
ท่ี กค ๐๔๑(ะ.๑/ว กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ร>ร*) พฤศจิกายน ๒๔๖๑

เร่ือง สัญญาค้ําประกันท่ีเก่ียวข้องกับการลาศึกษา สิกอบรม และปฏิบัติการวิจัย 

เรียน อธิบดีกรมบัญช้กลาง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๔๘

ล่ีงท่ีส่งมาด้วย แบบสัญญาค้ําประกันท่ีเก่ียวข้องกับการลาศึกษาสิกอบรม และปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไข 
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๔๔๗ และการจัดทำสัญญาค้ําประกันที่เก่ียวข้อง 
กับการลาศึกษา สิกอบรม และปฏิบ ัต ิการวิจัย พร้อมทั้งจัดส่งแบบสัญญาคํ้าประกันเพื่อให้ส่วนราชการ 
ใช้สำหรับการทำสัญญาคํ้าประกันที่ลงนามตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ และแจ้งเวิยนส่วนราชการ 
ถือปฏิบัติไปพลางก่อนจนกว่ากระทรวงการคลังจะแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้1ขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๔๔๗ แล้ว ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไข 
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่กำหนดให้มีการยกเลิกและเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติแก้1ฃเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๔๔๗ ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วย 
คํ้าประกัน ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่า การ.ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๔๔๘ มีผลทำให้ความรับฝืดของผู้คํ้าประกันที่เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงไป 
แต่โดยที่ผู้มีสิทธิเป็นผู้คํ้าประกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกันการลาศึกษา สิกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ทั้งหมด คือ 
นิดา มารดา พี่หรือน้อง หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลธรรมคาที่มีหลักทรัพย์ กรณี1จึงเป็น 
การกำประกับด้วยบุคคล การประกาศใช้กฎหมายใหม่ตังกล่าวจึงไปมผลกระทบกับสัญญาคํ้าประกันตังกล่าว 
และเพื่อให้สัญญาคํ้าประกันตังกล่าวมีความถูกต้องสมบุรณ์มากขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้ส่งร่างแบบสัญญา 
คํ้าประกันให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา บัดนี สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
จึงฃอส่งแบบสัญญาตังกล่าวมาเพื่อใช้ในการจัดทำสัญญาคํ้าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาสิกอบรม 
และปฏิบัติการวิจัย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

น ขอแสดงความนับถือ

ร0} Kfrfr/

กรมบ์ญซิกลาง 
กองละเมิดและแพ่ง
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาระบบงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๘

เรียน หวฺ้หนา้กลุม่งานสารูบรรพ
เพือ่ทราบก่ี aษ.... Aโ? .ร & .«.>1»»».»



(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ลกอบรม หรือปฏิบ้ติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)

สัญญาค้ําประกัน

สัญญาเลขท่ี.......... /............

ทำที .่...... ..............

ว ันท ี่.......เด ือน........................ พ.ศ............

ตามที่...............................................................ซ่ึงต่อไปโนสัญญาน้ีเรียกว่า “ ผู้ให้สัญญา”

ได้รับอนุญาตจาก................................... ...................ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ ผู้รับสัญญา,,ให้ใปศึกษา

ผิกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ..............................................ตามสัญญาเลขที่............................ ...
ลงวันที่....................ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''สัญญาอนุญาต” น้ัน

ข้าพเจ้า.............................................................................................. อ าย ุ...............ปี

อาชีพ.................................ตำแหน่ง................................................... ส ังก ัด.........................................
อยู่บ้านเลขที่............................ ซอย................................................... ถนน...........................................

