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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
TITLE X.

SURETYSHIP.

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS.

ลักษณ ๑๑ คำา้ประกัน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๑๑ คำา้ประกัน

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Ob.687 ๖๘๐ ๖๘๐
A contract of suretyship is a contract whereby a

person, called surety[,] agrees to perform an 

obligation in case the debtor does not perform it.

อนัว่าคำ้ าประกันน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้คำ้ าประกัน ผ้กพันตนต่อเจูาหน้ีคนหน่ึงเพื่อ
ชำาระหน้ีในเมื่อล้กหน้ีไม่ชำาระหน้ีน้ัน

อนัว่าคำ้ าประกันน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคน
หน่ึง เรียกว่าผู้คำ้ าประกัน ผ้กพันตนต่อเจูาหน้ีคนหน่ึงเพื่อ
ชำาระหน้ีในเมื่อล้กหน้ีไม่ชำาระหน้ีน้ัน
อน่ึงสัญญาคำ้าประกันน้ัน ถูามิไดูมีหลักฐานเป็นหนังสือ

อยา่งใดอย่างหน่ึงลงลายมือชือผู้ประกันเป็นสำาคัญ ท่านวา่
จะพอูงรูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่

Ob.688 ๖๘๑ ๖๘๑
A contract of suretyship may guarantee any 

obligation even unconditional or future.

อนัคำ้ าประกันน้ัน จะมีไดูแต่เฉภาะเพื่อหน้ีอันสมบร้ณ์
หน้ีในอนาคดตฤๅหน้ีมีเง่ือนไข จะประกันไวูเพื่อ

เหตุการณ์ซึ่งหน้ีน้ันอาจเปนผลไดูจริง ก็ประกันไดู
หน้ีอันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม่ผ้กพันล้กหน้ี เพราะทำาดูวย

ความสำาคัญผิด ฤๅเพราะเปนผู้ไรคูวามสามารถน้ัน ก็อาจ
จะมีประกันอยา่งสมบ้รณ์ไดู ถูาหากว่าผู้คำ้ าประกันรู้เหตุ
สำาคัญผิดฤๅไรูความสามารถน้ันในขณะที่เขูาสัญญาผ้กพัน
ตน

อนัคำ้ าประกันน้ัน จะมีไดูแต่เฉภาะเพื่อหน้ีอันสมบร้ณ์
หน้ีในอนาคดตหรือหน้ีมีเง่ือนไข จะประกันไวูเพื่อ

เหตุการณ์ซึ่งหน้ีน้ันอาจเป็นผลไดูจริง ก็ประกันไดู
หน้ีอันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม่ผ้กพันล้กหน้ี เพราะทำาดูวย

ความสำาคัญผิด หรือเพราะเป็นผู้ไรูความสามารถน้ัน ก็
อาจจะมีประกันอย่างสมบร้ณ์ไดู ถูาหากว่าผู้คำ้ าประกันรู้
เหตุสำาคัญผิดหรือไรูความสามารถน้ันในขณะที่เขูาสัญญา
ผ้กพันตน

Ob.690

An obligation which is voidable owing to one 

of the parties being incapacitated may be 

guaranteed by suretyship if it appears from the 

contract or from the circumstances of the case 

that the surety agreed to guarantee the creditor 

against the consequences of the want of capacity.

Ob.692 ๖๘๒ ๖๘๒
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
A person can agree to be surety for another 

surety.

ทา่นว่าบุคคลจะยอมเขูาเปนผู้รับเรือน คือเปนประกัน
ของผู้คำ้ าประกันอีกช้ันหน่ึง ก็เปนไดู

ทา่นว่าบุคคลจะยอมเขูาเป็นผู้รับเรือน คือเป็นประกัน
ของผู้คำ้ าประกันอีกช้ันหน่ึง ก็เปนไดู
ถูาบุคคลหลายคนยอมตนเขูาเป็นผู้คำ้ าประกันในหน้ี

รายเดียวกันไซรู ท่านวา่ผู้คำ้ าประกันเหล่าน้ันมีความรับผิด
อยา่งล้กหน้ีร่วมกนั แมูถึงว่าจะมิไดูเขูารับคำ้ าประกันรวม
กัน

Ob.693 ๖๘๓ ๖๘๓
The suretyship covers interest and 

compensation due by the debtor on account of the

obligation and all charges accessory to it.

