
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การผ่อนช าระหนี้  กรณีเจ้าหน้าทีห่รือผู้มีสิทธิได้รบัเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

หรือทายาทได้รับเงินเกินสทิธิหรอืได้รับเงินไปโดยไม่มีสทิธิ   
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การผ่อนผันให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงิน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไป  
โดยไม่มีสิทธิ  ผ่อนช าระเงินในอัตราที่เป็นธรรมและเป็นแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนช าระหนี้  
กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ  
หรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   

หรือที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
“วงเงินที่ผ่อนช าระ”  หมายความว่า  จ านวนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิ 
“ผู้ขอผ่อนช าระ”  หมายความถึง  เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นหรือทายาทของบุคคลดังกล่าวซึ่งได้รับเงินเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิ 
ข้อ 5 การอนุมัติให้ผ่อนช าระตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ต้องเป็นกรณีที่ขอ

ผ่อนช าระเต็มจ านวนที่ต้องชดใช้คืนและต้องมิใช่การผ่อนช าระในชั้นศาล 
ข้อ 6 เมื่อผู้ขอผ่อนช าระเสนอขอผ่อนช าระ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบสถานภาพปัจจุบัน  ณ  วันเสนอขอผ่อนช าระเกี่ยวกับรายได้  ค่าใช้จ่ายและ

ทรัพย์สินทั้งของผู้ขอผ่อนช าระและคู่สมรส  โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวหรือ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลแล้วแต่กรณี  เพื่อประกอบการพิจารณา 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๕



(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนผันและก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายงวดแรก
อัตราร้อยละยี่สิบของวงเงินที่ได้รับเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิในโอกาสแรกก่อน  ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระ  
เป็นรายเดือน  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท  ให้ผ่อนช าระในอัตราเดือนละไมต่่ ากว่ารอ้ยละยีส่บิ  
ของเงินเดือนหรือรายได้  ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี 

 (2.2) กรณีวงเงินมากกว่าห้าหมื่นบาท  แต่ไม่เกินห้าแสนบาท  ให้ผ่อนช าระในอัตรา
เดือนละไม่ต่ ากว่าร้อยละยี่สิบของเงินเดือนหรือรายได้  ภายในก าหนดเวลาไม่เกินห้าปี 

 (2.3) กรณีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท  ให้ผ่อนช าระในอัตราเดือนละไม่ต่ ากว่าร้อยละยี่สิบ   
ของเงินเดือนหรือรายได้  ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบปี 

ข้อ 7 ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนช าระในอัตราร้อยละสามต่อปี  นับแต่วันถัดจากวัน
ครบก าหนดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกให้คืนเงินจนกว่าจะช าระเสร็จ  เว้นแต่  กรณีผู้ขอผ่อน 
ช าระกระท าการไม่สุจริต  ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนช าระในอัตราร้อยละห้าต่อปี  นับแต่วันที่กระท าการ 
ไม่สุจริตจนกว่าจะช าระเสร็จโดยให้ถือจ านวนเงินที่ผ่อนช าระในแต่ละเดือนเป็นการช าระดอกเบี้ยรายเดือน 
ที่เกิดขึ้นก่อน  ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นการผ่อนช าระเงินต้นที่ค้างอยู่ 

กรณีผู้ขอผ่อนช าระผิดนัดช าระหนี้ตามวรรคหนึ่ง  ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างเวลาผิดนัดในอัตรา
ร้อยละห้าต่อปี  นับแต่วันผิดนัด 

กรณีผ่อนช าระเงินท้ังจ านวนให้เสรจ็สิ้นภายในก าหนดเวลาหกเดอืน  ไม่ต้องคิดดอกเบีย้ระหวา่ง
การผ่อนช าระ  ซึ่งหากได้มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนช าระไปแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค านวณดอกเบี้ยคืนให้โดยหักจากเงินต้นที่ต้องช าระในงวดสุดท้าย  เว้นแต่กรณีผู้ขอผ่อนช าระท าการ  
ไม่สุจริต  ให้คิดดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 8 ให้ผู้ขอผ่อนช าระจัดหาบุคคลหรือทรัพย์สินค้ าประกันการผ่อนช าระด้วย 
ข้อ 9 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัตใิห้ผ่อนช าระแล้ว  ให้ผู้ขอผ่อนช าระท าหนังสือรับสภาพหนี้  