ตำบล/แขวง............................. อำเภอ/เขต..............................จังหวัด....................... .............................
ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาซ่บ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐแนบท้ายสัญญาน้ีซ่ึงต่อไบั1นสัญญาน้ี 
เรียกว่า “ ผู้คํ้าประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้คํ้าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าคํ้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ 
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม,ว่าข้อใดข้อหน่ีงด้วยประการใดๆ และด้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา 
ผู้คํ้าประกันยินยอมชำระหบึ้1ม่เกนกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไวิในสัญญา
อนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินคํ้าประกับจำนวน............... ;.................... ;.........บาท

(...........................................................................) และผู้คํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการ
ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งน ี้ เว้นแต่หากเปีบกรณีตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรีอ่วรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติ 
ดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

ผ ู้ร ับสัญญาจะเรียกให้ผ ู้ค ํ้าประกันชำระหนี้ก ่อนที่หนังสีอบอกกล่าวถึงการผิดน ัดของ 

ผู้ให้สัญญาจะไปถึงผู้ค้ําประกับมิได้ แต่ใม่ตัดสิทธิผู้คํ้าประกันที่จะชำระหนี้เม่ือหนี้ถึงกำหนดชำระ
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ผิกอบรม หรือ 

ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
ระดับการสีกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้คํ้าประกันตกลงรับเป็นผู้คํ้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา 
ผิกอบรีมหรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้คํ้าประกันตามที่กำหนดไว้ใน 

ข้อ ๕ ของสัญญาคํ้าประกันนี้
ข้อ ๒ ใบกรณ ีที่ผ ู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญา 

อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบและผู้คํ้าประกันได้ตกลงยิบยอมในการผ่อนเวลา 
หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้นั้นให้ถือว่า ผู้คํ้าประกันตกลงมีให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน 
ในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปสัองฺความรับผิดของผู้คํ้าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้คํ้าประกัน 
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ร ้^



- ๒ -
ข้อ ๓ ผู้คํ้าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ๋ีชองผู้คํ้าประกัน และปลอดจากภาระ 

ผูกพันใด  ๆ อันทำให้ทรัพยสินน้ันเส่ือมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาตังน้ี 
ที่ดิน
(๑) โฉนดเลขที่........................ ...........หน้าสำรวจ...................................

ระวาง......... .............เนื้อที.่....... .ไร่........งาน.......วา อย่ที่ตำบล/แขวง........................... .
อำ๓ อ/เฃต่ ... 
(....... ...........

...............................จ ังหวัด........
.......... ..... ............... )

(๒) โฉนดเลขที่.......................

........... ................ราคาประมาณ.............. ..............บาท

..........หน้าสำรวจ................................. .
ระวาง ......................เนื้อที.่........ไร ่.... ;...งาน........วา อย่ที่ตำบล/แขวง............................
อำเภอ/เขต....-..............................จ ังหวัด........ ............................ราคาประมาณ.............. ..............บาท

(....................... )

(๓)......................

หลักทรัพย์สิน
๑)................................................................................................................

ราคาประมาณ.............................................. บาท(.............................................................................. )
เอ)........................................................................................... ................................

ราคาประมาณ............... .............. ..................... บาท (...................................... ....................... )
ข้อ ๔ ผู้คํ้าประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหน้ีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน 

ของผู้ค้ําประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้คํ้าประกันอยู่ 
เว้นแต่จะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนี้คํ้าประกัน เร่ิมต้ังแต่วันที่ผู้ให้สัญญาทำสัญญาอนุญาตให้ไป
ส ิก ษ า/ แ ก อ บ รม / ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันที่.......... เดือน............................ พ.ศ...... และผู้คํ้าประกัน
จะไม่เพิกถอนการตั้าประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้คํ้าประกันไต้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงซ่ือ.............................................................ผู้คํ้าประกัน

(.......................... )

ลงซ่ือ............................................................. พยาน

(........ ......... .........)

ลงซ่ือ............................................................. พยาน
(........................ ..)

หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ และสัญญาตามข้อ ๔ ใช้เฉพาะกรผืผู้คํ้าประกันเป็นบุคคลภายนอก



(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกพภายในประเทิสิ)

สัญญาเลขท่ี......... ./...........
ทำที .่....................

ว ันท ี.่......เต ือน ........................ .พ.ศ..........