อนัคำ้ าประกันอย่างไม่มีจำากัดน้ัน ย่อมคูุมถึงดอกเบี้ย
และค่าสินไหมทอดแทนซึ่งล้กหน้ีคูางชำาระ ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอนัเปนอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันดูวย

อนัคำ้ าประกันอย่างไม่มีจำากัดน้ัน ย่อมคูุมถึงดอกเบี้ย
และค่าสินไหมทอดแทนซึ่งล้กหน้ีคูางชำาระ ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันดูวย

Ob.694 ๖๘๔ ๖๘๔
The surety is liable for the costs of action to be 

paid by the debtor to the creditor, but he is not 

liable for such costs if the action was entered 

without first demanding performance from him.

ผู้คำ้ าประกันย่อมรับผิดเพื่อค่าฤชาธรรมเนียมความซึ่ง
ล้กหน้ีจะตูองใชูใหูแก่เจูาหน้ี แต่ถูาโจทก์ฟูองคดีโดยมิไดู
เรียกใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันก่อนไซรู ท่านวา่ผู้คำ้ า
ประกันหาตูองรับผิดเพื่อใชูค่าฤชาธรรมเนียมเช่นน้ันไม่

ผู้คำ้ าประกันย่อมรับผิดเพื่อค่าฤชาธรรมเนียมความซึ่ง
ล้กหน้ีจะตูองใชูใหูแก่เจูาหน้ี แต่ถูาโจทก์ฟูองคดีโดยมิไดู
เรียกใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันก่อนไซรู ท่านวา่ผู้คำ้ า
ประกันหาตูองรับผิดเพื่อใชูค่าฤชาธรรมเนียมเช่นน้ันไม่

Ob.695 ๖๘๕ ๖๘๕
If, on enforcement of the contract of suretyship,

the surety does not perform the whole of the 

obligation of the debtor, together with interest, 

compensation and accessories, the debtor remains

liable to the creditor for the surplus.

ถูาเมื่อบังคับตามสัญญาคำ้าประกันน้ัน ผู้คำ้ าประกันไม่
ชำาระหน้ีทั้งหมดของล้กหน้ี รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหม
ทดแทน และอุปกรณ์ดูวยไซรู หน้ียังเหลืออย่้เท่าใด ท่าน
ว่าล้กหน้ียังคงรับผิดต่อเจูาหน้ีในส่วนที่เหลือน้ัน

ถูาเมื่อบังคับตามสัญญาคำ้าประกันน้ัน ผู้คำ้ าประกันไม่
ชำาระหน้ีทั้งหมดของล้กหน้ี รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหม
ทดแทน และอุปกรณ์ดูวยไซรู หน้ียังเหลืออย่้เท่าใด ท่าน
ว่าล้กหน้ียังคงรับผิดต่อเจูาหน้ีในส่วนที่เหลือน้ัน

CHAPTER II.

EFFECTS BEFORE PERFORMANCE.

หมวด ๒ ผลก่อนชำาระหนี้ หมวด ๒ ผลก่อนชำาระหนี้
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Ob.696 ๖๘๖ ๖๘๖
As soon as the debtor is in default the creditor 

is entitled to demand performance of the 

obligation from the surety.

ล้กหน้ีผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจูาหน้ีชอบที่จะเรียกใหู
ผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีไดูแทนน้ัน

ล้กหน้ีผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจูาหน้ีชอบที่จะเรียกใหู
ผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ีไดูแทนน้ัน

Ob.697 ๖๘๗ ๖๘๗
The surety is not bound to perform the 

obligation before the time fixed for performance, 

although the debtor may have lost the benefit of 

the time clause.