สัญญาผ่อนช าระและสัญญาค้ าประกันตามแบบท้ายระเบียบนี้  แล้วจัดส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด   
1  ชุด  เมื่อได้รับช าระเงินในเดือนใด  ให้น าส่งคลังเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  
น าส่งเป็นเงินอื่นแล้วแต่กรณี  และหากบุคคลดังกล่าวผิดนัดเดือนใดเดือนหนึ่งหรือบิดพลิ้วหรือประวิง
เวลาช าระหนี้  ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ 10 การผ่อนช าระหนี้ตามระเบียบนี้ไม่กระทบกระเทือนการด าเนินการทางวินัยต่อผู้ขอ
ผ่อนช าระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 11 กรณีการกระท าใด ๆ  ที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หากสัญญา 
ตามระเบียบนี้ได้ให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ผู้ขอผ่อนช าระมากกว่า  ให้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
แต่หากสัญญาผ่อนช าระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ประโยชน์  
มากกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ใช้บังคับตามสัญญาเดิม 
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่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ 12 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอท าความตกลง
กับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๕



หนังสือรับสภาพหนี้ 
กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ 

เลขที่................./................ 

เขียนที่...................................................... 
...................................................... 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า................................................................................อายุ.................ปี
อาชีพ...................................ต าแหน่ง.........................................................สังกัด..................................................
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่............ถนน...............................................ต าบล/แขวง...................................... .........
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด....................................................ขอท าหนัง สือฉบับนี้ไว้ให้แก่
........................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี............หมู่...........ถนน.................................................
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.....................................
เ พื ่อ เป ็นหล ักฐานแสดงว ่า  ข ้าพ เจ ้าตกลงย ินยอม คืน เ ง ินที ่ไ ด ้ร ับ เก ินส ิทธ ิ/ โ ดย ไม ่ม ีส ิทธ ิ กรณี
.................................................................................................................................................เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
................................................ .......บาท (...............................................................................) พร้อมดอกเบี้ย   
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี/งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้น โดยช าระงวดแรกจ านวน........................................บาท
(................................................................................) ภายในวันที่.............เดือน...............................พ.ศ..............
ส่วนที่เหลือขอผ่อนช าระเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา..................ปี .............เดือน ตามสัญญา
ผ่อนช าระหนี้ เลขที่............../................ ลงวันที่................เดือน.................................พ.ศ...............  

 หนังสือนี้ท าขึ้น.............ฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือรับสภาพหนี้ 
ฉบับนี้ด้วยดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สัญญา 
                                                                           (…………………………………………………) 

                                                                     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                           (…………………………………………………) 

                                                                     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                           (…………………………………………………) 
 



สัญญาผ่อนช าระหนี้ 
กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ 

เลขที่................./................ 

เขียนที่...................................................... 
...................................................... 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................... 

 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..........ปี อาชีพ.................................. 
ต าแหน่ง......................................................................สงักัด...................................................................... ..........
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่............ถนน...............................................ต าบล/แขวง.................... ...........................
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด....................................................ขอท าหนัง สือฉบับนี้ไว้ให้แก่
...............................................................โดย........................................................เป็นผู้แทน ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินที่ได้รับเกินสิทธิ/โดยไม่มีสิทธิ จ านวน........................................... 
................................................บาท (............................................................................. ) พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี / งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้น ตามหนังสือรับสภาพหนี้เลขท่ี......................./...........................
ลงวันที่.............เดือน................................พ.ศ................ โดยจะช าระงวดแรกจ านวน...................................บาท
(.................................................... ............................) ภายในวันที่..............เดือน..............................พ.ศ........ ......
และส่วนที่เหลือจ านวน......................................บาท (.............................................................. ...........................)
ขอผ่อนช าระเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา.............ปี ..............เดือน ตามตารางรายละเอียด  
การผ่อนช าระหนี้แนบท้ายสัญญานี้ 

 ข้อ 2 จ านวนเงินที่เหลือตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนช าระเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ
..........................................บาท (.........................................................................................................................)
จนกว่าจะครบจ านวนที่ต้องชดใช้และขอรับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพ่ือระงับหรืองดเว้นการช าระหนี้รายนี้        
เป็นอันขาด ทั้งนี้ จะเริ่มผ่อนช าระตั้งแต่เดือน.........................................พ.ศ.................. เป็ นต้นไป 

 ข้อ 3 การช าระเงิน  
    3.1 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  
   - ข้าพเจ้าจะน าเงินงวดแรกมาช าระและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หักเงินเดือน    
ของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือนจนกว่าจะครบ 
         3.2 กรณีเป็นทายาท 
   - ข้าพเจ้ายินยอมจะน าเงินมาช าระ ณ ................................................เป็นการช าระ
งวดแรกและงวดต่อไปเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือนจนกว่าจะครบ 
 

