
หน้า 1 จากจ านวน 7 หน้า 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง                         ลงชื่อ ............................................... ผู้ค ้าประกัน 
      (................................................)                                       (................................................) 

 
 
 
 

เลขที่สัญญา .........../............. 
สัญญาว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

โครงการ................................................................  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

........................................................................ 
   

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............  ณ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย……………………………………..………. 
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับ 
 

  นาย/นาง/นางสาว ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
.................................... เกิดวันที่ ..........เดือน .................... พ.ศ. .............. อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ...........                  
ถนน .......................  หมู่ที่.............. ต าบล ........................ อ าเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้........................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
 

  โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง.................................. 
โครงการ.....................................................................................................................................................................
สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านักงาน..................................................... มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างจากเงินโครงการให้แก่ผู้รับจ้างอัตราค่าจ้างเดือน/วันละ ............................บาท 
(............................................... ................)  มีก าหนดระยะเวลา.......... ปี ............ เดือน ........... วัน นับตั้งแต่วันที่
......... เดอืน ................................. พ.ศ. ............ จนถึงวันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ..........  ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของทางราชการ และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานดังกล่าวตาม
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ 
 

 ข้อ 2   ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงวันและเวลาในการปฏิบัติงานดังนี้ 
   2.1  กรณีจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการรายวัน ผู้รับจ้างจะปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

ในเวลาราชการ เว้นแต่ ผู้รับจ้างได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในวันอื่นๆ 
   2.2  กรณีจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ 

เว้นแต่ ผู้รับจ้างได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ 
 

 ข้อ 3  ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ท้ายสัญญานี้ เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกรอบการประเมิน
ตามระยะเวลาดังนี้ 

…(ต่อ) หน้า 2 / 1) การจ้าง 

 
ติดภาพถ่าย 

ฉากหลังสีขาว 
ขนาด ๓ นิ ว  

 

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
................................... ผู้ตรวจ 
 

.................................. หน.สนง/ผอ.กอง 
 

................................... คณบด/ีผอ. 
 
 
 



หน้า 2 จากจ านวน 7 หน้า 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง                         ลงชื่อ ............................................... ผู้ค ้าประกัน 
      (................................................)                                       (................................................) 

1) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี ให้ประเมินทุกรอบ 4 เดือน
(สี่เดือน) 

2) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ที่มีระยะเวลาการจ้างน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ค านวณรอบ
ประเมินเป็นระยะเวลาเท่าๆกันจ านวน 3 รอบประเมิน 

 

  ข้อ 4  ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้
บังเกิดผลดีที่สุด ตามความสามารถของผู้รับจ้างด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความอุตสาหะตลอดจน
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ การงาน 
จะรักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างของทางราชการและทั้งที่ ใช้อยู่ใน
วันท าสัญญานี้และที่จะประกาศใช้ขึ้นใหม่และจะถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ และผู้รับจ้างจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อหน้าที่การงานและผู้รับจ้างตกลงจะไม่น าชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม  

 

ข้อ 5  หากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีในกรณีที่ผู้รับจ้าง
มีผลการปฏิบัติงานตามข้อ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ จ านวน 2 รอบประเมินโดยไม่ค านึงว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ หรือประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ  3 หรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงาน
ไดห้รือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไปหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้เสียเมื่อใดก็ได้และ/หรือหากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นอัน
เนื่องจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างและผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น                                                                                           

 

ข้อ 6 หากผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างและผู้ค้ า
ประกันจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

 

ข้อ 7 เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างและผู้ค้ าประกันตกลงจะช าระให้ทั้งหมด
ภายในก าหนด 30 วัน (สามสิบวัน) ถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างและผู้ค้ าประกันไม่ช าระให้ภาย
ก าหนดหรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยยินยอมของผู้ว่าจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างและผู้ค้ าประกันยอมให้คิดดอกเบี้ย
จากเงินที่ยังมิได้ช าระอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี (ร้อยละสิบห้าต่อปี) ด้วย 

 

     ข้อ 8  ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามข้อ 5 และข้อ 6 ในกรณีทีผู่้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
อันสมควรที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดเพราะมิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือ 
มิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับจ้าง 

 

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้
ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้าง หรือ เงินอื่นใดท่ีผู้รับจ้างจะพึงได้รับจากทางราชการได้ 

 

 ข้อ 10 ในวันที่ท าหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้...................................................................... ค้ า
ประกันการช าระหนี้ของข้าพเจ้า ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือเป็นคนไร้
ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือสภาพฐานะความเป็นผู้ค้ าประกันลดน้อยลง หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณาให้เปลี่ยนหรือเพ่ิม
ผู้ค้ าประกัน ข้าพเจ้าจะด าเนินการเปลี่ยนผู้ค้ าประกันให้เป็นที่พอใจภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) นับแต่ทราบเหตุ 
หรือได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

...(ต่อ) หน้า 3 / หนงัสือสัญญานี้ 
 



หน้า 3 จากจ านวน 7 หน้า 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง                         ลงชื่อ ............................................... ผู้ค ้าประกัน 
      (................................................)                                       (................................................) 

