สัญญาค้าํ ประกัน
(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)
สัญญาเลขที่............./............
ทําที่ .....................................................
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ..........
ตามที่.......................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจาก ............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา" ให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ .................................................... ตามสัญญาเลขที่ .................................
ลงวันที่............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า ..................................................ผู้ค้ําประกัน ........................................................
อายุ ................. ปี อาชีพ..................................... ตําแหน่ง......................................................................
สังกัด ........................................ อยู่บ้านเลขที่ .................................... ซอย ..........................................
ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ............................... ......
จังหวัด ............................................คู่สมรสซื่อ..........................................
เกี่ยวพันกับ..............................
ผู้ให้สัญญาโดยเป็น .................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน”ตกลง
ทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือถ้า
ผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ไม่เกินกว่า
จํานวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนัน้ ให้แก่ผรู้ บั สัญญาทันที
ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาและผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน
ในกรณี ที่ ผู้ใ ห้สัญ ญาได้รั บอนุญ าตจากผู้รับสัญ ญาให้ ขยายเวลาลาศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับ
การศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบแล้วให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตก
ลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
ข้ อ 2 ในกรณี ที่ ผู้ รั บ สั ญ ญาผ่ อ นเวลาหรื อ ผ่ อ นจํ า นวนเงิ น ในการชํ า ระหนี้ ต ามสั ญ ญา
อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและผู้ค้ําประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวน
เงินในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกัน
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน
ข้อ 3. ...

-2ข้อ 3 ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้ให้สัญญายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ค้ําประกัน
(............................................................)
ลงชื่อ …………………………….…………..คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ ……………………………………………………………………พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ………………………………………………........................พยาน
(............................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ ....................................................................ผู้ค้ําประกัน
(............................................................)

สัญญาค้าํ ประกัน
(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)
ทําที่.........................................
วัน ............. เดือน .........................พ.ศ. .............
ตามที่ ...................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ‘'ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจาก ...........................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
เพิ่มเติม/ฝึกอบรมที่ .............................................. ตามสัญญาเลขที่ ......... ลงวันที่ ..................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า ...........................................ผู้ค้ําประกัน.....................................
อาย...........ปี
อาชีพ ........................................ ตําแหน่ง .....................................สังกัด...................................................
อยู่บ้านเลขที่................................... ซอย............................... ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ..................................
คู่สมรสชื่อ .........................................เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น................................................ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือถ้า
ผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ไม่เกินกว่า
จํานวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนัน้ ให้แก่ผรู้ บั สัญญาทันที
ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาและผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน
ในกรณี ที่ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาได้รับอนุ ญ าตจากผู้รับสัญ ญาให้ขยายเวลาลาศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับ
การศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบแล้วให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตก
ลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
ข้ อ 2 ในกรณี ที่ ผู้ รั บ สั ญ ญาผ่ อ นเวลาหรื อ ผ่ อ นจํ า นวนเงิ น ในการชํ า ระหนี้ ต ามสั ญ ญา
อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและผู้ค้ําประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวน
เงินในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกัน
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน
ข้อ 3. ...

-2ข้อ 3 ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้ให้สัญญายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ค้ําประกัน
(............................................................)
ลงชื่อ …………………………….…………..คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ ……………………………………………………………………พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ………………………………………………........................พยาน
(............................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ ....................................................................ผู้ค้ําประกัน
(............................................................)

