้ังคับโดยอนุโลม

ในระหว่างทีผู่้คํ้าประกันชําระหนีต้ามเงื่อนไขและวิธกีารในการชําระหนีข้องลูกหนีต้ามวรรคสาม
เจ้าหนีจ้ะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตทุีลู่กหนีผ้ิดนัดในระหว่างนั้นมไีต้

การชําระหนีข้องผู้คํ้าประกันตามมาตรานี้ ไมก่ระทบกระเทือนสิทธชิองผู้คํ้าประกันตามมาตรา ๖๙๓”
มาตรา ๗ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๖๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้

ความต่อไปนีแ้ทน
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หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๔๔๗๑๓

“มาตรา ๖๙๑ ในกรณีที่เจ้าหนีก้ระทําการใด ๆ อันมผีลเป็นการลดจํานวนหนีท้ี่มกีารคํ้าประกัน
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุ,ปกรณ์แห่งหนีร้ายนั้น ถ้าลูกหนีไ้ดช้ําระหนี้
ตามทีไ่ดล้ดแล้วก็ดี ลูกหนีช้ําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดดังกล่าวไม่ครบถ้วนแตผู่้คํ้าประกันไดช้ําระหนีส้่วนทีเ่หลือ
นั้นแล้วก็ดี ลูกหนีไ้มช่ําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดดังกล่าวแตผู่้คํ้าประกันไดช้ําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดนั้นแล้วก็ดี ทั้งนี้
ไม่ว่าจะล่วงเลยกําหนดเวลาชําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ใหผู้้คํ้าประกันเป็นอันหลุดพันจาก
การคํ้าประกัน

ข้อตกลงใดที่มผีลเป็นการเพิ่มภาระแกผู่m้ประกันใหม้ากกว่าทีบ่ัญญัตไิวใ้นวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้น
เป็นโมฆะ”

มาตรา ๘ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๐๐ ถ้าคํ้าประกันหนีอ้ันจะต้องชําระณ เวลามกีําหนดแน่นอนและเจ้าหนีย้อมผ่อน
เวลาให้แก่ลูกหนี้ ผู้คํ้าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่ผู้คํ้าประกันจะได้ตกลงด้วยใน
การผ่อนเวลานั้น

ข้อตกลงทีผู่้คํ้าประกันทําไวล้่วงหน้าก่อนเจ้าหนีผ้่อนเวลาอันมผีลเป็นการยินยอมใหเ้จ้าหนีผ้่อนเวลา
ข้อตกลงนั้นใชบ้ังคับมไีด้”

๙ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๗๑๔/๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ชองลักษณะ ๑๒ จํานองชองบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๗๑(๙๑ บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการจํานองที่แตกต่างไปจากมาตรา ๗๒๘ มาตรา ๗๒๙
และมาตรา ๗๓๔ เป็นโมฆะ”

มาตรา ของหมวด ๑

มาตรา ๑๐ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๒๗ ใหน้ําบทบัญญัติมาตรา ๖๙๑ มาตรา ๖๙๗ มาตรา ๗๐๐ และมาตรา ๗๐๑
มาใชบ้ังคับกับกรณีที่บุคคลจํานองทรัพย์สินเพื่อประกันหนีอ้ันบุคคลอื่นจะต้องชําระด้วยโดยอนุโลม”

ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๗๒๗/๑ สิทธิและหน้าที่ชองชองหมวด ๓มาตรา ๑๑
ผูร้ับจํานองและผูจ้ํานองของลักษณะ ๑๒ จํานองชองบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์

“มาตรา ๗๒๗/๑ ไม,ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้จํานองซึ่งจํานองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อ
ประกันหนีอ้ันบุคคลอื่นจะต้องชําระไม่ต้องรับผิดในหนีน้ั้นเกินราคาทรัพย์สินที่จํานองในเวลาที่บังคับ
จํานองหรือเอาทรัพยจ์ํานองหลุด

ข้อตกลงใดอันมผีลใหผู้จ้ํานองรับผิดเกินที่บัญญัตไิวใ้นวรรคหนึ่ง หรือใหผู้จ้ํานองรับผิดอย่างผู้คํ้าประกัน
ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะมีอยใูนสัญญาจํานองหรือทําเป็นข้อตกลงต่างหาก”
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หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๕๕๗๑๓