ผู้คำ้ าประกันไม่จำาตูองชำาระหน้ีก่อนถึงเวลากำาหนดที่จะ
ชำาระ แมูล้กหน้ีจะไดูเสียประโยชนแ์ห่งเง่ือนเวลาไปแลูว

ผู้คำ้ าประกันไม่จำาตูองชำาระหน้ีก่อนถึงเวลากำาหนดที่จะ
ชำาระ แมูถึงว่าล้กหน้ีจะไม่อาจถือเอาซึ่งประโยชน์แห่ง
เง่ือนเวลาเริ่มตนูหรือเวลาสุดสิ้นต่อไปแลูว

Ob.698 ๖๘๘ ๖๘๘
The surety is entitled to summon the debtor to 

appear in the action in order that the judgment 

may decide on his liability to the creditor and on 

the liability of the debtor to him.

เมื่อเจูาหน้ีทวงใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันจะ
ขอใหูเรียกล้กหน้ีชำาระก่อนก็ไดู เวูนแตล่้กหน้ีจะถ้กศาล
พิพากษาใหูเปนคนลูมละลายเสียแลูว ฤๅไม่ปรากฏว่าล้ก
หน้ีไปอย่้แห่งใดในพระราชอาณาเขต

เมื่อเจูาหน้ีทวงใหูผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันจะ
ขอใหูเรียกล้กหน้ีชำาระก่อนก็ไดู เวูนแตล่้กหน้ีจะถ้กศาล
พิพากษาใหูเป็นคนลูมละลายเสียแลูว หรือไม่ปรากฏว่า
ล้กหน้ีไปอย่้แห่งใดในพระราชอาณาเขตต์

Ob.699 ๖๘๙ ๖๘๙
When the debtor is summoned and the surety 

proves:

1). That the debtor has the means to perform 

the whole or part of the obligation, and

2) That enforcement against the debtor would 

not be difficult,

the Court may, in its discretion, order that the 

obligation shall be enforced first against the 

debtor.

ถึงแมูจะไดูเรียกใหูล้กหน้ีชำาระหน้ีดังกล่าวมาในมาตรา
ก่อนน้ันแลูวก็ตาม ถูาผู้คำ้ าประกันพิศ้จน์ไดูว่าล้กหน้ีน้ันมี
ทางที่จะชำาระหน้ีไดู และการที่จะบังคับใหูล้กหน้ีชำาระหน้ัน
จะไม่เปนการยากไซรู ท่านวา่เจูาหน้ีจะตูองบังคับการชำาระ
หน้ีรายน้ัน เอาจากทรัพย์สินของล้กหน้ีก่อน

ถึงแมูจะไดูเรียกใหูล้กหน้ีชำาระหน้ีดัง่กล่าวมาในมาตรา
ก่อนน้ันแลูวก็ตาม ถูาผู้คำ้ าประกันพิศ้จน์ไดูว่าล้กหน้ีน้ันมี
ทางที่จะชำาระหน้ีไดู และการที่จะบังคับใหูล้กหน้ีชำาระหน้ัน
จะไม่เป็นการยากไซรู ท่านวา่เจูาหน้ีจะตูองบังคับการชำาระ
หน้ีรายน้ัน เอาจากทรัพย์สินของล้กหน้ีก่อน
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Ob.700 ๖๙๐ ๖๙๐
If the obligation is secured by a pledge or 

mortgage, the surety is entitled to have the 

obligation performed first out of the property 

pledged or mortgaged.

ถูาเจูาหน้ีมทีรัพย์สินของล้กหน้ียึดถือไวูเปนประกัน
ไซรู เมื่อผู้คำ้ าประกันรูองขอ ท่านว่าเจูาหน้ีจะตูองใหูชำาระ
หน้ีเอาจากทรัพย์สินซึ่งเปนประกันน้ันก่อน

ถูาเจูาหน้ีมทีรัพย์สินของล้กหน้ียึดถือไวูเป็นประกัน
ไซรู เมื่อผู้คำ้ าประกันรูองขอ ท่านว่าเจูาหน้ีจะตูองใหูชำาระ
หน้ีเอาจากทรัพย์สินซึ่งเป็นประกันน้ันก่อน

Ob.701 ๖๙๑ ๖๙๑
If the surety has agreed to be bound jointly 

with the debtor, the surety becomes a joint debtor.