สัญญาค้าํ ประกัน
(แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชําระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)
ทําที่ ......................................
วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า ........................................(1) ........................................อายุ ......................ปี
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ ..............................................(บัตรประจําตัวข้าราชการที่ .........../.............)
ออกให้เมื่อวันที่ .............. เดือน ...............................พ.ศ. ............. ณ ..................................... ปรากฏหลักฐาน
ตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
อยู่บ้านเลขที่ .......... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตําบล/แขวง .........................
อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด .....................................เบอร์โทรศัพท์ .......................................
อาชีพ ............................ตําแหน่ง ...........................สังกัด .................... สถานที่ทํางาน.............................
ตั้งอยู่เลขที่ ........ ถนน....................................................ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ....................................... โทรศัพท์ ...................................
คู่สมรสชื่อ .................................................. ขอทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ .............................................
(3) .......................................... ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ ......................(2)......................... ได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชําระหนี้ไว้
ต่อ ..................(3).......................... เป็นจํานวนเงิน .................. บาท (...............................................) พร้อม
ดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ข องจํ า นวนเงิ น ที่ ค้ า งชํ า ระตามหนั ง สื อ ฉบั บ ลงวั น ที่ ............
เดื อ น .............................. พ.ศ. ............ นั้ น ข้ า พเจ้ า ได้ ท ราบและเข้ า ใจข้ อ ความในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า ว
โดยตลอดแล้ว จึงตกลงยินยอมผูกพันตนที่จะเป็นผู้ค้ําประกัน ..................(2) ......................ตามหนังสือรับ
(2)..........ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ ผู ก พั น ใน
สภาพหนี้และขอผ่อนชําระหนี้ดังกล่าว ถ้า...................
หนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชําระหนี้ดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้
ตามข้ อ ผู ก พั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ แ ละขอผ่ อ นชํ า ระหนี้ ดั ง กล่ า วนั้ น ทั้ ง สิ้ น ทุ ก ประการให้ แ ก่
.....................(3) ..................ทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวนแล้ว
ข้อ 2. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่..........................................(3)..........................ผ่อนเวลาหรือผ่อน
จํ า นวนเงิ น ในการชํ า ระหนี้ ห รื อ ผ่ อ นผั น การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขตามหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ . ................
(2)..................................................................โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการ
ผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายอมมิให้เอาการผ่อนเวลา หรือผ่อน
จํานวนเงินในการชําระหนี้ หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้ครบเต็ม
จํานวน
ข้อ3.ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันทําให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อ........................................................
(3) ............................................ ดังนี้
ที่ดิน ...

-2ที่ดิน
( 1 ) โ ฉ น ด เ ล ข ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ห น้ า สํ า ร ว จ
.............................................................
ระวาง ......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน ........วา อยู่ที่ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
(2) โฉนดเลขที่ ................................... หน้าสํารวจ .......................................................
ระวาง ......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน ........วา อยู่ที่ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
(3) ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
หลักทรัพย์อื่น
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก .............................................. (3) ........................................................ ก่อน
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ ..........................................
(2) .......................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชําระหนี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ........................................... ผู้ค้ําประกัน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )

-3คํายินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้า ...................................................อยู่บ้านเลขที่ ................................หมู่ที่ ..................
ตรอก/ซอย ........................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง ..............................
อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด .........................................สัญชาติ .................................................
คู่สมรสของ ....................(1).......................... ผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในสัญญาค้ําประกันของ...................
(1) ............................................................ ทําสัญญานี้ได้
ลงชื่อ ........................................... คู่สมรสผู้ยินยอม
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )
(ผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้
และขอผ่อนชําระหนี้หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
หมายเหตุ

(1) ชื่อผู้ทําสัญญาค้ําประกัน
(2) ชื่อผู้ทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชําระหนี้
(3) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา

สัญญาค้าํ ประกัน
(สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาทีข่ อกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
ทําที่ ...................................................
วันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า (3) .................................................................................................อายุ...................ปี
อาชีพ............................................. ตําแหน่ง............................................สังกัด .............................................
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่.................... หมู่ที่ .............................ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต ......................................
จังหวัด........................................ คู่สมรสชื่อ.....................................................ขอทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่
..........................................................
ดังมีข้อความต่อไปนี้คือ
ข้อ 1. ตามที่ (1) ..........................................................................................ได้รับการผ่อนผัน
ให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการครั้งใหม่เป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ ...................................เดือน .....................................พ.ศ. ..........
(ได้ทําสัญญาไว้ต่อ (4)....................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า สัญญาเดิม”)
ตามสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ฉบับลงวันที่ ..................... เดือน.................................. พ.ศ. ......... (ได้ทําสัญญาไว้ต่อ (2)..............................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาผ่อนผัน”) นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดี
โดยตลอดแล้ว จึงทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ (2) ...........................................................................................
ว่าถ้า (1).......................................................................................
กระทําผิ ดสัญ ญาผ่อนผั นไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใดหรือกระทําผิดพันธะของ (1) ......................................................................ตามสัญญาเดิมในส่วนที่ยังมี
ผลใช้บังคับอยู่ตามความในข้อ 6 แห่งสัญญาผ่อนผัน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ (2).......................................................................................ทันทีที่
(2)......................................................................ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าจะรับผิด
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ข้อ 2 ในกรณีที่ (2) .........................................ผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้
ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ (1).................................................................โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและ
ข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายอมมิให้เอา
การผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน

/2. ข้อ 3...
-2ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันทําให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อ (2) .........................................
ดังนี้
ที่ดิน ก. โฉนดเลขที่ ........................................ หน้าสํารวจ........................................... ระวาง
......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน .............วา อยู่ที่ตําบล/แขวง ..................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
ข. โฉนดเลขที่ ................................... หน้าสํารวจ .......................................................
ระวาง ......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน .............วา อยู่ที่ตําบล/แขวง ..................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
หลักทรัพย์อื่น
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก (2) ....................................................................................................................
ข้ อ 5 ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ ก ถอนการค้ํ า ประกั น ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ตราบเท่ า ที่ (1)
.............................ยังต้องรับผิดชอบต่อ (2) .......................................ตามสัญญาผ่อนผันฯ ดังกล่าว
ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความในสั ญ ญาฉบั บ นี้ โ ดยตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้
เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ........................................... ผู้ค้ําประกัน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )

-3คํายินยอมกรณีผู้ให้สญ
ั ญาค้ําประกันมีคสู่ มรส
ข้าพเจ้า ................................................... คู่สมรสของ (3) ...................................................
ผู้ค้ําประกัน ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ําประกันแล้วยินยอมให้ (3) ............................................................
ทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ได้
ลงชื่อ ........................................... ....คู่สมรสผู้ยินยอม
(..........................................)
ลงชื่อ ........................................... ....พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ ........................................... ....พยาน
(..........................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้

ลงชื่อ ........................................... ........ผู้ค้ําประกัน
(...............................................)

หมายเหตุ

(1) ชื่อผู้ทําสัญญาการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
(2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา
(3) ชื่อผู้ทําสัญญาค้ําประกัน
(4) ชื่อส่วนราชการที่ผู้ทําสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
(5) หลั ก ทรัพย์ ตามสั ญ ญาค้ําประกั นข้อ 3 ให้ส่วนราชการตาม (2) แจ้งให้ผู้ค้ําประกั น
กรอกรายละเอียดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดตามสัญญา

สัญญาค้าํ ประกัน
(สัญญาผ่อนชําระหนี้)
เลขที่ ................../..........................
เขียนที่.................................................................
............................................................................
วันที่ ..............เดือน..................................... พ.ศ. ......
ข้าพเจ้า .......................... (1) ........................อายุ ..........ปี อาชีพ .........................................
ตําแหน่ง ................................................. สังกัด................................................................................................
สถานภาพ
โสด
สมรส
คู่ ส ม ร ส ต า ย / ห ย่ า ร้ า ง
..........................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ ........... ถนน .............................. ตําบล/แขวง ...........................................
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ....................................... คู่สมรสชื่อ ........................................
ขอทําสัญญาค้ําประกันไว้ให้แก่...................................................................................ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่ .........................................(2) ...........................................ได้ทําสัญญาผ่อน
ชําระหนี้ไว้ต่อ..................................(3) .......................................ตามสัญญาผ่อนชําระหนี้เลขที่ ........../...........
ลงวันที่ ............... เดือน...................................พ.ศ. ................. นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงขอทําสัญญาค้ําประกันไว้ต่อ ............................(3) ............................
ว่าถ้า...................................(2) ......................................กระทําผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้นทุกประการให้แก่ ..........
(3) .............................................ทันทีที่...............(3).................ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบ
และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้ครบถ้วนเต็มจํานวน
ข้อ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ ..........................................(3) ..........................................ผ่อนเวลา
หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ ..............................(2) ...................................
โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระ
หนี้ ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลด
เปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ข้อ3.ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันทําให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อ........................................................
(3) ............................................ ดังนี้
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่ ........................................ หน้าสํารวจ.............................................................