ด ามท ี.่........................................................... ช่ีงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจาก...................................................... ซ่ีงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ ผู้รับสัญญา” ให้ใปศึกษา

เพ ิ่มเต ิม/ผ ิกอบรมที่.............................................ตามสัญญาเลขที.่........ ลงว ันท ี.่.................................
ดังปรากฎตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซ่ีงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ สัญญาอนุญาต” น้ัน

ข ้าพเจ้า.....................................................................................................อายุ..........ปี
อาชีพ..................................... ตำแหน่ง............................. ..... สังกัด.................................................
อยู่บ้านเลขที.่..............................ซอย............................  ถนน..............................................................

ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต.................................จังหวัด................................

ดังปรากฏตามล้าเนาบัตรประจำตัวประขาซน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐแนบท้ายสัญญาน้ีช๋ึงต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า “ ผู้คาประกัน'1 ตกลงทำสัญญาค้ําประกันให้1ว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้คํ้าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าคํ้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ 

ถัาผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนี่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องซดใช้เงินให้แก,ผู้รับสัญญา 

ผู้คํ้าประกันยินยอมข้าระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา

อนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินคาประกับจำนวน............................... ................บาท
(...........................................................................) และผู้คํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมืการ

ขำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณีซย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคลี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติ 
ดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

ผ ู้ร ับส ัญญาจะเรียกให้ผ ู้ค ํ้าประกันข ้าระหนี้ก ่อนที่หน ังส ือบอกกล่าวถึงการผิดบัดของ 
ผู้ให้สัญญาจะไปถึงผู้ค้ําประกับมิได้ แตใม่ตัดสิทธิผู้คํ้าประกันที่จะขำระหนี้เม่ือหนี้ถึงกำหนดข้าระ

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา หรือ ‘ผิกอบรมต่อ 
ด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิขา ระดับการศึกษา 
หรือสถานศึกษาไปจากเติม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า ผู้คํ้าประกันตกลง 
รับเป็นผู้คํ้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือ แกอบรมต่อ 
ดังกล่าวด้วย แตใม่เก็นระยะเวลาในการก่อหนี้คํ้าประกันตามที่กำหนดไว้ใบ ข้อ ๕ ของสัญญาคํ้าประกันนี้

ข้อ ๒ ในกรณ ีที่ผ ู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินใบการข้าระหนี้ตามสัญญา 
อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกับทราบและผู้คํ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเ-วลาหรือ 

ผ่อนจำนวนเงินใบการข้าระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้คํ้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน 
ในการขำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้คํ้าประกับและจะรับผิดในฐานะผู้คํ้าประกับตาม 
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการข้าระหนี้พร้อมดอกเนี้ยและคาเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

สัญญาค้ําประกัน



ข้อ ๓ ผู้คํ้าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ๋ึของผู้คํ้าประกับ และปลอดจากภาระ 
ผูกพันใด  ๆ อันทำให้ทรัพยสิบน้ันเส่ือมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ตอผู้รับสัญญาดังน้ี

ที่ดฆ
(๑) โฉนดเลขท่ี . ...........หน้าสำรวจ...................................

ระวาง ......... ............เนี้อิที.่...... ..ไร่....... งาน... ....วา อย่ที่ตำบล/แขวง............................
อำเภอ/เข ่ต... .... จ ังหวัด....... ............ ............... ราคาประมาณ.............. ..............บาท
(....... .......

(๒) โฉนดเลขที่
... )

...... . หน้าสำรวจ................................
ระวาง......... . ..ไร่....... งาน ....... วา อยู่ที่ตำบล/แขวง............................
อำเภอ/เขต... .... จ ังหวัด....... ........................... ราคาประมาณ.............. ...............บาท
(....... ...........

(๓)...................
....)

หลักทรัพย์อื่น
ร))........................................................................................... ......... : ................

ราคาประมาณ................ .  ......................บาท (..............................................................................)
๒).......................................................................................