ถูาผู้คำ้ าประกันตูองรับผิดร่วมกันกับล้กหน้ี ท่านวา่ผู้คำ้ า
ประกันย่อมไม่มีสิทธิดังกล่าวไวูในมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ 
และ ๖๙๐

ถูาผู้คำ้ าประกันตูองรับผิดร่วมกันกับล้กหน้ี ท่านวา่ผู้คำ้ า
ประกันย่อมไม่มีสิทธิดัง่กล่าวไวูในมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ 
และ ๖๙๐

Ob.703 ๖๙๒ ๖๙๒
An interruption of prescription against the 

debtor is also an interruption against the surety.

อายุความสดุดหยุดลงเปนโทษแก่ล้กหน้ีน้ัน ย่อมเปน
โทษแก่ผู้คำ้ าประกันดูวย

อายุความสดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ล้กหน้ีน้ัน ย่อมเป็น
โทษแก่ผู้คำ้ าประกันดูวย

CHAPTER III.

EFFECTS AFTER PERFORMANCE.

หมวด ๓ ผลภายหรังชำาระหนี้ หมวด ๓ ผลภายหรังชำาระหนี้

Ob.704 ๖๙๓ ๖๙๓
The surety who has performed the obligation is 

entitled to reimbursement from the debtor and is 

subrogated to the rights of the creditor against the

debtor.

But he cannot exercise such rights to the injury 

of the creditor.

ผู้คำ้ าประกันซึ่งไดูชำาระหน้ีแลูว ย่อมมีสทิธิจะไล่เบี้ยเอา
จากล้กหน้ี เพื่อตูนเงินและดอกเบี้ย และเพื่อการที่ตูอง
ส้ญหายฤๅเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการคำ้ าประกันน้ัน
อน่ีงผู้คำ้ าประกันย่อมเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีบันดามี

เหนือล้กหน้ีดูวย

ผู้คำ้ าประกันซึ่งไดูชำาระหน้ีแลูว ย่อมมีสทิธิจะไล่เบี้ยเอา
จากล้กหน้ี เพื่อตูนเงินและดอกเบี้ย และเพื่อการที่ตูองสน้
ยห์ายหรือเสียหายไปอยา่งใด ๆ เพราะการคำ้ าประกันน้ัน
อน่ีงผู้คำ้ าประกันย่อมเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีบรรดา

มีเหนือล้กหน้ีดูวย

Ob.705 ๖๙๔ ๖๙๔
In addition to the defences which the surety has นอกจากขูอต่อสู้ซึ่งผู้คำ้ าประกันมีตอ่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่า นอกจากขูอต่อสู้ซึ่งผู้คำ้ าประกันมีตอ่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่า
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against the creditor, he can also set up defences 

which the debtor has against the creditor.

ผู้คำ้ าประกันยังอาจยกขูอต่อสูท้ั้งหลายซึ่งล้กหน้ีมีต่อเจูา
หน้ีข้ึนต่อสู้ไดูดูวย

ผู้คำ้ าประกันยังอาจยกขูอต่อสูท้ั้งหลายซึ่งล้กหน้ีมีต่อเจูา
หน้ีข้ึนต่อสู้ไดูดูวย

Ob.706 ๖๙๕ ๖๙๕
The surety who neglects to set up against the 

creditor defences of the debtor forfeits his right to

reimbursement by the debtor to the extent of 

these defences, unless he proves that he did not 

know of such defences and that his ignorance was

not due to his fault.

ผู้คำ้ าประกันซึ่งละเลยไม่ยกขูอต่อสู้ของล้กหน้ีข้ึนต่อสู้
เจูาหน้ีน้ัน ท่านวา่ย่อมสิ้นสิทธิที่จะไดูไล่เบี้ยเอาแก่ล้กหน้ี
เพียงเท่าที่ไม่ยกข้ึนเปนขูอต่อสู้ เวูนแต่จะพิศ้จน์ไดูว่าตน
มิไดรูู้ว่ามีขูอต่อสู้เช่นน้ัน และที่ไมรู่้น้ัน ไม่ไดูเปนเพราะ
ความผิดของตนดูวย

