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สัญญาเลขท่ี          /            . 

สัญญาค ้าประกัน 

ท าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่         เดอืน                              พ.ศ.          . 

ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)                          ชื่อสกุล                     ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับทุน” ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน ตามสัญญาเลขที่              /            .                               
ลงวันที่                                                        ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                    ชื่อสกุล                               .
อายุ              ปี อาชีพ                                                ต าแหน่ง                                         .
สังกัด                                                 อยู่บ้านเลขที่                      หมู่ที่                   .
ซอย                              ถนน                                .ต าบล/แขวง                                .                              
อ าเภอ/เขต                                                จังหวัด                                                    .
คู่สมรสชื่อ                                                     เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น                             .
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้ให้ทุนดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้รับทุนต่อผู้ให้ทุน กล่าวคือ ถ้าผู้รับทุน
ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับทุนต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีภายในวงเงินค้ าประกัน
จ านวน                    บาท (                                    ) และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้
จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่
บัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

ผู้ให้ทุนจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้รับทุนจะไปถึง
ผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้ เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้ให้ทุนได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า
ผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้รับทุนต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม 
วิจัย หรือดูงานต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 5 ของ
สัญญาค้ าประกันนี้ 
 

                          ผู้ให้ทุน                                       ผู้รับทุน 

ติดอากร
แสตมป์ 
10 บาท 
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ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ให้แก่ผู้รับทุนโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงิน
ในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้
ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

ข้อ 3 ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกัน และปลอดจาก
ภาระผูกพันใด ๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญา ดังนี้ 

 ที่ดิน 
(1) โฉนดเลขที่  หน้าส ารวจ     ระวาง      เนื้อท่ี      ไร่ 

           งาน      วา อยู่ที่ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
จังหวัด       ราคาประมาณ                                  บาท 
 (       ) 

(2) โฉนดเลขที่  หน้าส ารวจ     ระวาง      เนื้อท่ี      ไร่ 
           งาน      วา อยู่ที่ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
จังหวัด       ราคาประมาณ                                  บาท 
 (       ) 

(3) โฉนดเลขที่  หน้าส ารวจ     ระวาง      เนื้อท่ี      ไร่ 
           งาน      วา อยู่ที่ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
จังหวัด       ราคาประมาณ                                  บาท 
 (       ) 

หลักทรัพย์อ่ืน 
1)               . 

ราคาประมาณ                        บาท (                                                 ) 
2)               . 

ราคาประมาณ                        บาท (                                                 ) 

ข้อ 4 ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้ าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่   
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน 

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้ทุนอนุญาตให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ 
ปฏิบัติการวิจัย/ดูงาน (      ) จนถึงวันที่             เดือน                     พ.ศ.                   .    
และผู้ค้ าประกันจะไมเ่พิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่อง ค้ าประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มี
เงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้ก าหนดต่อไปแทนฉบับเดิม
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 

                          ผู้ให้ทุน                                       ผู้รับทุน 
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สัญญานี้ท าขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนี้ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ งานทรัพยากรบุคคล 
 

 
ลงชื่อ     ผู้ค้ าประกัน 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ                   .คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ     พยาน 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ     พยาน 
      (                                              ) 

 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

ลงชื่อ     ผู้ค้ าประกัน 
      (                                             ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ  การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