ราคาประมาณ...............  .................................. บาท (.................. ......................................... )
ข้อ ๔ ผู้คํ้าประกับสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหน้ีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิบ 

ของผู้ค้ําประกันตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้คํ้าประกันอยู่ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนี้คํ้าประกัน เร่ิมต้ังแต่วันที่ผู้1ห้สัญญาทำสัญญาอนุญาตให้!,ป
สืกษา หรือ ลกอบรม จนถึงวันที.่......... เสือน............................ พ.ศ และผู้คํ้าประกันจะไม่เพิกถอน
การค่าประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้คํ้าประกับได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ึอไว้เป็นค่าคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงซ่ือ.............................................................. ผู้ค้ําประกัน

(........................... )

ลงซ่ือ.............................................................. พยาน

(............... ............ )

ลงซ่ือ.............................................................. พยาน
น ...

หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ และสัญญาตามข้อ ๔ ใข้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันเป็นบุคคลภายนอก



สัญญาค้ๆํ ประกัน
(แบบหนังสือรับสภาพหน้ีผ่อนฟ้าระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน 

ลาสืกษา ฟิกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)

สัญญาเลขท่ี /....

ทำที .่..............

วันท ี.่....... เด ือน...................... . พ.ศ.....

ข ้าพ เจ ้า................................. ..... (๑ ) ....................................... อ าย ุ..................... ปี
เลขประจัาตัวประซาซนเลขที.่.......................................... (บัตรประจำตัวข้าราขการที่......... / ............. )
ออกให้เมื่อวันที่............. เด ือน ............................. พ-ศ..............ณ ................................ .......................
ตังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราซการแนบท้ายสัญญานี้
อยู่บ ้านเลขที่.........ตรอก/ซอย........................ถนน............................... ตำบล/แขวง........................
อำเภอ/เซต............................. จ ังหว ัด .................................. .โทรตัพท.์...... .............................. ........
อาช ีพ...........................ตำแหน ่ง..........................ส ังก ัด ...................สถานที่ทำงาน.............................
ต ั้งอยู่เลขที่....... ถนน................................................... ตำบล/แขวง...... ..............................................
อำเภอ/เขต.....................................จ ังหวัด.......................................โทรต ัพท.ํ.................................
ขอทำสัญญาค้ําประกันให้1ว้แก'.................................... (๒ ).......................................ตังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามท ี.่...... ...........(๓)..................... ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนฟ้าระหนี้
ไว ้ต ่อ......... ....... (๒)..........................เบ ้นจำบวบเงิน.................. บาท (................................ .............. )
พร้อมดอกเบี้ยใบอัตราร้อยละ ๗.๕ ต ่อป ีของจำนวนเงินท ี่ค ้างฟ ้าระตามหนังสือป ็บ ับลงวันท ี่.............
เด ือ น ................................ พ.ศ.................บั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือตังกล่าว
โดยตลอดแล้ว จึงตกลงยินยอมผูกพันตนที่จะเบ้นผู้คํ้าประกัน.......................(๓ ).................... ................
ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนฟ้าระหนี้ตังกลาว ถ ้า ................................(๓)........................ ............
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันใบหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนฟ้าระหนี้ตังกล่าวไม่ว่าข้อหนงข้อใด
ด้วยประการใด  ๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่............................:....(๒)................................... ข้าพเจ้ายินยอม
ฟ้าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้โนหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนฟ้าระหนี้ดังกล่าวบั้นทั้งสินทกประการให้แก'
........................ ......... (๒)...................  ...........และข้าพเจ้ายินยอมรับผดตามสัญญานตลอดไปจนกว่า
จะมีการฟ้าระหนี้ครบเต็มจำนวนแล้ว ท ั้งน ี้ เว้นแต่หากเบ้นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติตังกลาวกำหนดแล้วแต่กรณี

................................. (๒)................................. จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือ
บอกกล่าวถึงการผิดนัดของ................................. (๓).....................................จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่
ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระหนี้เม่ือหนี้ถึงกำหนดชำระ

ข้อ ๒ กรณ ีท ี่......................................... (๒ )..............................................ผ ่อนเวลา
หรือผ่อนจำนวนเงินในการฟ้าระหนี้1ห้แก.่................................ (๓).................................... .โดยได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการฟ้าระหนี้บั้น ให้ถือว่า 
ข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหน้ีดังกล่าว เบ้นเหตุปลดเปล้ืองความรับผิด 
ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ดํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ 
พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสืยหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน



-๒-

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นกรรมสิทธของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการคํ้าประกันไว้ต่อ......................................................
(๒ )............................... ........ดังนี้

ที่ดิน
(๑) โฉนดเลขที่............... ................... หน้าสำรวจ.......................................................