ผู้คำ้ าประกันซึ่งละเลยไม่ยกขูอต่อสู้ของล้กหน้ีข้ึนต่อสู้
เจูาหน้ีน้ัน ท่านวา่ย่อมสิ้นสิทธิที่จะไดูไล่เบี้ยเอาแก่ล้กหน้ี
เพียงเท่าที่ไม่ยกข้ึนเป็นขูอต่อสู้ เวูนแต่จะพิศ้จน์ไดูว่าตน
มิไดรูู้ว่ามีขูอต่อสู้เช่นน้ัน และที่ไมรู่้น้ัน ไม่ไดูเป็นเพราะ
ความผิดของตนดูวย

Ob.707 ๖๙๖ ๖๙๖
If the surety does not inform the debtor that he 

has performed the obligation and the debtor, in 

ignorance, performs it, the surety is not entitled to

reimbursement by the debtor.

The surety has only an action for undue 

enrichment against the creditor.

ผู้คำ้ าประกันไม่มีสิทธิ จะไล่เบี้ยเอาแกูล้กหน้ี ในกรณีดัง
จะกล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) ถูาผู้คำ้ าประกันไม่บอกใหูล้กหน้ีรู้ ว่าตนไดูชำาระหน้ี
แลูว และล้กหน้ีเขูาชำาระหน้ีเพราะไม่รู้

(๒) ถูาผู้คำ้ าประกันชำาระหน้ี โดยมิทนัจะไดูถ้กฟูองเรียก
ในเมื่อล้กหน้ีมีขูอต่อสู้อย่างดี ท่ีจะยกข้ึนแกูคดีไดู

ในกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวมาน้ี ผู้คำ้ าประกันจะมี
ทางฟูองคดี ก็แต่เพียงฟูองเจูาหน้ีเพื่อคนืลาภมิควรไดูเทูา
น้ัน

ผู้คำ้ าประกันไม่มีสิทธิ จะไล่เบี้ยเอาแกูล้กหน้ีไดู ถูาว่า
ตนไดูชำาระหน้ีแทนไปโดยไม่บอกล้กหน้ี และล้กหน้ียังไม่รู้
ความ ชำาระหน้ีซำ้ าอีก
ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้คำ้ าประกันก็ไดูแต่เพียงจะฟูองเจูาหน้ี

เพื่อคนืลาภมิควรไดูเทูาน้ัน

Ob.708 ๖๙๗ ๖๙๗
If the creditor impairs or reduces the securities 

given for the performance of the obligation, the 

surety is discharged to the extent of the injury 

ถูาผู้คำ้ าประกันไม่อาจเขูารับช่วงสิทธิของเจูาหน้ีไดู 
เพราะเหตุว่าเจูาหน้ีไดูกระทำาใหูทรัพย์อันเขาใหูไวูเปน
ประกันแต่ก่อนฤๅในขณะจะเขูาคำ้ าประกันชำาระหน้ีน้ันเสือม

ถูาเพราะการกระทำาอย่างใดอย่างหน่ึงของเจูาหน้ีเอง 
เป็นเหตุใหูผู้คำ้ าประกันไม่อาจเขูารับช่วงไดูทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนในสิทธิก็ดี จำานองก็ดี จำานำาก็ดี และบุริมสิทธิ
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suffered by him thereby. เสียฤๅลดราคาไปไซรู ท่านว่าผู้คำ้ าประกันย่อมเปนอนัหลุด

พนูจากความรับผิดเพียงเท่าที่ตนตอูงรับความเสียหายแต่
การน้ัน

อนัไดูใหูไวูแก่เจูาหน้ีแต่ก่อนหรือในขณะทำาสัญญาคำ้า
ประกันเพื่อชำาระหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันย่อมหลุดพูน
จากความรับผิดเพียงเท่าที่ตนตูองรับความเสียหายแต่การ
น้ัน

CHAPTER IV.

EXTINCTION OF SURETYSHIP.

หมวด ๔ ความระงับสิน้ไป
แห่งการคำา้ประกัน

หมวด ๔ ความระงับสิน้ไป
แห่งการคำา้ประกัน

Ob.709 ๖๙๘ ๖๙๘
When the obligation of the debtor is 

extinguished, the surety is discharged.

