
 

สัญญาค ้าประกัน 
(แนบท้ายสัญญาของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ) 

 
 

       ท าท่ี................................................................ 
      วันที่............... เดือน..............................พ.ศ. .............. 

 
 ตามท่ี...........................................................................ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า  “ผู้ให้สัญญา”  
ได้รับอนุญาตจาก.................................. ...........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”  
ให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ............... ............................................................................... 
ตามสัญญาเลขที.่............../................ ลงวันที่............ เดือน............................. พ.ศ. ............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 
 ข้าพเจ้า.......................................................... ผู้ค้ าประกัน............................................อายุ.........ป ี
อาชีพ..................................................... ต าแหน่ง.............................................. สังกัด............................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี.................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................................. 
ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .............................................
รหัสไปรษณีย์.....................................  ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย .................................... 
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต ............. ............................ 
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์................. ................. โทรศัพท์ ....................................  
คู่สมรสชื่อ............................................................. เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น.................................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑   ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ  
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้  
ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิดจากการนั้น ไม่เกินกว่า
จ านวนเงิน ที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้น ให้แก่ผู้รับสัญญาทันที 
ที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้รับสัญญา โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ าประกันตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และ ๖๙๐  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญาจนกว่าจะมีการช าระหนี้ ดอกเบี้ ย  
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น (ถ้าหากมี) จนครบถ้วนเต็มจ านวน 
 

 ข้อ ๒  ในกรณีผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาปฏิบัติงานต่อไปอีก  
และผู้รับสัญญาได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันต่อไปอีก 
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาปฏิบัติงานต่อไปดังกล่าวนั้นด้วย 
 
 
...........................................               ....................................................... 
 ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน                       ลงลายมือชื่อผู้ให้สัญญา 
 

ผ่านมตทิี่ประชมุ ก.บ.บ. 
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๗ พ.ค. ๕๘  



-๒- 
 
 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต  
หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค้ าประกัน
ทราบ และผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมเป็นหนังสือในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้  
หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบแล้ว ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอา
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ หรือการผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เป็นเหตุ 
ปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมี 
การช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น (ถ้าหากมี)  
จนครบถ้วนเต็มจ านวน 
 

 ข้อ ๔  ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกัน และปลอดจากภาระ
ผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญา ดังนี้ 
  ที่ดิน 
  ๑. โฉนดเลขที่ ........................................ หน้าส ารวจ...........................................................  
ระวาง.............................. เนื้อที่...........ไร่ ............งาน ............วา อยู่ที่ต าบล/แขวง............. ........................... 
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................... ราคาประมาณ......................... ....... บาท 
(.............................................. ...................)   
 ๒. โฉนดเลขที่ ........................................ หน้าส ารวจ...........................................................  
ระวาง.............................. เนื้อที่...........ไร่ ............งาน ............วา อยู่ที่ต าบล/แขวง................... ..................... 
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................... ราคาประมาณ.............................. .. บาท 
(............................................... .................) 
  หลักทรัพย์อ่ืน ๆ 
  ๑.  ....................................................................................................... .......................................... 
  ๒.  ........................................................................................................................ ......................... 
 

  ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของผู้ค้ าประกันตามที่ระบุไว้ 
ข้างต้นตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้ยังมีผลบังคับอยู่ 
 

 ข้อ ๕  ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 
 

 ข้อ ๖  การส่งหนังสือบอกกล่าวตามสัญญานี้ ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้รับสัญญาจัดส่งหนังสือ 
ให้ผู้ค้ าประกันตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้ค้ าประกันแจ้งไว้ในสัญญานี้ และกรณีที่ผู้ค้ าประกัน
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ผู้ค้ าประกันจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  หากผู้ค้ าประกันไม่แจ้งให้ 
ผู้รับสัญญาทราบ ให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวตามที่อยู่ในสัญญานี้มีผลชอบแล้วนับแต่เวลาที่หนังสือนั้น  
ไปถึงท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ค้ าประกันตามที่ได้แจ้งไว้ 
 

...........................................               ....................................................... 
 ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน                       ลงลายมือชื่อผู้ให้สัญญา 



-๓- 
 
  สัญญานี้ท าขึ้น ๓ (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้รับสัญญาเก็บไว้ 
๑ ฉบับ  ..................................................... เก็บไว้ ๑ ฉบับ และผู้ค้ าประกันเก็บไว้ ๑ ฉบับ   
 

 

    ลงชื่อ.............................................................ผู้ค้ าประกัน 
     (...............................................................)  
 
    ลงชื่อ.............................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
     (..................................... ..........................) 
 
    ลงชื่อ.............................................................พยาน  
     (...............................................................)  
 
    ลงชื่อ.............................................................พยาน  
     (...............................................................)  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้ค้ าประกัน  
     (...............................................................) 
 
 
...............................................                
   ลงลายมือชื่อผู้ให้สัญญา 
 