ระวาง ...'................... เนี้อที.่....... ไ ร ่....... งาน........วา อยู่ที่ตำบล/แขวง..................... ...........................
อำเภอ/เขต................................. จ ังหวัด............... ....................ราคาประมาณ............................ บาท

(... ......... ....... ....)

(๒) โฉนดเลขที.่............. ...................หน้าสำรวจ......................................................
ระวาง...................... เนื้อที.่....... .ไร่........งาน.......วา อยู่ที,ตำบล/แขวง.................................................
อำเภอ/เขต................................. จ ังหวัด.................... ............... ราคาประมาณ............................บาท
(... .....

(๓)
หลักทรัพย์อื่น

ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ 
ข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้คํ้าประกันอยู่ เว้นแต่
จะได้รับความยนยอมเป็นหนังสือจาก................... ..................... (๒ )........... ................................... ก่อน

ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่........................................
(๓ )..................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหน้ีและขอผ่อนชำระหนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อ,ความในสัญญาฉบับนื้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงช่ือ . ผ ู้ค้ําประกัน

(. .)

ลงช่ือ 
(

.พยาน

..)

ลงช่ือ 
(

พยาน
..)

(ผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมี:นลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้อง,ชดไข้ตามหนังสือรันสภาพหน้ี 

และขอผ่อนชำระหน้ีหรือเป็นข้าราชการต้ังแต่ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าข้ึนไป)

หมายเหตุ {ร)) ชื่อผู้ทำสัญญาค้ําประกัน
(๒) ช่ือส่วนราชการซ่ึงเป็นนัติบุคคลผู้รับสัญญา 

(๓) ชื่อผู้ทำหนังสือรันสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้



สัญญาคํ้าประกัน

(สัญญาผ่อนผับให้นับเวลาท่ีขอกลับเข้ารับราซการเป็นระยะเวลาการรับราชการขดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา

ผักอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)

วันท่ี
ทำที่

เด ือน...........

สัญญาเลขท่ี

.พ.ศ................

ข ้าพเจ้า...................... ..........(๑ )...................................................... อายุ.................ปี
อาชีพ................... .....................ตำแหน่ง........................................ส ังก ัด ............................................
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่.................. ห ม ู่ท ี.่.......................... ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน....................................... ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...................................
จังหวัด.................................. ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัเ
แนบท้ายสัญญาน้ี ขอทำสัญญาค้ําประกันให้!วันก่.................... (๒ ).................... ...........ตังมีข้อความต่อโปน

ข้อ ๑ ตามท ี่...............................(๓ )............................................... .ได้ปฏิบัติผิดสัญญา
ของข้าราชการที่ไปศึกษา ผักอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ฉบ ับลงวับท ี่......... เด ือน   .............พ.ศ 
ที่ให้!ว้นก่......................(๔ )........................... ..... ซ่ึงต่อไปโนสัญญาน้ีจะเรียกว่า '‘สัญญาเดิม" และได้รับการ
ผ ่อนผ ันให ้น ับเวลาท ี่กล ับเข ้าร ับราขการครั้งใหม ่เป ็นระยะเวลารับราซการขดใช ้ท ุนตามส ัญ ญ า 
ผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการซดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ผักอบรม หรือปฏิบ ัต ิการวิจ ัย
ฉบับลงวันที.่.... เดือน................................ พ .ศ ..... ท่ีให้ไว้แต่........................ (๒ ) .........................
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ สัญญาผ่อนผัน” น้ัน ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาด้งกล่าวดื
โดยตลอดแล้ว จึงทำสัญญาคํ้าประกับให้เว้แต่.........:........................ (๒ )................. .................... ...........
ว่าถ้า................................ (๓ ).................................... ............กระทำผิดสัญญาผ่อนผับไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด
หรือกระทำผิดเงื่อนไขของ................................(๒ )........................................ ตานสัญญาเดิมในส่วนที่
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามความในข้อ ๖ แห่งสัญญาผ่อนผัน และต้องขดใช้เงินให้แต.่................ .......(๒)
................................... ข้าพเจ้ายิบยอมรันผิดชำระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้นให้แก,
.........   .......... .(๒ )...............................ภายใบวงเงินทํ้าประกันจำนวน....  .................................บาท
(..   ..................... ...................... ) และข้าพเจ้าจะรับผิดตามุสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหน้ี
พร้อมดอกเนี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณีซย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ทถึอปฏิบัติตามที่บทบัญญัติด้งกล่าวกำหนด 
แล้วแต่กรณี

