
สัญญาค้ าประกัน 
(แนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) 

ท าท่ี................................................................................  
วันที่.............เดือน................................พ.ศ. ................. . 

 

  ข้าพเจ้า (๑) ..........................................................................................อาย.ุ.........................ป ี
อาชีพ..........................................................ต าแหน่ง............................................สงักัด..... ................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี........................ ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ . 
ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด......... ........................
รหัสไปรษณีย์..................................... ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................................... ตรอก/ซอย............... ...............
ถนน....................................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เข ต................................
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์......... ............................
คู่สมรสชื่อ........................................................... ...... เกี่ยวพันกับ (๒)..................................................................
โดยเป็น................................................... ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ตามท่ี (๒) ............................................................................. ได้ท าสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามสัญญาเลขที่.................../................... ฉบับลงวันที่.......................................... ให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว จึงขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าถ้า (๒) ............................................................ ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใด ๆ หรือ
ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือล้มละลาย หรือตาย หรือกลายเป็น
บุคคลไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่หรือหาตัวไม่พบหรือย้ายภูมิล าเนาโดยมิได้แจ้งให้ทราบ  และ
มหาวิทยาลัยได้เรียกให้ (๒) ............................................................................. ช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย
บูรพาแล้ว หากไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเต็มจ านวน และตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี  
ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้  
อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร นั้ น ใ ห้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า  ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง  (๒ ) 
...................................................................... ตามสญัญาดังกลา่ว เปน็จ านวนเงินสูงสดุไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาท) ทันทีที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากมหาวิทยาลัยบูรพา และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาจนกว่า
จะมีการช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น  
(ถ้าหากมี) จนครบถ้วนภายในวงเงินค้ าประกัน 
 

ข้อ ๒  ในกรณีที่  (๒) .................................................. ............ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
บูรพาให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไปอีกนั้น  และมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหนังสือบอกกล่าว
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับเป็นผู้ค้ าประกัน (๒) ........................................................
ต่อไปตลอดระยะเวลาที่ (๒) ................................................................ ได้อยู่ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยบูรพาดังกล่าวด้วย และถ้า (๒) .......................................................................... ผิดสัญญา
ดังกล่าวด้วยประการใด ๆ หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือ
ล้มละลาย หรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือไปจากถิ่นที่อยู่หรือหาตัวไม่พบหรือย้าย
ภูมิล าเนาโดยมิได้แจ้งให้ทราบ และมหาวิทยาลัยได้เรียกให้ (๒) ........................................................................   
 
 
................................................  ………………………………………….. 
   ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน                     ลงลายมือชื่อพนักงาน 



-๒- 
 

ช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว หากไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเต็มจ านวน และตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอม ช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน 
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิดจากการนั้นให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความรับผิดชอบของ 
(๒)........................................................ ตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) ทันทีที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากมหาวิทยาลัยบูรพา และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญา
จนกว่าจะมีการช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ราย
นั้น (ถ้าหากมี) จนครบถ้วนภายในวงเงินค้ าประกัน 
   

  ข้อ ๓  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ให้แก่ (๒) 
....................................................................... ไม่ว่ากรณีใด  ๆ โดยได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ  
และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมเป็นหนังสือในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น  โดยแจ้งให้
มหาวิทยาลัยบูรพาทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระ
หนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ 
แห่งหนี้รายนั้น (ถ้าหากมี) จนครบถ้วนภายในวงเงินค้ าประกัน 
 

  ข้อ ๔  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างที่ (๒)...................................................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
 

  ข้อ ๕  การส่งหนังสือบอกกล่าวตามสัญญานี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยจัดส่งหนังสือ 
ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบันที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในสัญญานี้ และกรณีที่ข้าพเจ้า
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยบูรพาทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  หากข้าพเจ้าไม่แจ้ง 
ให้มหาวิทยาลัยบูรพาทราบ  ให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวตามที่อยู่ในสัญญานี้มีผลชอบแล้ว  นับแต่เวลา  
ที่หนังสือนั้นไปถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ปัจจุบันของข้าพเจ้าตามที่ได้แจ้งไว้ 
 

  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ   
ต่อพยาน 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้ค้ าประกัน  
                                      (............................................. .................................) 
 
   ลงชื่อ................................................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  
         (................................................................................)  
 
   ลงชื่อ.................................................................................พยาน 
         (.................................................................................)  
 
   ลงชื่อ........................................................................ .........พยาน 
         (.................................................................................)  
 
........................................................ 
        ลงลายมือชื่อพนักงาน 



 
 

-๓- 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................................ผู้ค้ าประกัน  
         (.................................................................................)  
 
 
 
........................................................ 
       ลงลายมือชื่อพนักงาน 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ในช่อง (๑) ให้ระบุ ชื่อผู้ค้ าประกัน 
     ๒. ในช่อง (๒) ให้ระบุ ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติงาน 


