
หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนช าระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน 
ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

    
            ท าท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

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

  ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ…………..ปี เลขประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ  เลขที่.......................................................ออกให้โดย............................................ .......เม่ือวันท่ี..........
เดือน...............................พ.ศ. ............อยู่บ้านเลขท่ี…………ตรอก/ซอย………………………ถนน…………………………
ต าบล / แขวง…………………………อ าเภอ / เขต………………………จังหวัด……………………………โทรศัพท์
..................................อาชีพ…………………………........ต าแหน่ง……………….............สังกัด…………………………………….
ขอท าหนั งสือรับสภาพหนี้ และขอผ่อนช าระหนี้ ให้ ไว้ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม  โดย                        
………….………………………………… ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ ตามท่ีข้าพเจ้าได้ท าสัญญา.................................................ฉบับลงวันที่..............................
ไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และข้าพเจ้าได้ผิดสัญญาดังกล่าว  ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชดใช้เงินคืน            
พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าวรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น.....................................................บาท
(.......................................................) และข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นหนี้ตามสัญญาดังกล่าวจริง  โดยหนังสือฉบับน้ี  
ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพหนี้และยินยอมรับผิดชดใช้เงินดังกล่าว  จ านวนเงินทั้งสิ้น.....................................บาท
(.......................................... .............) โดยข้าพเจา้ได้ชดใช้เงินในวันท าหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แล้วเป็นจ านวน
...........................บาท(.................................................) สว่นเงินท่ียงัค้างช าระท่ีเหลอือีกจ านวน.............................
บาท (.......................................................) ขอผ่อนช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ...........(............) ปี...........
(...........) เดือน  พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของจ านวนเงินที่ค้างช าระนับแต่วัน       
ท าหนังสือนี้จนถึงวันช าระหนี้ครบตามจ านวน 
  ข้อ ๒ จ านวนเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชดใช้ตามข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ.....................บาท (......................................................) พร้อมทั้งช าระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดที่
ช าระเงินต้นด้วย  จนกว่าจะครบจ านวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้  และข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพ่ือขอระงับ  
หรืองดเว้นการช าระหนี้ครั้งนี้เป็นอันขาด  ทั้งนี้  จะเริ่มผ่อนช าระภายในวันที่.............ของทุกเดือน  โดยเริ่มตั้งแต่
เดือน..............................พ.ศ............เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ในกรณีที่การผ่อนช าระหนี้  ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง  ถ้ากระทรวง  
การคลังไม่อนุมัติให้ข้าพเจ้าผ่อนช าระเป็นรายเดือน  ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ข้าพเจ้ายินยอมผ่อนช าระ
เงินตามจ านวนที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   
 

/ ข้อ ๔ ในกรณี... 

อากร
แสตมป์ 
๑ บาท 



 ๒ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดในการช าระหนี้เกินกว่า..........(...........) เดือนหรือไม่สามารถ            
ส่งเงินช าระหนี้ได้หรือผิดเงื่อนไขใดๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม  ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการยกเลิกการขอผ่อนช าระหนี้
ของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๗.๕(เจ็ดจุดห้า) 
ต่อปี  ที่ค้างช าระทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทันที  และ/หรือยินยอมให้มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏพิบูลสงครามหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเงินอ่ืนใด  ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการ  ส่งใช้หนี้ได้อีกด้วย 
  ข้อ ๕ ในวันที่ท าหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้จัดให้.......................................................ค้ าประกัน
การช าระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ของข้าพเจ้า  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย  หรือเป็นคนสาบสูญ  หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือ           
มีค าพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือสภาพฐานะความเป็นผู้ค้ าประกันลดน้อยลง  หรือส่วนราชการเจ้าสังกัด
พิจารณาให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้ค้ าประกัน  ข้าพเจ้าจะด าเนินการเปลี่ยนผู้ค้ าประกันให้เป็นที่พอใจภายใน  ๖๐  
(หกสิบ) วัน  นับแต่ทราบเหตุ  หรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
  ข้อ ๖ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการส่งเงินหรือในการบังคับช าระหนี้
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้  ข้าพเจ้าจะยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

  หนังสือนี้ท าขึ้น  ๓(สาม) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือนี้โดย
ตลอดแล้ว  เห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้ายึดถือไว้  ๑(หนึ่ง) 
ฉบับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยึดถือไว้ ๑(หนึ่ง) ฉบับ  และเก็บไว้ที่งานคลังอีก ๑(หนึ่ง) ฉบับ 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับสภาพหนี้ 
              (……………………………………) 
 
      ลงชื่อ……………………………………....พยาน 
             (…………………………………….) 
 
      ลงชื่อ……………………………………....พยาน 
             (…………………………………….) 
 