อนัผู้คำ้ าประกันยอ่มหลุดพนูจากความรับผิดในขณะ
เมื่อหน้ีของล้กหน้ีระงับสิ้นไป ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

อนัผู้คำ้ าประกันยอ่มหลุดพนูจากความรับผิดในขณะ
เมื่อหน้ีของล้กหน้ีระงับสิ้นไป ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

Ob.710 ๖๙๙ ๖๙๙
If suretyship has been given for a series of 

transactions, the surety can at any time determine

the suretyship for the future by giving notice to 

the creditor to that effect.

In such case, the surety is not liable for 

transactions one by the debtor after the notice has

reached the creditor.

การคำ้ าประกันเพื่อกิจการเน่ืองกันหลายคราว ไม่มีจำา
กัดเวลาเปนคุณแก่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันอาจเลิก
เสียเพื่อคราวอันเปนอนาคดไดู โดยบอกกล่าวความ
ประสงค์น้ันแก่เจูาหน้ี
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันไม่ตูองรับผิดใน

กิจการที่ล้กหน้ีกระทำาลงภายหลังคำาบอกกล่าวน้ันไดูไปถึง
เจูาหน้ี

การคำ้ าประกันเพื่อกิจการเน่ืองกันหลายคราว ไม่มี
จำากัดเวลาเป็นคุณแก่เจูาหน้ีน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันอาจ
เลิกเสียเพื่อคราวอนัเป็นอนาคดไดู โดยบอกกล่าวความ
ประสงค์น้ันแก่เจูาหน้ี
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านว่าผู้คำ้ าประกันไม่ตูองรับผิดใน

กิจการที่ล้กหน้ีกระทำาลงภายหลังคำาบอกกล่าวน้ันไดูไปถึง
เจูาหน้ี

Ob.712 ๗๐๐ ๗๐๐
If suretyship has been given for an obligation 

which is to be performed at a definite time, and 

the creditor grants to the debtor an extension of 

time, the surety is discharged.

The surety is not discharged if he agreed to the 

ถูาคำ้ าประกันหน้ีอันจะตูองชำาระ ณ เวลามีกำาหนด
แน่นอน และเจูาหน้ียอมผ่อนเวลาใหูแก่ล้กหน้ีไซรู ทา่น
ว่าผู้คำ้ าประกันย่อมหลุดพูนจากความรับผิด
แต่ถูาผู้คำ้ าประกันไดูตกลงดูวยในการผ่อนเวลา ท่านว่า

ถูาคำ้ าประกันหน้ีอันจะตูองชำาระ ณ เวลามีกำาหนด
แน่นอน และเจูาหน้ียอมผ่อนเวลาใหูแก่ล้กหน้ีไซรู ทา่น
ว่าผู้คำ้ าประกันย่อมหลุดพูนจากความรับผิด
แต่ถูาผู้คำ้ าประกันไดูตกลงดูวยในการผ่อนเวลา ท่านว่า
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extension of time or if the extension is granted by

the Court.

ผู้คำ้ าประกันหาหลุดพูนจากความรับผิดไม่ ผู้คำ้ าประกันหาหลุดพูนจากความรับผิดไม่

Ob.713 ๗๐๑ ๗๐๑
The surety is entitled to tender performance of 

the obligation to the creditor from the time when 

performance is due.

If the creditor refuses to accept performance, 

the surety is discharged.

ผู้คำ้ าประกันจะขอชำาระหน้ีแก่เจูาหน้ีตั้งแต่เมื่อถึง
กำาหนดชำาระก็ไดู
ถูาเจูาหน้ีไม่ยอมรับชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันก็เปนอันหลุด

พนูจากความรับผิด

ผู้คำ้ าประกันจะขอชำาระหน้ีแก่เจูาหน้ีตั้งแต่เมื่อถึง
กำาหนดชำาระก็ไดู
ถูาเจูาหน้ีไม่ยอมรับชำาระหน้ี ผู้คำ้ าประกันก็เป็นอันหลุด

พนูจากความรับผิด


