(กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
สัญญำค้ำประกันลูกจ้ำงชั่วครำวของกรมสรรพำกร
เขียนที.่ .......................................................................................
วันที่.............................เดือน..............................พ.ศ. ..................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................อายุ...............................ปี
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ เลขที่ ..........................................................................................
ออกให้โดย..........................................วันเดือนปีที่ออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ..........................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................................ถนน...............................................ตรอก/ซอย................................................
หมู่ที่................ แขวง/ตาบล .............................เขต/อาเภอ ........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................................................................
รับราชการตาแหน่ง ................................................ระดับ/ยศ........................................สังกัด.................................................
ปัจจุบันได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราเดือนละ ..............................................บาท
ข้าพเจ้า ขอทาสัญญาคาประกัน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมสรรพากร ตาแหน่ง ............................................................................
ต่อกรมสรรพากร หรือต่อ .....................................................................................ซึ่งเป็นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร
ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายอมรับเป็นผู้คาประกัน (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................
ตลอดเวลาที่บุคคลผู้นีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ....................................................................................ของกรมสรรพากร
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้คาประกันของบุ คคลที่ข้าพเจ้าคาประกันตามข้อ 1. หากบุคคลที่
ข้าพเจ้าคาประกันนีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพากรหรือบุคคลภายนอกด้วยเหตุใดในระหว่างที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ของกรมสรรพากร ซึ่ ง เป็ น เหตุ ให้ ก รมสรรพากรได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ ร่ ว มรั บ ผิ ดชอบด้ ว ยก็ ดี และ
กรมสรรพากรจะบังคับเรีย กเอาค่าเสี ยหายแก่บุคคลที่ข้าพเจ้าคาประกันก่อนแล้ว หรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมชาระ
ค่าเสียหายตลอดทังค่าใช้จ่ายในการทวงถามบังคับเอาค่าเสียหายดังกล่าวเป็นจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน.............................บาท
(..........................................................)
ข้อ 3. การช าระค่าเสี ย หายตามข้อ 2. ข้าพเจ้าจะช าระให้เสร็จสิ นภายในเวลาที่กรมสรรพากรหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้อ 4. ในกรณีที่กรมสรรพำกรหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกกรมสรรพำกรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ้ำนวนเงิน
ในกำรช้ำระหนีตำมสัญญำค้ำประกันฯ ให้แก่บุคคลที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกัน โดยได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบและข้ำพเจ้ำได้ตกลง
ยินยอมในกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ้ำนวนเงินในกำรช้ำระหนีนัน ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงมิให้ถือเอำกำรผ่อนเวลำหรือ
ผ่อนจ้ำนวนเงินในกำรช้ำระหนีหรือผ่อนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว เป็นเหตุปลดเปลืองควำมรับผิดของข้ำพเจ้ำ
และข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในฐำนะผู้ค้ำประกันตำมสัญญำค้ำประกันนีตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช้ำระหนีครบถ้วนเต็มจ้ำนวน
/ข้อ 5. ...

-2ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าย้ ายภูมิล าเนาหรื อถิ่นที่อยู่หรือเปลี่ ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่การงานหรืออาชีพ
ซึง่ ทาให้หลักประกันขาดความเชื่อถือหรือไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้คาประกันอีกต่อไป ข้าพเจ้า จะแจ้งให้กรมสรรพากร หรือ
................................................................................ ทราบภายในกาหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สัญญาคาประกันนีทาขึน 2 ฉบับ มี ข้อความถูก ต้องตรงกัน ผู้คาประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 ฉบับ
ลงชื่อ .....................................................................................ผู้คาประกัน
(.....................................................................................)
ลงชื่อ ....................................................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................พยาน
(...................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................พยาน
(....................................................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรสในขณะที่ทาสัญญานี
ลงชื่อ ................................................................................ผูค้ าประกัน
(.................................................................................)

บัตรประจาตัวคู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
เลขที่ ................................................................ ออกให้โดย..........................................................
วันออกบัตร ........................................................... วันบัตรหมดอายุ............................................

