อากรแสตมป์
ต้นฉบับ ๑๐ บาท
คูฉ่ บับ ๕ บาท

(๑)

สัญญาเลขที่ …………./๒๕…………

สัญญาค้าประกัน
ทาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
(๒)

วันที่ …………เดือน………..………………พ.ศ. ๒๕ .………

(X)

(๓)

ตามที่
…………………………………………………………….… ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้ จะเรีย กว่า
“ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”
(๔)
ให้ ไ ปศึ ก ษา/ฝึ ก อบรม ดู ง าน/ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ณ
………………………………………………..….. ประเทศ
............................................................. ตามสัญญาเลขที่

(๕)

(๖)

..…..……../๒๕……….... ลงวันที่ ………..

(X)

เดือน……………..…………. พ.ศ. ๒๕…………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
(๗)

(๘)

ข้าพเจ้า ………………………..…………………………….…………….………..……. อายุ ………..…ปี
อาชีพ……………………………......... ตาแหน่ง....…………………….……............. สังกัด…………………………………........
(๙)
อยู่บ้านเลขที่ ..…………. หมู่ที่……… ซอย………………………………..……. ถนน………………………..…………..…….
ตาบล/แขวง………..……………………..อาเภอ/เขต…………..………….จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย์……………..
(๑๐)
(๑๑)
คู่สมรสชื่อ ………………………………………….…. เกี่ยวพันกับผูใ้ ห้สัญญาโดยเป็น …..…………………………….
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูค้ ้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกั นผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้
ไม่เกินกว่าจานวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิด ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่ าวนั้นให้แก่
ผู้รับสัญญาทันที ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบีย้ และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบตามจานวน
ในกรณีที่ ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อไม่ว่า
จะได้รับเงินเดือน หรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้า
ประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีก ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายระยะเวลา
อยู่ศกึ ษาต่อดังกล่าวด้วย
ลงชื่อ

(๑๒)

................................................... ผู้ค้าประกัน

๒
ข้อ ๒. ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลา หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญา
อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้น ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อน
จานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลือ้ งความรับผิดของผู้ค้าประกัน และข้าพเจ้าจะรับผิด
ในฐานะผูค้ ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี)
ครบเต็มจานวน
ข้อ ๓. ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สั ญ ญานี้ ท าขึ้ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น ผู้ ค้ าประกั น ได้ อ่ า นและเข้ า ใจ
ข้อความในสั ญ ญาฉบับนี้โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เ ป็นสาคัญ ต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝา่ ยละฉบับ
ลงชื่อ

(๑๒)

……………………….....………………..ผูค้ ้าประกัน
(………………………….....…………….)

ลงชื่อ

(๑๓)

………………..….....…………………...คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(……………………....…………………..)

ลงชื่อ

(๑๔)

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

ลงชื่อ

(๑๕)

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

------------------------------------------------------------------------ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มคี ู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ

(๑๒)

…………………….......……………….ผูค้ ้าประกัน
(……………………….......……….……)

การกรอกสัญญาค้าประกันและเอกสารประกอบการท้าสัญญา
การกรอกสัญญา
(๑) ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไป
ศึกษากรอกเลขที่สัญญาเรียงตามลาดับการจัดทาสัญญาต่อไป)
(๒) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับไว้ตรงกากบาท ( X )
(๓) ชื่อ - ชื่อสกุลผูไ้ ปศึกษา
(๔) ชื่อสถานที่ที่ไปศึกษา
(๕) และ (๖) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับไว้ตรงกากบาท ( X ) (ให้
เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปศึกษากรอกเลขที่และวันทาสัญญา
อนุญาตให้พนักงานไปศึกษาให้ถูกต้องต่อไป)
(๗) ชื่อ - ชื่อสกุลผูค้ ้าประกัน
(๘) อายุ และประวัติการทางาน ของผูค้ ้าประกัน
(๙) ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน
(๑๐) ชื่อ - ชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้าประกัน
(๑๑) ความสัมพันธ์กับผูไ้ ปศึกษา เช่น บิดา มารดา พี่ น้อง เป็นต้น
(๑๒) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลผูค้ ้าประกัน
(๑๓) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้าประกัน
(๑๔) ลายมือชื่อ และชื่อ +ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านการลาไปศึกษา
(๑๕) ลายมือชื่อ และชื่อ +ชื่อสกุลของหัวหน้างานหรือผูบ้ ังคับบัญชาของบุคคลตาม (๑๔)
คารับรองว่าไม่มคี ู่สมรสโดยเป็นโสด คู่สมรสตาย หรือหย่า คาใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือ
ชื่อกากับ
หากกรอกข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารประกอบการท้าสัญญา
๑. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกันซึ่งผูค้ ้าประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของ
ผูค้ ้าประกันซึ่งผูค้ ้าประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
3. สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบสาคัญการสมรส ของคู่สมรสผู้ค้าประกัน
4. อากรแสตมป์ต้นฉบับสัญญาค้าประกัน ๑๐ บาท คู่ฉบับสัญญาค้าประกัน ๕ บาท
*ก่อนจะส่งสัญญา ให้มหาวิทยาลัย
ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากปรากฏว่ากรอก
ข้อความผิดพลาด หรือขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน ซึ่งอาจท้าให้เรื่องล่าช้า