/ข้อ 4...
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 ข้อ 4 หากต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน ข้าพเจ้ายินยอมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 ข้อ 5 หากข้าพเจ้าพ้นจากราชการระหว่างการผ่อนช าระ ข้อตกลงเรื่องการผ่อนช าระเป็นอันยุติ 
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินที่ค้างช าระอยู่ทั้งหมดทันที 

 ข้อ 6 หากข้าพเจ้าผิดช าระเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือผิดสัญญานี้ด้วยประการใดก็ตาม ข้อตกลง
เรื่องการผ่อนผันให้งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้นอันยกเลิกตั้งแต่ต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการด าเนินคดี
ตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที 
 

 สัญญาผ่อนช าระหนี้นี้ท าขึ้น....................ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สัญญา 
                                                                           (…………………………………………………) 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสัญญา 
                                                                           (…………………………………………………) 

                                                                     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                           (…………………………………………………) 

                                                                     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                           (…………………………………………………) 
 

 

 

 

หมายเหตุ 

ผู้รับสัญญา คือ ผู้รับมอบอ านาจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



สัญญาค้ าประกัน 

เลขที่................./................ 

เขียนที่...................................................... 
...................................................... 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................... 

 ข้าพเจ้า...............................(1)................................อายุ............ปี อาชีพ.................................. 
ต าแหน่ง......................................................................สังกัด.......................................... ...................................... 
สถานภาพ               โสด            สมรส           คู่สมรสตาย/หย่าร้าง 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่............ถนน...............................................ต าบล/แขวง.................... ...........................
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................คู่สมรสชื่อ................................. .........................
ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่............................(3)..........................................ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

  ข้อ 1 ตามที่ ................................(2).................................. ได้ท าสัญญาผ่อนช าระหนี้ไว้ต่อ 
......................................(3).............................................. ตามสัญญาผ่อนช าระหนี้เลขที่................./..................
ลงวันที่..............เดือน.............................พ.ศ......... ..... นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าว
โดยตลอดแล้ว จึงขอท าสัญญาค้ าประกันต่อ..................................................(3)...............................................ว่า 
ถ้า....................................(2)................................................กระท าผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่ง ข้อใดด้วย
ประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ตามข้อผูก พันที่ระบุ ไว้ ในสัญญาดังกล่าวทุกประการให้แก่
.......................................(3).......................................ทันที  โดย....................................(3)...............................   
มิจ าต้องเรียกให้............................(2)............................ช าระหนี้ก่อนและข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 

 ข้อ 2 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่...............................................(3).......................................ผ่อนเวลา 
หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่...................................(2).................................. 
โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงิน  
ในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง ข้าพเจ้ายอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว
เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ ตลอดไป
จนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 
อันจะท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อ............................(3).....................ดังนี้ 
 ที่ดิน 
 1) โฉนดเลขที่............................หน้าส ารวจ......................................ระวาง...............................
เนื้อท่ี......................ไร่....................งาน......................วา อยู่ที่ต าบล/แขวง..........................................................
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................ราคาประมาณ.....................................บาท
(............................................................................)  

/2) โฉนด… 
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 2) โฉนดเลขที่............................หน้าส ารวจ......................................ระวาง...............................
เนื้อท่ี......................ไร่....................งาน......................วา อยู่ที่ต าบล/แขวง............................ ..............................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................ราคาประมาณ..................... ................บาท
(............................................................................)  
 หลักทรัพย์อ่ืน 
 1) ........................................................................................................................................... ...
ราคาประมาณ................................................บาท (.............................................................................................)  
 2) ..............................................................................................................................................
ราคาประมาณ................................................บาท (.............................................................................................) 
 

  ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ    
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก.........................................(3)..............................................  

  ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างที่...........................(2)............................ 
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนช าระหนี้ 

 

  สัญญาค้ าประกันนี้ท าขึ้น...............ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

 ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                                                                           (…………………………………………….…) 

                                                                     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                           (…………………………………………………) 

                                                                     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                           (…………………………………………………)
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ความยินยอมของคู่สมรส 

 ข้าพเจ้า..............................................................คู่สมรสของ............................................. ..........
ผู้ค้ าประกัน ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันแล้ว ยินยอมให้.........................................................................
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 

 

 ลงชื่อ........................................................คู่สมรสผู้ยินยอม 
                                                                      (…………………………………………….…) 

                                                               ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                      (………………………………………….……) 

                                                                ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                                                                       (………………………………………………) 

 

 
 

หมายเหตุ 

(1) ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 

(2) ชื่อผู้ท าสัญญาผ่อนช าระหนี้ 

(3) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


