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แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันซองการซื้อ) 

 
เลขที่.........................        วันที่........................... 

 
ข้าพเจ้า............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........ส านักงานตั้งอยู่เลขที่......... ......ถนน................ 

ต าบล/แขวง.............อ าเภอ/เขต.................จังหวัด..............โดย..................ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำร/ 
บริษัทเงินทุน ขอท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ ..........(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่..........(ชื่อผู้เสนอราคา)..........ได้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับการจัดซื้อ.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.........................ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคา  
ต่อ...............(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)............เป็นจ านวนเงิน.........................บาท(...........................) นั้น 

 
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ................ 

(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)......................จ านวนไม่เกิน.................บาท (....................... ) ในฐานะ 
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี..............(ชื่อผู้ เสนอราคา).................ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา  
อันเป็นเหตุให้.................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่...............(ชื่อผู้เสนอราคา)................ได้ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญาหรือมิได้  
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส่วนราช การ 
ผู้ประกวดราคา)..........ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้.................(ชื่อผู้เสนอราคา)...............ช าระหนี้ก่อน 

2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่....................และข้าพเจ้าจะไม่ 
เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. ถ้า....................(ชื่อผู้เสนอราคา)..................ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันซองการจ้าง) 

 
เลขที่.........................        วันที่........................... 
 

ข้าพเจ้า..........(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ .............ถนน.............  
ต าบล/แขวง.............อ าเภอ/เขต..............จังหวั ด..............โดย............ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันธนำคำร/ 
บริษัทเงินทุน ขอท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ ..........(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่..........(ชื่อผู้เสนอราคา)..........ได้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับการจัดจ้าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.........................ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ
...............(ชื่อสว่นราชการผู้ประกวดราคา)............เปน็จ านวนเงิน............................บาท(...........................) น้ัน 

 
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ................ 

(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)......................จ านวนไม่เกิน.................บาท (.......................)  ในฐานะ 
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี..............(ชื่อผู้ เสนอราคา).................ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา  
อันเป็นเหตุให้.................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่...............(ชื่อผู้ เสนอราคา)................ได้ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญาหรือมิได้  
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส่วนราชการ  
ผู้ประกวดราคา)..........ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้.................(ชื่อผู้เสนอราคา)...............ช าระหนี้ก่อน 

2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่....................และข้าพเจ้าจะไม่ 
เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. ถ้า....................(ชื่อผู้เสนอราคา)..................ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันสัญญาซื้อ) 

 
เลขที.่...........................                  วันที่............................ 

 
ข้าพเจ้า..........(ชื่อธนาคาร)...........ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.............ถนน...............ต าบล/แขวง..................

อ าเภอ/เขต........................จังหวัด............. ..........โดย..........................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.................(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)...........ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ซื้อ”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่ ........(ชื่อผู้ขาย).......ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญาซื้อขาย................กับผู้ซื้อ 
ตามสัญญาเลขที่....................ลงวันที่....... ...........ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ  
เป็นจ านวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท่ากับร้อยละ......... (...... ..) ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ  
จ านวนไม่เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิด 
ความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่ก าหนด 
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายช าระหนี้นั้นก่อน 

2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ ...............  
เดือน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุวันที่ครบก าหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความช ารุด 
บกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันสัญญาจ้าง) 

 
เลขที่............................                  วันที่............................ 
 

ข้าพเจ้า..........(ชื่อธนาคาร)............ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............ถนน...............ต าบล/แขวง.................
อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย............... ...........ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.................(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)...........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่........(ชื่อผู้รับจ้าง).......ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง................กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่ ....................ลงวันที่..................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจ านวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท่ากับร้อยละ......... (........) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มี เงื่อนไขที่ จะค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิ เรียกร้อง 
ของผู้ ว่ าจ้ าง จ านวนไม่ เกิน................................บาท (......................................)  ในฐานะเป็นลูกหนี้ ร่วม 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ 
ตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง 
ช าระหนี้นั้นก่อน 

2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ ..................... 
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุวันที่ครบก าหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความช ารุด
บกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ 
ขยายระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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

 

 



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) 
 

เลขที่......................         วันที่............................... 
 