(ตัวอย่ำง)
(กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
สัญญำค้ำประกันลูกจ้ำงชั่วครำวของกรมสรรพำกร
เขียนที.่ ..........กรมสรรพากร.........................................
วันที่......30.......เดือน............พฤษภาคม............พ.ศ. .........2555.......
ข้าพเจ้า..................................นายภาษี รักสรรพากร........................................อายุ............50..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ เลขที่ .................................35/2554.......................................
ออกให้โดย......กรมสรรพากร......วันเดือนปีที่ออกบัตร......1 พฤษภาคม 2555......บัตรหมดอายุ.....30 เมษายน 2559.....
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ...........999............ถนน..........พหลโยธิน.....................ตรอก/ซอย............พหลโยธิน 20.............
หมู่ที่.......-......... แขวง/ตาบล ............สามเสนใน.............เขต/อาเภอ ..............พญาไท.................จังหวัด.......กรุงเทพฯ........
รหัสไปรษณีย์ ..............10400.............หมายเลขโทรศัพท์ ...............................0-2272-0000.........................................
รับราชการตาแหน่ง ......นักทรัพยากรบุคคล......ระดับ/ยศ......ชานาญการ.......สังกัด............สานักงานสรรพากรภาค 1
.........กรมสรรพากร.........กระทรวงการคลัง............ปัจจุบันได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราเดือนละ .....38,000......บาท
ข้าพเจ้า ขอทาสัญญาคาประกัน (นาย/นาง/นางสาว) .............รักกมล ใจดี..............................................
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมสรรพากร ตาแหน่ง ......................บุคลากร.........................................
ต่อกรมสรรพากร หรือต่อ ..............สานักบริหารทรัพยากรบุคคล.........................ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร
ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายอมรับเป็นผู้คาประกัน (นาย/นาง/นางสาว) ...................รักกมล ใจดี...............................
ตลอดเวลาที่บุคคลผู้นีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง .............................บุคลากร.........................................ของกรมสรรพากร
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้คาประกันของบุคคลที่ข้าพเจ้าคาประกันตามข้อ 1. หากบุคคลที่
ข้าพเจ้าคาประกันนีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพากรหรือบุคคลภายนอกด้วยเหตุใดในระหว่างที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ของกรมสรรพากร ซึ่ ง เป็ น เหตุ ให้ ก รมสรรพากรได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ ร่ ว มรั บ ผิ ดชอบด้ ว ยก็ ดี และ
กรมสรรพากรจะบังคับเรีย กเอาค่าเสี ยหายแก่บุคคลที่ข้าพเจ้าคาประกันก่อนแล้ว หรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมชาระ
ค่าเสียหายตลอดทังค่าใช้จ่ายในการทวงถามบังคับเอาค่าเสียหายดังกล่าวเป็นจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน.............................บาท
(..........................................................)
ข้อ 3. การช าระค่าเสี ย หายตามข้อ 2. ข้าพเจ้าจะช าระให้เสร็จสิ นภายในเวลาที่กรมสรรพากรหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้อ 4. ในกรณีที่กรมสรรพำกรหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกกรมสรรพำกรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ้ำนวนเงิน
ในกำรช้ำระหนีตำมสัญญำค้ำประกันฯ ให้แก่บุคคลที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกัน โดยได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบและข้ำพเจ้ำได้ตกลง
ยินยอมในกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ้ำนวนเงินในกำรช้ำระหนีนัน ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงมิให้ถือเอำกำรผ่อนเวลำหรือ
ผ่อนจ้ำนวนเงินในกำรช้ำระหนีหรือผ่อนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว เป็นเหตุปลดเปลืองควำมรับผิดของข้ำพเจ้ำ
และข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในฐำนะผู้ค้ำประกันตำมสัญญำค้ำประกันนีตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช้ำระหนีครบถ้วนเต็มจ้ำนวน
/ข้อ 5. ...

-2ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าย้ ายภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือเปลี่ ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่การงานหรืออาชีพ
ซึง่ ทาให้หลักประกันขาดความเชื่อถือหรือไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้คาประกันอีกต่อไป ข้าพเจ้า จะแจ้งให้กรมสรรพากร หรือ
...............สานักบริหารทรัพยากรบุคคล................... ทราบภายในกาหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สัญญาคาประกันนีทาขึน 2 ฉบับ มีข้อความถูก ต้องตรงกัน ผู้คาประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 ฉบับ
ลงชื่อ .....................................................................................ผู้คาประกัน
(.....................นายภาษี รักสรรพากร........................)
ลงชื่อ ....................................................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................พยาน
(...................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................พยาน
(....................................................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรสในขณะที่ทาสัญญานี
ลงชื่อ ................................................................................ผูค้ าประกัน
(....................นายภาษี รักสรรพากร......................)

บัตรประจาตัวคู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
เลขที่ ................................................................ ออกให้โดย..........................................................
วันออกบัตร ........................................................... วันบัตรหมดอายุ............................................