..........................’....(๒ )     ...... จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือ
บอกกล่าวถึงการผิดนัดของ.........;......................ป ๓) .............................. จะไปถึงข้าพเจ้ามีได้ แต่ไม่
ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระหนี้เม่ือหนี้ถึงกำหนดชำระ

ข ้อ๒ ในกรณีท่ี.......................... (๒ ).............................. ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินใน
การชำระหน้ีตามสัญญาดังกล่าวให้แก่    ......(๓ )    ..........^.....โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
แล'ะข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมีให้ 
เอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหมี เป็นเหคุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพูเจา และ'ขาพเจา 
ยินยอมรับผิดในฐานะผู้คํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนพร้อมลออ1■ ม ีะ ล ่ว ^ ยหวอ
(ถ้ามี). ครบเต็มจำนวน
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ข้อ ๓ ข้าพเจ้าฃฺอแสดงหลักทรัพย์ ซ่ีงเน้นกรรมสิทธ้ิของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันทำให้ทรัพย์สินน้ันเช่ือมค่า เพื่อเน้นหลักฐานในการคํ้าประกันไว้ต่อ................. (๒ ).........................ดังนี้

ที่ดิน ก. โฉนดเลขที่...................................... หน้าสำรวจ.............. ............................
ระวาง...................... เนื้อที่ ...ไร่.........งาน ..........วา อยู่ที่ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต................................. จังหวัด ■........................ ...........ราคาประมาฌ.่.......................... บาท

(.......... ....... .....)

ข. โฉนดเลขที่...............................หน้าสำรวจ..................................................ระวาง
........................เนื้อที.่.........ใร ่.........งาน ............ วา อยู่ท ี่ดาบล/แขวง................................................
อำเภอ/เขต................................. จ ังหวัด.................... ................ราคาประมาณ............................บาท

(... ................  ..)

หลักทรัพย์อึน

ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรีอภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิบของ 
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้โนข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาตำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเน้นหนังสือจาก...........................(๒ ) ............................ ก่อน

ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนี้คํ้าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่................ (๓)................ ........! 
ทำสัญญาผ่อนผัน จนถึงวันที่ เดือน...........................พ.ศ...... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดืแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เน้นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...................................................... ผู้ค้ําประกัน
น .- .—    .......................)

ลงชื่อ....................................................... พยาน
L — .................. .......................... )

ลงชื่อ....................................................... พยาน

น — . . . .................................. .... )

หมายเหตุ (๑) ซ่ือผู้ทำสัญญาค้ําประกัน
(๒ )ซ่ือสวนราฃการซ่ืงเน้นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 
(๓) ซ่ือผู้ทำสัญญาการลาไปสืกบา ผิกอบรม ปฎิบ้ตการวิจัย 
(๔) ซ่ือสวบราชการท่ีผู้ทำสัญญาผิดสัญญาลาไปสืกบา ‘ผิกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
(๔) หลักทรัพย์ตามสัญญาคํ้าประกันข้อ ๓ ให้ส่วนราชการตาม (๒) แจ้งให้ผู้คํ้าประกันกรอก 

รายละเอยดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดตามสัญญา 
(๖) ระยะเวลาตามข้อ ๕ ให้นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาผ่อนผับจนถึงวันที่ผู้ได้รับการผ่อนผับ 

ปฏิบัติงาบครบล้วนตามสัญญาผ่อนผัน