   
 
 
 
 
 

 



 ๓ 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้า………………………………......................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.........
ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง................ .............................
อ าเภอ/เขต................................. .......จังหวัด................................. ........สัญชาติ....................คู่สมรสของ
..................................................... ..........ได้ทราบข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ของ
.....................................................แล้วยินยอมให้......................................................ท าสัญญานี้ได ้
 
 
      ลงชื่อ………………………………….......ผู้ยินยอม 
              (…………………………………...) 
 

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

 



 ๔ 

สัญญาค้ าประกัน 
 

                สัญญาเลขท่ี........../................. 
         ท าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

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

  ข้าพเจ้า(๑)……………………………………….......................................................อายุ………….…......ปี  
เลขประจ าตวัประชาชนเลขที่................................... ...................(บตัรประจ าตัวข้าราชการท่ี............../................)
ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ........... ณ..........................................ดังปรากฏตามส าเนา     
บัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการแนบท้ายสัญญานี้ อยู่บ้านเลขที่…………………………    
ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………….…………….……ต าบล/แขวง……………………………………..……
อ าเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………….โทรศัพท์……..…………..…อาชีพ……………………………..…………
ต าแหน่ง…………………………........สังกัด…………………………………สถานที่ท างาน........................................................
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่………………..……ถนน………………………….…............ต าบล /แขวง…………………………………………….
อ าเภอ/เขต………………………………………..…จังหวัด…………………………………….……โทรศัพท์..................................
ขอท าสัญญาค้ าประกนัให้ไว้แก(่๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังมีข้อความต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ตามที่  (๓)………………………………………………………….ได้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และ      
ขอผ่อนช าระหนี้ไว้ต่อ(๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นจ านวนเงิน................................................บาท
(..................................................................................................)พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) 
ต่อปีของจ านวนเงินที่ค้างช าระตามหนังสือฉบับ ลงวันที่..........เดือน.. .......................... .พ.ศ. ...........นั้น        
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงตกลงยินยอมผูกพันตนที่จะเป็น            
ผู้ค้ าประกัน(๓)....……………………………………………….ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ดังกล่าว       
ถ้า(๓)..................................................................ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อน
ช าระหนี้ดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่(๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น    
ทุกประการให้แก่(๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า      
จะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

(๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการ
ผิดนัดของ(๓)........................................จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 
  ข้อ ๒ กรณีท่ี(๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้
ให้แก่(๓)......................................................................  โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมใน
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลา หรือผ่อน
จ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะ
ผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

/ข้อ ๓ ข้าพเจ้า... 

อากรแสตมป์ 
๑๐  บาท 



 ๕ 

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า  และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ 
อันท าใหท้รัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อ(๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดังนี้ 

ที่ดิน 
  (๑) โฉนดเลขที…่……………………….หน้าส ารวจ......................................ระวาง.............................
เนื้อที่………ไร่………..งาน……….วา  อยู่ที่ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต………………………………
จังหวัด……………………………ราคาประมาณ……………………บาท(.....................................................)  
  (๒) โฉนดเลขที…่……………………….หน้าส ารวจ......................................ระวาง.............................
เนื้อที่………ไร่………..งาน……….วา  อยู่ที่ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต………………………………
จังหวัด……………………………ราคาประมาณ……………………บาท(.................................... .................) 
  หลักทรัพย์อ่ืนๆ 
  ............................................................................................................................. ...................... 
..................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
  ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย  โอน  ก่อหนี้สิน  หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่  เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก(๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก่อน 
  ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่(๓)................................................. 
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 
 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อ
หน้าพยาน 
 
      ลงชื่อ………………..……………………….....ผู้ค้ าประกัน 
              (………………………………………….) 
 
      ลงชื่อ………………………………………….....พยาน 
              (…………………….…………………….) 
 
      ลงชื่อ………………………………………….....พยาน 
              (……………………….………………….) 
 
(ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระ
หนี้หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับช านาญการ หรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
หมายเหตุ  (๑) ช่ือผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 
  (๒) ช่ือส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 
  (๓) ช่ือผู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 



 ๖ 

ความยินยอมของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้า…………………………………............................อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย...........................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................คู่สมรสของ................ ...............................
ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันของ(๑).......................................................................แล้วยินยอม
ให้(๑).......................................................ท าสญัญาค้ าประกันฉบบัน้ีได้ 
 
 
      ลงชื่อ………………………………….....คู่สมรสผู้ยินยอม 
             (……………………………………) 
 
      ลงชื่อ………………………………….....พยาน 
             (……………………………………) 
 
      ลงชื่อ………………………………….....พยาน 
             (……………………………………) 
 
 
(ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้
และขอผ่อนช าระหนี้หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับช านาญการ หรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
 
หมายเหตุ  (๑) ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 
  (๒) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 
  (๓) ชื่อผู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 
 