หนังสือสัญญานี้ ท าขึ้นจ านวน 3 ฉบับ (สามฉบับ)  มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตรงความประสงค์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน โดยเก็บไว้ที่ ผู้รับจ้างจ านวน 1 ฉบับ ส่วนราชการเจ้าของโครงการ จ านวน 1 ฉบับ และกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อีกจ านวน 1 ฉบับ 

 
 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับจ้าง 
(.......................................................) 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................. ผูว้่าจ้าง 
(.....................................................) 

 
 

 

ลงชื่อ ................................................. พยาน 
(...................................................) 

 
ลงชื่อ ................................................. พยาน 

(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...(ต่อ) หน้า 4 / ภาระงาน 
 
 
 
 



หน้า 4 จากจ านวน 7 หน้า 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง                         ลงชื่อ ............................................... ผู้ค ้าประกัน 
      (................................................)                                       (................................................) 

 
 

ภาระงานแนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
โครงการ................................................................................ 

สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านักงาน............................................................. 
 

................................................. 
 

1. ชื่อ-สกุล ...................................................................................... 
 

2. ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1) ................................................................................................. .............................................. 
2) ........................................................................................ ....................................................... 
3) ............................................................................................................................. .................. 
4) ........................................................ .......................................................................................  
5) ............................................................................................................................. .................. 
6) ...............................................................................................................................................  
7) ............................................................................................................................. .................. 
8) ............................................................................................................................. .................. 
9) ........................................................................................................ ....................................... 

10) ............................................................................................................................. .................. 
 
 
  

    ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับจ้าง 
(.........................................................) 

 
 

                      ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
(.........................................................) 

 

 
                       ลงชื่อ ......................................................... คณบดี/ผู้อ านวยการ  

(.........................................................) 
 
 
 

...(ต่อ) หน้า 5/สัญญาค้ าประกัน 
 
 



หน้า 5 จากจ านวน 7 หน้า 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง                         ลงชื่อ ............................................... ผู้ค ้าประกัน 
      (................................................)                                       (................................................) 

 
สัญญาค  าประกัน 

 
เขียนที.่..................................................................... 

 

              วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................. ชื่อสกุล................................................ 
เกิดเมื่อวันที่.......เดือน........................พ.ศ. ............อายุ..........ปี เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ....................................................... อาชีพ...................................................... ................             
ต าแหน่ง................................................... ระดับ................................... อัตราเงินเดือน......................... บาท 
(..................................................................................)  สังกัด หน่วยงาน.................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี....................ซอย/ตรอก................................... ถนน.....................................อ าเภอ.........................
จังหวัด...........................................  ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................มีความสัมพันธ์โดย
เป็น.................................... ขอผู้รับจ้าง ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกัน ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์  ดังข้อความต่อไปนี้  คือ 
 

  ข้อ 1  ตามที่................................................... ..ได้ท าสัญญาเพ่ือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการ.............................................................................................................................................................. 
สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านักงาน.......................................................... มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และ ได้ท าสัญญาไว้ต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เมื่อวันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ...............  
นั้น ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว  จึงขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ว่า  ถ้า........................................ ....................... ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใด ๆ ก็ดี 
ข้ าพ เจ้ ายิ นยอมช า ระหนี้ ให้ แก่ มหาวิทยาลั ยนร าธิ ว าสราชนคริ นทร์   ตามความรั บผิ ดชอบของ
.........................................................................ตามสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จ้าง....................................................................
เป็นลูกจ้างชั่วคราวในโครงการ/งาน/ภาควิชา และกอง/คณะ เดิมต่อไปอีก ตามระเบียบเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวของทางราชการตามระยะเวลา ข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ผู้ว่าจ้างก าหนด มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์จะได้แจ้ง หรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน
.........................................................ต่อไปอีก ตามระยะเวลาข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ผู้ว่าจ้างก าหนดและ
ถ้า.................................................... ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใดๆก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ให้แก่
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามความรับผิดชอบของ.....................................................ตามสัญญาดังกลา่ว
ทั้งสิ้นทุกประการ 
 

  ข้อ 2  ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและซึ่งปลอดจากภาระผูกพันใดๆ  
อันท าให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า  เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ดังนี้ 
 

 
...(ต่อ) หน้า 6 / ที่ดิน 

 
 

 

อากรแสตมป์ 10 บาท 

 



หน้า 6 จากจ านวน 7 หน้า 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง                         ลงชื่อ ............................................... ผู้ค ้าประกัน 
      (................................................)                                       (................................................) 