ข้าพเจ้า.........(ชื่อธนาคาร)...........ส านักงานตั้งอยู่เลขที่..................ถนน................ต าบล/แขวง...........................
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด..........................โดย...................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ ให้ ไว้ต่อ..............(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)..............ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ซื้อ”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่ ..........(ชื่อผู้ขาย)..........ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญากับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่
.....................ลงวันที่......................ซึ่งผู้ขายมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน............................บาท 
(..................................) น้ัน 

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ ร่วมโดยไม่มี เงื่อนไขที่จะค้ าประกันการจ่ายเงิน 
ค่าพัสดลุ่วงหน้าที่ผู้ขายได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน.........................บาท (.................................) 

3. หากผู้ขายซึ่ งได้รับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ซื้อไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ตามเงื่อนไขอ่ืนๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ซื้อ  
หรือผู้ขายมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าพัสดุล่วงหน้าแก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืน 
เงินค่าพัสดุล่วงหน้าเต็มตามจ านวน...........................บาท (..............................) หรือตามจ านวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ซื้อ
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อไม่จ าต้องเรียกให้ผู้ขาย 
ช าระหนี้นั้นก่อน 

๔. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่...............
เดือน.................... พ.ศ. ..................... (วันจ่ายเงินตามสัญญางวดสุดท้าย) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้าง 
ไว้ครบก าหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนแล้ว).......และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน 
การค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

5. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 
 

เลขที่......................         วันที่............................... 
 

ข้าพเจ้า.........(ชื่อธนาคาร)...........ส านักงานตั้งอยู่เลขที่..................ถนน................ต าบล/แขวง...........................
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.............................โดย..................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ..............(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)..............ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่..........(ชื่อผู้รับจ้าง)..........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่
.....................ลงวันที่....................ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(..................................) นั้น 

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ ร่วมโดยไม่มี เงื่อนไขที่จะค้ าประกันการจ่ายเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน...........................บาท (.................................) 

3. หากผู้รับจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ตามเงื่อนไขอ่ืนๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หรือผู้ รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ ว่าจ้างไม่ว่ากรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลง 
ที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจ านวน...........................บาท (..............................) หรือตามจ านวนที่ยังค้างอยู่ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าต้อง 
เรียกให้ผู้รับจ้างช าระหนี้นั้นก่อน 

๔. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่.............. 
เดือน................... พ.ศ. ........................(วันจ่ายเงินตามสัญญางวดสุดท้าย) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้าง 
ไว้ครบก าหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนแล้ว).......และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน 
การค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

5. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกนันี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) 
 

เลขที่......................         วันที่............................... 
 

ข้าพเจ้า.........(ชื่อธนาคาร)...........ส านักงานตั้งอยู่เลขที่..................ถนน................ต าบล/แขวง...........................
อ าเภอ/เขต........................จังหวัด......................โดย........... ........................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ..............(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)..............ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่..........(ชื่อที่ปรึกษา)..........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” ได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา 
เลขที่.....................ลงวันที่......................ซึ่งที่ปรึกษา มีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน
............................บาท (..................................) น้ัน 

2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันการจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าทีท่ี่ปรึกษาได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน.............................บาท (.................................) 

3. หากที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ตามเงื่อนไขอ่ืนๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
หรือที่ปรึกษามีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ ว่าจ้างไม่ว่ากรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลง 
ที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจ านวน...........................บาท (..............................) หรือตามจ านวนที่ยังค้างอยู่
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าต้อง 
เรียกให้ที่ปรึกษาช าระหนี้นั้นก่อน 

๔. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
..............เดือน................... พ.ศ. ................... (วันจ่ายเงินตามสัญญางวดสุดท้าย) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้าง 
ไว้ครบก าหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้ าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนแล้ว) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน 
การค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

5. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ที่ปรึกษา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกนันี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง) 

 

เลขที่......................         วันที่............................... 

 

ข้าพเจ้า...........(ชื่อธนาคาร)..........ส านักงานตั้งอยู่เลขที่.............ถนน..............ต าบล/แขวง..................... 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด........................โดย..............................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ..............(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)..............ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมขี้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่ ...............(ชื่อผู้ รับจ้าง)...............ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง  
ตามสัญญาเลขที่ ..................ลงวันที่ ......................โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานไว้  
ในอัตราร้อยละ............... (..........%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงก าหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างนั้น 

2. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันผู้รับจ้างส าหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างได้หักไว้จำกค่ำจ้ำง
ที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำง ตั้งแต่งวดที่….............…ถึงงวดที่………….……..เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น…………………..บำท 
(……………………….) ซึ่งผู้รับจ้ำงได้ขอรับคืนไป กล่ำวคือหำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง
อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดแก่ผู้ว่ำจ้ำง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ว่ำกรณีใด ข้ำพเจ้ำยอม 
ช ำระเงินค่ำเสียหำยหรือหนี้ดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง  โดยผู้ว่ำจ้ำง
ไม่ต้องใช้สิทธิทำงศำลก่อน ทั้งผู้ว่ำจ้ำงไม่มีหน้ำที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่ำวของผู้รับจ้ำงแต่ประกำรใด
อีกด้วย  

3. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.................. 
(วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย)..............และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ 

4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย  
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง 
ดังกล่าวข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ) 
 

 
เลขที่………………….                              วันที…่…….......…..… 

 
ข้าพเจ้า……..…(ชื่อธนาคาร)……...ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……….....ถนน…….......ต าบล/แขวง…….…......… 

อ าเภอ/เขต…...................จังหวัด….............….โดย…………….………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอท าหนังสือ
ค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…...………..….(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)…… ..….……ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. ตามที่…….…….….(ชื่อผู้รับจ้าง)………..…..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขที่…......................ลงวันที่…...........…......ซึ่งผู้รับจ้างได้แสดงเจตนาที่จะขอรับเงินค่าจ้าง 
ก่อนการตรวจรับเสร็จสิ้น นั้น 

 2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันผู้รับจ้างส าหรับ 
เงินค่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตั้งแต่งวดที่..................ถึงงวดที่..................เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น
...........................บาท (..........................) ซึ่งผู้รับจ้า งได้ขอรับไปก่อนการตรวจรับเสร็จสิ้น หากปรากฏ 
ในภายหลังว่างานจ้างที่ ได้ส่ งมอบมีความบกพร่องหรือไม่ เป็นไปตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอ่ืนๆ  
แนบท้ายสัญญา หรือผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่ผู้ว่าจ้าง
ไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายอมช าระเงินค่าเสียหายหรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าต้องเรียกให้ผู้รับจ้างช าระหนี้หรือใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ 
ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้รับจ้างแต่ประการใดอีกด้วย 

3. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่................. 
(วันที่หน่วยงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว) / (วันที่หน่วยงานตรวจรับงานที่ส่งมอบถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว)............และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณี นั้นๆ ด้วย  
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง 
ดังกล่าวข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
 

(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ) 
 
เลขที…่……………….        วันที่……….......…..…… 
 

ข้าพเจ้า……………(ชื่อธนาคาร)......…...ส านักงานตั้งอยู่เลขที่…….…...ถนน……......ต าบล/แขวง……......… 
อ าเภอ/เขต…...................จังหวัด……….........….โดย………………………....…ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร 
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…...…(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง/ผู้ซื้อ)…..……ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. ตามที่……….…….(ชื่อผู้ขาย)……..……..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญากับผู้ซื้อตามสัญญา
เลขที…่........ ลงวันที่…...........…......ซึ่งผู้ขายได้แสดงเจตนาที่จะขอรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับเสร็จสิ้น นั้น 

 2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ าประกันผู้ขายส าหรับเงิน 
ค่าพัสดุ ซึ่ งผู้ซื้อจ่ายให้แก่ผู้ขายตั้ งแต่งวดที่ ...................ถึงงวดที่ .....................เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น
.......................บาท (..................................) ซึ่งผู้ขายได้ขอรับไปก่อนการตรวจรับเสร็จสิ้น หากปรากฏ 
ในภายหลังว่าพัสดุที่ได้ส่งมอบมีความบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอ่ืนๆ แนบท้ายสัญญา 
หรือผู้ขายได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ซื้อ หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายอม
ช าระเงินค่าเสียหายหรือหนี้ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อไม่จ าต้อง
เรียกให้ผู้ขายช าระหนี้หรือใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้ขาย 
แต่ประการใดอีกด้วย 

3. หนังสือค้ าประกันนี้ มีผลใช้บั งคับตั้ งแต่วันรับเงินค่าพัสดุ ก่อนการตรวจรับดังกล่าวข้างต้น 
จนถึงวันที่..............(วันที่หน่วยงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว) / (วันที่หน่วยงานตรวจรับงาน 
ที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว)............และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

4. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

          ต าแหน่ง........................................................ 

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

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

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

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