มาตรา ๑๒ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะบังคับจํานองนั้น ผูร้ับจํานองต้องมหีนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนีก้่อนว่า
ให้ชําระหนีภ้ายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนีไ้ตร้ับคําบอกกล่าวนั้น
ถ้าและลูกหนีล้ะเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคําบอกกล่าว ผู้รับจํานองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษา
สั่งใหย้ึดทรัพย์สินซึ่งจํานองและใหช้ายทอดตลาดกไ็ต้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผูจ้ํานองซึ่งจํานองทรัพย์สินของตนไวเ้พื่อประกันหนีอ้ันบุคคลอื่น
ต้องชําระผูร้ับจํานองต้องล่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวใหผู้จ้ํานองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ล่งหนังสือแจ้งใหลู้กหนีท้ราบ ถ้าผูร้ับจํานองมไิตด้ําเนินการภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ใหผู้จ้ํานอง
เช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนีค้้างชําระตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณแีห่งหนีร้ายนั้นบรรดาทีเ่กิดขึ้นนับแตว่ันทีพ่้นกําหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว”

มาตรา ๑๓ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๒๙ ในการบังคับจํานองตามมาตรา ๗๒๘ ถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่น
อันไตจ้ดทะเบียนไวเ้หนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผูร้ับจํานองจะฟ้องคดตี่อศาลเพื่อเรียกเอาทรัพย์จํานองหลุด
ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนีแ้ทนการขายทอดตลาดกไ็ด้

(๑) ลูกหนีไ้ดข้าดล่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี และ
(๒) ผูร้ับจํานองแสดงใหเ้ป็นที่พอใจแกศ่าลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจํานวนเงินอันค้างชําระ”
มาตรา ๑๔ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๗๒๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๗๒๙/๑ เวลาใด ๆ หลังจากทีห่นีถ้ึงกําหนดชําระถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือ
บุริมสิทธิอื่นอันไต้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผู้จํานองมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผูร้ับจํานองเพื่อใหผู้ร้ับจํานองดําเนินการใหม้ีการขายทอดตลาดทรัพย์สินทีจ่ํานองโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล
โดยผูร้ับจํานองต้องดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินทีจ่ํานองภายในเวลาหนึ่งปนีับแตว่ันทีไ่ตร้ับหนังสือแจ้งนั้น
ทงน ใหถ้ือว่าหนังสือแจ้งของผูจ้ํานองเป็นหนังสือยินยอมใหข้ายทอดตลาด

ในกรณีที่ผูร้ับจํานองไมไ่ตด้ําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้จํานองพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนีค้้างชําระ
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณแีห่งหนีร้ายนั้นบรรดาทีเ่กิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว

เมื่อผูร้ับจํานองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองไตเ้งินสุทธจิํานวนเท่าใด ผูร้ับจํานองต้องจัดสรร
ชําระหนีแ้ละอุปกรณใีหเ้สร็จสิ้นไป ถ้ายังมเีงินเหลือก็ต้องส่งคืนใหแ้กผู่จ้ํานองหรือแก่บุคคลผูค้วรจะไดเ้งินนั้น

ะ �
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แตถ่้าไดเ้งินน้อยกว่าจํานวนที่ค้างชําระใหเ้ป็นไปตามที่กำหนดไวใ้นมาตรา
เป็นบุคคลซึ่งจํานองทรัพย์สินเพื่อประกันหนีอ้ันบุคคลอื่นจะต้องชําระผู้จํานองย่อมรับผิดเพียงเท่าที่
มาตรา ๗๒๗/๑ กําหนดไว้”

และ'ในกรณทีีผู่้1จํานอง๗๓๓

มาตรา ๑๕ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๓๕ เมื่อผู้รับจํานองคนใดจะบังคับจํานองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจํานอง
ผู้รับจํานองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน
จึงจะบังคับจํานองไต้”