ที่ดิน 
  ก.  โฉนดเลขที่.................เนื้อท่ี.........ไร่........งาน........วา  อยู่ที่ต าบล..................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด.......................................ราคาประมาณ.........................................บาท 
  ข.  โฉนดเลขที่.................เนื้อท่ี.........ไร่........งาน........วา  อยู่ที่ต าบล..................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด.......................................ราคาประมาณ.........................................บาท  
 
หลักทรัพย์อ่ืน ๆ 
  ก.  ......................................... .................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
  ข.  .......................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อ  3  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ  ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2 แห่งสัญญานี้  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู่ 
 

  ข้อ  4  ข้าพเจ้าสัญญาว่า แม้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่
......................................................................ข้าพเจ้าก็ตกลงยินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันต่อไป 

 

หนังสือสัญญานี้ ท าขึ้นจ านวน 3 ฉบับ (สามฉบับ  )มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตรงความประสงค์ทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานโดยเก็บไว้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 ฉบับ ผู้รับจ้าง จ านวนอีก 
1 ฉบับ และส่วนราชการเจ้าของโครงการ จ านวน 1 ฉบับ  
 

   (ลงชื่อ)...............................................ผู้ค้ าประกัน 
                                                                     (................................................) 

 
 

                                                        (ลงชื่อ)..............................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
       (.................................................) 

 
 

 (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
                                                              (..................................................) 
 
 

                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                               (.................................................) 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะท าสัญญานี้ 
 

 
        (ลงชื่อ).............................................. ผู้ค้ าประกัน 

       (.................................................) 
 



หน้า 7 จากจ านวน 7 หน้า 

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับจ้าง                         ลงชื่อ ............................................... ผู้ค ้าประกัน 
      (................................................)                                       (................................................) 

หมายเหต ุ
 

เอกสารประกอบสัญญาของผู้รับจ้าง ต่อสัญญาจ้างฯ 1 ฉบับ โดยรับรองส าเนาทกุฉบับ 
1. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสูทมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ ไม่สวมหมวก แว่นตาด า ขนาด 3 นิ้ว  

ฉากหลังสีขาว 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับจ้างและคู่สมรส (ถ้าจดทะเบียนสมรส)  จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับจ้างและคู่สมรส (ถ้าจดทะเบียนสมรส)  จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา และ ส าเนาแสดงผลการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (โรงพยาบาลของรัฐและส าหรับสมัครงาน) ให้แนบท้ายสัญญาฯ และเก็บไว้ที่ส่วน

ราชการจ านวน 1ฉบับ ส่วนสัญญาคู่ฉบับอีก 2 ฉบับ ให้แนบส าเนาใบรับรองแพทย์ 
6. ส าเนาโครงการทุกหน้า 
7. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบับ 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส  หน้า-หลัง (ถ้าจดทะเบียนสมรส)  จ านวน  1 ฉบับ 
9. ส าเนาใบมรณะบัตร (ถ้าคู่สมรสผู้ค้ าประกันตาย) จ านวน  1 ฉบบั 
10. ส าเนาทะเบียนหย่า  (ถ้าผู้ค้ าประกันหย่ากับคู่สมรส) จ านวน  1 ฉบับ 

 
หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบสัญญาค  าประกันต่อสัญญาค  าประกัน 1 ฉบับและให้รับรองส าเนาทุกฉบับ 
 
       ผู้ท าสัญญาค  าประกันให้เป็นบิดาหรือมารดา , พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน หรือญาติ หาก
ไม่มีบุคคลที่กล่าวมาให้ข้าราชการพลเรือน, พนักงานของรัฐ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ค้ าประกัน 
ต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการ โดยจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  
หน่วยงานที่สังกัด ให้ชัดเจน หรือ ผู้ค้ าประกันอาจใช้โฉนดที่ดินหรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ มาใช้ค้ าประกันได้  โดยระบุ
รายละเอียดให้ชัดเจนและแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกันและคู่สมรส (ถ้าจดทะเบียนสมรส)  จ านวน  1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันและคู่สมรส (ถ้าจดทะเบียนสมรส)  จ านวน  1 ฉบับ  
3. ส าเนาบัตรข้าราชการพลเรือนหรือบัตรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน  1 ฉบับ 

(บัตรฯจะต้องยังไม่หมดอายุ) 
4. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส หน้า-หลัง (ถ้าจดทะเบียนสมรส)  จ านวน  1  ฉบับ 
6. ส าเนาใบมรณะบัตร (ถ้าคู่สมรสผู้ค้ าประกันตาย)  จ านวน  1  ฉบับ 
7. ส าเนาทะเบียนหย่า  (ถ้าผู้ค้ าประกันหย่ากับคู่สมรส) จ านวน  1  ฉบับ 

 
 


