สัญญาค้ําประกัน
ทําที่ ...........................................................................
วันที่………......…เดือน…………….….………..พ.ศ……..........
ขาพเจา………………………………………..……………..………..……อายุ………….……..ป ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่……………..…..……..……….ซอย..…………….…………....………ถนน…..........................................………..
ตําบล/แขวง……………...…...…….……….อําเภอ/เขต………………….…..……….………จังหวัด……...…….…………...…….
อาชีพ…….….………..……………………….…..……….……..ตําแหนง............................................................................
ระดับ.........................................................สังกัด...................................................................................................
ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ แนบทายสัญญานี้ ขอทําสัญญา
ค้ําประกันใหไวแกสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อน ซึ่ งต อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกวา “สํานั กงาน ก.พ.”
ดังมีขอความตอไปนี้คือ
ขอ 1 ตามที่………..………..……....………….…………………........ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับทุน”
ไดทําสัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่..............เดือน............................
พ.ศ. ............. กับสํานักงาน ก.พ. ดังปรากฏตามเอกสารแนบทาย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สัญญา” นั้น ขาพเจา
ทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีโดยตลอดแลว จึงทําสัญญาค้ําประกันไวตอสํานักงาน ก.พ. วา ถา
ผูรับทุนกระทําผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ก็ดี และจะตองชดใชเงินใหแกสํานักงาน
ก.พ. ขาพเจายินยอมชําระหนี้ไมเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับทุนตองรับผิดตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว
ใหแกสํานักงาน ก.พ. ภายในวงเงินค้ําประกันจํานวน .................... บาท (...................................) กับ จํานวน
(เงินสกุลตางประเทศ)
และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้จนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย
และคาเสีย หาย (ถามี ) ครบเต็มจํ านวน ทั้ งนี้ เวนแต หากเปAน กรณีต ามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ยC
มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ วรรคสี่ ก็ใหถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกลาวกําหนดแลวแตกรณี
สํานักงาน ก.พ. จะเรียกใหขาพเจาชําระหนี้กอนที่หนังสือบอกกลาวถึงการผิดนัดของผูรับทุน
จะไปถึงขาพเจามิได แตไมตัดสิทธิขาพเจาที่จะชําระหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ
ในกรณี ที่ ผู รั บ ทุ น ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากทางราชการใหขยายเวลาอยู ศึ ก ษาต อดวยทุ น ก.พ.
ทุนสวนตัว หรือทุนอื่นใด แมการขยายเวลาอยูศึกษาตอนั้นจะเปAนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา
สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และสํานักงาน ก.พ. ไดแจงใหขาพเจาทราบแลว ใหถือวาขาพเจา
ตกลงรั บ เปA น ผู ค้ํ า ประกั น ผู รั บ ทุ น ต อไปตลอดระยะเวลาที่ ผู รั บ ทุ น ไดขยายเวลาอยู ศึ ก ษาต อดวยทุ น ก.พ.

-2ทุนสวนตัว หรือทุนอื่นใด แตไมเกินกวาระยะเวลาในการกอหนี้ค้ําประกันตามที่กําหนดไวในขอ 5 ของสัญญา
ค้ําประกันนี้
ในกรณี ที่ ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากทางราชการใหขยายเวลาอยู ศึ ก ษาต อของผู รั บ ทุ น
จะทําใหระยะเวลาในการกอหนี้ที่จะค้ําประกันเกินกวาระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ 5 ของสัญญาค้ําประกันนี้
นั้น เมื่อสํ านักงาน ก.พ. ไดแจงและขาพเจาไดยินยอมดวยแลว ขาพเจาตกลงวาจะมาทําสัญญาค้ําประกั น
ฉบับใหมเพื่ อใหการค้ํ าประกันของขาพเจาครอบคลุ มระยะเวลาในการกอหนี้ ที่จะค้ํ าประกันตามที่ผู รับทุ น
จะไดรับอนุมัติใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวย
ขอ 2 ในกรณี ที่ สํา นั ก งาน ก.พ. ผ อนเวลาหรื อ ผ อนจํา นวนเงิ น ในการชํา ระหนี้ ใหแก
ผูรับทุนไมวาในกรณีใดๆ โดยแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจาตกลงยินยอมดวยในการผอนเวลาหรือผอน
จํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ใหถือวาขาพเจายินยอมวาการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้
ดังกลาว ไมเปA นเหตุปลดเปลื้องความรั บผิด ของขาพเจาตามสั ญญานี้ และจะรั บผิดในฐานะผูค้ํ าประกั น
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี) ครบเต็มจํานวน
ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยCซึ่งเปAนกรรมสิทธิ์ของขาพเจาและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันทําใหทรัพยCสินนี้เสื่อมคา เพื่อเปAนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอสํานักงาน ก.พ. ดังนี้
ที่ดิน
ก. โฉนดเลขที่……………………………..หนาสํารวจ……………………….ระวาง………………………….
เนื้อที่……..…….……ไร…………..……งาน……………………..…ตารางวา อยูที่ตําบล/แขวง……………….……..……….…....
อําเภอ/เขต………………………………….…………………..……..จังหวัด……………………………..………………..………….……
ราคาประมาณ……………….………….……..…บาท
ข. โฉนดเลขที่……………………………..หนาสํารวจ……………………….ระวาง………………………….
เนื้อที่……..…….……ไร…………..……งาน……………………..…ตารางวา อยูที่ตําบล/แขวง……………….……..……….…....
อําเภอ/เขต………………………………….…………………..……..จังหวัด……………………………..………………..………….……
ราคาประมาณ……………….………….……..…บาท
หลักทรัพยCอื่นๆ
……………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวา จะไมจําหนายหรือโอนหรือกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยCสิน
ของขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันขาพเจาอยู เวนแต
จะไดรับความยินยอมเปAนหนังสือจากสํานักงาน ก.พ. กอน

-3ขอ 5 ระยะเวลาในการกอหนี้ที่ค้ําประกันเริ่มตั้งแตวันที่ผูรับทุนทําสัญญาการรับทุน ก.พ.
เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศเพิ่มเติม จนถึงวันที่ผูรับทุนไดปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุนครบถวน
ตามสั ญ ญา แต ไมเกิ น ..... ป ...... เดื อน ....วั น (คํ า นวณจากระยะเวลารั บ ทุ น ก.พ. ...ป...เดื อน...วั น ×
เงื่อนไข .... เทา ตามสัญญารับทุน ก.พ. แล)วแตกรณี) นับตั้งแตวันที่ผูรับทุนเริ่มปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ชดใชทุน และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดี แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปA นสําคั ญ
ตอหนาพยาน
ลงนาม……………………………….………….……………..…………. ผูค้ําประกัน
(…….......................................................…....…….)
ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน
(…….......................................................…....…….)
ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน
(…….......................................................…....…….)
ขาพเจา….............................................................……….………………..………….คูสมรสของ
………..................................……………………………..……………….….ไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกันแลว
ยินยอมให…….....................................................………………….ทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ได
ลงนาม…………………………………………………………..………… ผูยินยอม
(…….......................................................…....…….)
ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน
(…….......................................................…....…….)
ลงนาม……………………………………………..……………….……….. พยาน
(…….......................................................…....…….)