มาตรา ๑๖ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๓๗ ผูร้ับโอนจะไถถ่อนจํานองเมื่อใดกไ็ต้ แตถ่้าผูร้ับจํานองไดบ้อกกล่าวว่าจะบังคับจํานอง
ผูร้ับโอนต้องไถถ่อนจํานองภายในหกสิบวันนับแตว่ันรับคําบอกกล่าว”

มาตรา ๑๗ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๔๔ อันจํานองย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหนีท้ีป่ระกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมใิช่เหตอุายุความ
(๒) เมื่อปลดจํานองใหแ้กผู่จ้ํานองด้วยหนังสือเป็นสําคัญ
(๓) เมื่อผูจ้ํานองหลุดพ้น
(๔) เมื่อถอนจํานอง
(๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจํานอง

หรือถอนจํานองหรือเมื่อมกีารชายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒๙/๑
(๖) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นหลุด”
มาตรา ๑๘ บทบัญญัตชิองพระราชบัญญัตินีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงสัญญาทีไ่ดท้ําไวก้่อนวันที่

พระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับ เว้นแต่กรณิที่พระราชบัญญัตนิีบ้ัญญัตไิวเ้ป็นอย่างอื่น
ในกรณีทีลู่กหนีผ้ิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับ สิทธแิละหน้าที่ของเจ้าหนี้

และผู้คํ้าประกัน ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๙

ในกรณีทีเ่จ้าหนีก้ระทําการใด ๆ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับ อันมผีล
เป็นการลดจํานวนหนีท้ี่มกีารคํ้าประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็น

มาตรา ๒๐

อุปกรณ์แห่งหนีร้ายนั้น ใหผู้้คํ้าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการคํ้าประกันตามเงื่อนไชที่บัญญัติไวใ้น
มาตรา ๖๙๑ วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๑ บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใ้ชก้ับสัญญาจํานองทีย่ังมผีลบังคับอยูใ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับด้วย

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๘ และมาตรา ๗๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ ใหใ้ชบ้ังคับกับการบังคับจํานองที่ทําขึ้นนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับด้วย

มาตรา ๒๓ บทบัญญัตติามมาตรา ๗๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใ้ชบ้ังคับกับกรณีที่ผูร้ับโอนต้องการไถ่ถอนจํานองเมื่อมีการบอกกล่าวบังคับ
จํานองตามมาตรา ๗๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้

มาตรา ๒๔ ใหร้ัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยร์ักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ็อชา

นายกรัฐมนตรี
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เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชน้ญญ้ตฉบับนี้ คือ โดยทีบ่ทบัญญ้ตของประมวลกฎหมายแพ่งหมายเหตุ
และพาณิชย์ทีใ่ช้บังคับอยูใ่นปีจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธแิละใหค้วามเป็นธรรมแกผู่้คํ้าประกัน
และผูจ้ํานองซึ่งมใิช่ลูกหนีข้ั้นต้น แตเ่ป็นเพียงบุคคลภายนอกทีย่อมผูกพันตบต่อเจ้าหนีใ้บการทีจ่ะชําระหนีแ้ทน
ลูกหนีเ้ท่านั้น โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตปิรากฏว่าเจ้าหนีส้่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพ
ใหกู้ย้ืม มักจะอาศัยอํานาจต่อรองทีสู่งกว่าหรือความไดเ้ปรียบในทางการเงินกําหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิ
ของผู้คํ้าประกับหรือผูจ้ํานองตามทีก่ฎหมายบัญญัตไิว้ หรือให้คํ้าประกันหรือผู้จํานองต้องรับผิดเสมือนเป็น
ลูกหนีข้ั้นต้น กรณีจึงส่งผลใหผู้้คํ้าประกันหรือผู้จํานองซึ่งเป็นประขาซนทั่วไปใมไ่ด้รับความคุ้มครองตาม
เจตนารมณขีองกฎหมาย รวมทั้งต้องกลายเป็นผูถู้กฟ้องล้มละลายอีกเป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ใหแ้กผู่้คํ้าประกันและผูจ้ํานองจึงจําเป็นต้องตราพระราขบัญญัตนิี้




