
 

 
สัญญาคํ้าประกัน 

      ทําท่ี ........................................................................... 

      วันท่ี………......…เดือน…………….….………..พ.ศ…….......... 
 

  ข�าพเจ�า………………………………………..……………..………..……อายุ………….……..ป� ต้ังบ�านเรือน-
อยู บ�านเลขท่ี……………..…..……..……….ซอย..…………….…………....………ถนน…..........................................……….. 
ตําบล/แขวง……………...…...…….……….อําเภอ/เขต………………….…..……….………จังหวัด……...…….…………...……. 
อาชีพ…….….………..……………………….…..……….……..ตําแหน ง............................................................................ 
ระดับ.........................................................สังกัด...................................................................................................
ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ แนบท�ายสัญญานี้ ขอทําสัญญา
คํ้าประกันให�ไว�แก สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน  ซ่ึงต อไปในสัญญานี้ จะเรียกว า “สํานักงาน ก.พ.”   
ดังมีข�อความต อไปนี้คือ 
 

  ข�อ 1 ตามท่ี………..………..……....………….…………………........ ซ่ึงต อไปนี้เรียกว า “ผู�รับทุน”   
ได�ทําสัญญาการรับทุน ก.พ. เพ่ือศึกษาวิชาในต างประเทศเพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี..............เดือน............................ 
พ.ศ. ............. กับสํานักงาน ก.พ.  ดังปรากฏตามเอกสารแนบท�าย ซ่ึงต อไปนี้เรียกว า “สัญญา” นั้น ข�าพเจ�า
ทราบและเข�าใจข�อความในสัญญาดังกล าวดีโดยตลอดแล�ว  จึงทําสัญญาคํ้าประกันไว�ต อสํานักงาน ก.พ. ว า ถ�า
ผู�รับทุนกระทําผิดสัญญาดังกล าวไม ว าข�อหนึ่งข�อใดด�วยประการใดๆ ก็ดี และจะต�องชดใช�เงินให�แก สํานักงาน 
ก.พ. ข�าพเจ�ายินยอมชําระหนี้ไม เกินกว าจํานวนเงินท่ีผู�รับทุนต�องรับผิดตามข�อผูกพันท่ีระบุไว�ในสัญญาดังกล าว
ให�แก สํานักงาน ก.พ. ภายในวงเงินคํ้าประกันจํานวน .................... บาท (...................................) กับ จํานวน             
(เงินสกุลต�างประเทศ)               และข�าพเจ�าจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว าจะมีการชําระหนี้พร�อมดอกเบ้ีย
และค าเสียหาย (ถ�ามี) ครบเต็มจํานวน ท้ังนี้ เว�นแต หากเปAนกรณีตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยC 
มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ วรรคสี่ ก็ให�ถือปฏิบัติตามท่ีบทบัญญัติดังกล าวกําหนดแล�วแต กรณี 

สํานักงาน ก.พ. จะเรียกให�ข�าพเจ�าชําระหนี้ก อนท่ีหนังสือบอกกล าวถึงการผิดนัดของผู�รับทุน
จะไปถึงข�าพเจ�ามิได� แต ไม ตัดสิทธิข�าพเจ�าท่ีจะชําระหนี้เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ 
 

  ในกรณีท่ีผู�รับทุนได�รับอนุมัติจากทางราชการให�ขยายเวลาอยู ศึกษาต อด�วยทุน ก.พ.  

ทุนส วนตัว หรือทุนอ่ืนใด แม�การขยายเวลาอยู ศึกษาต อนั้นจะเปAนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา 

สถานศึกษา หรือประเทศท่ีศึกษาไปจากเดิม และสํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งให�ข�าพเจ�าทราบแล�ว ให�ถือว าข�าพเจ�า

ตกลงรับเปAนผู� คํ้าประกันผู�รับทุนต อไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�รับทุนได�ขยายเวลาอยู ศึกษาต อด�วยทุน ก.พ.  
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ทุนส วนตัว หรือทุนอ่ืนใด แต ไม เกินกว าระยะเวลาในการก อหนี้คํ้าประกันตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 5 ของสัญญา

คํ้าประกันนี้ 

  ในกรณีท่ีการพิจารณาอนุมัติจากทางราชการให�ขยายเวลาอยู ศึกษาต อของผู�รับทุน  

จะทําให�ระยะเวลาในการก อหนี้ท่ีจะคํ้าประกันเกินกว าระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 5 ของสัญญาคํ้าประกันนี้

นั้น เม่ือสํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งและข�าพเจ�าได�ยินยอมด�วยแล�ว ข�าพเจ�าตกลงว าจะมาทําสัญญาคํ้าประกัน 

ฉบับใหม เพ่ือให�การคํ้าประกันของข�าพเจ�าครอบคลุมระยะเวลาในการก อหนี้ท่ีจะคํ้าประกันตามท่ีผู�รับทุน  

จะได�รับอนุมัติให�ขยายเวลาอยู ศึกษาต อด�วย 

  ข�อ 2   ในกรณีที่สํานักงาน ก.พ. ผ อนเวลาหรือผ อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ให�แก 

ผู�รับทุนไม ว าในกรณีใดๆ  โดยแจ�งให�ข�าพเจ�าทราบและข�าพเจ�าตกลงยินยอมด�วยในการผ อนเวลาหรือผ อน

จํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ให�ถือว าข�าพเจ�ายินยอมว าการผ อนเวลา หรือผ อนจํานวนเงินในการชําระหนี้

ดังกล าว ไม เปAนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข�าพเจ�าตามสัญญานี้ และจะรับผิดในฐานะผู�คํ้าประกัน 

ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว าจะมีการชําระหนี้ พร�อมดอกเบ้ียและค าเสียหาย (ถ�ามี) ครบเต็มจํานวน 

  ข�อ 3  ข�าพเจ�าขอแสดงหลักทรัพยCซ่ึงเปAนกรรมสิทธิ์ของข�าพเจ�าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ 

อันทําให�ทรัพยCสินนี้เสื่อมค า เพ่ือเปAนหลักฐานในการคํ้าประกันไว�ต อสํานักงาน ก.พ. ดังนี้  
 

  ท่ีดิน 

ก. โฉนดเลขท่ี……………………………..หน�าสํารวจ……………………….ระวาง…………………………. 

เนื้อท่ี……..…….……ไร …………..……งาน……………………..…ตารางวา อยู ท่ีตําบล/แขวง……………….……..……….….... 

อําเภอ/เขต………………………………….…………………..……..จังหวัด……………………………..………………..………….…… 

ราคาประมาณ……………….………….……..…บาท  

ข. โฉนดเลขท่ี……………………………..หน�าสํารวจ……………………….ระวาง…………………………. 

เนื้อท่ี……..…….……ไร …………..……งาน……………………..…ตารางวา อยู ท่ีตําบล/แขวง……………….……..……….….... 

อําเภอ/เขต………………………………….…………………..……..จังหวัด……………………………..………………..………….…… 

ราคาประมาณ……………….………….……..…บาท  
 

หลักทรัพยCอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

  ข�อ 4 ข�าพเจ�าสัญญาว า จะไม จําหน ายหรือโอนหรือก อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยCสิน

ของข�าพเจ�าตามท่ีระบุไว�ในข�อ 3  ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข�าพเจ�าอยู  เว�นแต 

จะได�รับความยินยอมเปAนหนังสือจากสํานักงาน ก.พ. ก อน 
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  ข�อ 5 ระยะเวลาในการก อหนี้ท่ีคํ้าประกันเริ่มต้ังแต วันท่ีผู�รับทุนทําสัญญาการรับทุน ก.พ.  

เพ่ือศึกษาวิชาในต างประเทศเพ่ิมเติม จนถึงวันท่ีผู�รับทุนได�ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช�ทุนครบถ�วน 

ตามสัญญา แต ไม เกิน ..... ป� ...... เดือน ....วัน (คํานวณจากระยะเวลารับทุน ก.พ. ...ป�...เดือน...วัน × 

เง่ือนไข .... เท�า ตามสัญญารับทุน ก.พ. แล)วแต�กรณี) นับต้ังแต วันท่ีผู�รับทุนเริ่มปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน

ชดใช�ทุน และข�าพเจ�าจะไม เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

  ข�าพเจ�าได�อ านและเข�าใจข�อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล�ว  จึงได�ลงลายมือชื่อไว�เปAนสําคัญ             

ต อหน�าพยาน  

 

    ลงนาม……………………………….………….……………..…………. ผู�คํ้าประกัน 

              (…….......................................................…....…….) 

 

    ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน 

              (…….......................................................…....…….) 

 

    ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน 

              (…….......................................................…....…….) 

 

  ข�าพเจ�า….............................................................……….………………..………….คู สมรสของ 

………..................................……………………………..……………….….ได�ทราบข�อความในสัญญาคํ้าประกันแล�ว  

ยินยอมให�…….....................................................………………….ทําสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ได� 

 

    ลงนาม…………………………………………………………..………… ผู�ยินยอม 

              (…….......................................................…....…….) 

 

    ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน 

              (…….......................................................…....…….) 

 

    ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน 

              (…….......................................................…....…….) 
 