ระวาง ......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน ........วา อยู่ที่ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
(2) โฉนดเลขที่ ................................... หน้าสํารวจ .......................................................
ระวาง ......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน ........วา อยู่ที่ตําบล/แขวง .......................................................
-2อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) ....................................................................................................................................
ราคาประมาณ ....................................................บาท
(.......................................................................................)
2) ....................................................................................................................................
ราคาประมาณ ......................................................... บาท (...................................................................)
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก .............................................. (3) .............................................................
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันในระหว่างที่ ....................................................
(2) .........................................................................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ผ่อนชําระหนี้
สัญญาค้ําประกันทําขึ้น ...................... ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ........................................... ผู้ค้ําประกัน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )

-3ความยินยอมของคูส่ มรส
ข้าพเจ้า ................................................... คู่สมรสของ ...................................................
ผู้ค้ําประกัน ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ําประกันแล้วยินยอมให้ ............................................................
ทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ได้

ลงชื่อ ........................................... ....คู่สมรสผู้ยินยอม
(..........................................)
ลงชื่อ ........................................... ....พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ ........................................... ....พยาน
(..........................................)

หมายเหตุ

(1) ชื่อผู้ทําสัญญาค้ําประกัน
(2) ชื่อผู้ทําสัญญาผ่อนชําระหนี้
(3) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา

สัญญาค้าํ ประกัน
(สัญญาผ่อนชําระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)
เลขที่ ................../..........................
เขียนที่.................................................................
............................................................................
วันที่ ..............เดือน..................................... พ.ศ. ......
ข้าพเจ้า .......................... (1) ........................อายุ ..........ปี อาชีพ .........................................
ตําแหน่ง ................................................. สังกัด................................................................................................
สถานภาพ
โสด
สมรส
คู่สมรสตาย/หย่าร้าง
อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ ........... ถนน .............................. ตําบล/แขวง ...........................................
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ....................................... คู่สมรสชื่อ ........................................
ขอทําสัญญาค้ําประกันไว้ให้แก่...................................................................................ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่ .........................................(2) ...........................................ได้ทําสัญญาผ่อน
ชําระหนี้ไว้ต่อ..................................(3) .......................................ตามสัญญาผ่อนชําระหนี้เลขที่ ........../............
ลงวันที่ ............... เดือน...................................พ.ศ. ................. นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงขอทําสัญญาค้ําประกันไว้ต่อ ............................(3) ............................
ว่าถ้า...................................(2) ......................................กระทําผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้นทุกประการให้แก่ ..........
(3) .............................................ทันทีที่...............(3)................. ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบ
และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้ครบถ้วนเต็มจํานวน
ข้อ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ ..........................................(3) ..........................................ผ่อนเวลา
หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ ..............................(2) ...................................
โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระ
หนี้ ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลด
เปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ข้อ3.ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันทําให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อ........................................................
(3) ............................................ ดังนี้
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่ ........................................ หน้าสํารวจ.............................................................

ระวาง ......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน ........วา อยู่ที่ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
(2) โฉนดเลขที่ ................................... หน้าสํารวจ .......................................................
ระวาง ......................... เนื้อที่.........ไร่ .........งาน ........วา อยู่ที่ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ ...
-2อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................ราคาประมาณ...............................บาท
(........................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) ....................................................................................................................................
ราคาประมาณ ....................................................บาท
(.......................................................................................)
2) ....................................................................................................................................
ราคาประมาณ ......................................................... บาท (...................................................................)
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก .............................................. (3) .............................................................
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันในระหว่างที่ ....................................................
(2) .........................................................................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ผ่อนชําระหนี้
สัญญาค้ําประกันทําขึ้น ...................... ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ........................................... ผู้ค้ําประกัน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )
ลงชื่อ ........................................... พยาน
(.................................................. )

-3ความยินยอมของคูส่ มรส
ข้าพเจ้า ................................................... คู่สมรสของ ...................................................
ผู้ค้ําประกัน ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ําประกันแล้วยินยอมให้ ............................................................
ทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ได้

ลงชื่อ ........................................... ....คู่สมรสผู้ยินยอม
(..........................................)
ลงชื่อ ........................................... ....พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ ........................................... ....พยาน
(..........................................)

หมายเหตุ

(1) ชื่อผู้ทําสัญญาค้ําประกัน
(2) ชื่อผู้ทําสัญญาผ่อนชําระหนี้
(3) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา

