
ต้นฉบบั 
 
 
 
 

สัญญาค ้าประกัน 
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  
เขียนที…่…………………………………………………….. 

วันท่ี……….. เดือน………………...………… พ.ศ. …….…….… 
 

ตามท่ี .…………………….......…….…..….………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” 
ได้ท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาย...................................................... ไว้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ตามสัญญาจ้างเลขที่ …………….…..… / ……….…….…   ลงวันท่ี …...….. 
เดือน ………………....….....….. พ.ศ. …..……… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาจ้าง” นั้น     

นาย/นาง/นางสาว………………………………….……….………….…. เกิดเมื่อวันที่…........ เดือน……….……….…… 
พ .ศ . ……….…..…. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ..................... .............................................. ออกให้  ณ 
........................................... ......... วันออกบัตรวันที่  .................... .................. วันที่บัตรหมดอายุวันที่ 
.............................. สัญชาติ .................. เช้ือชาติ ............... อายุ.......... ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………………...………… 
หมู่ ที่ ........ ถนน……......................................................... ต าบล /แขวง……….…………………….……….……........... 
อ าเภอ/เขต…….……………...……………..… จังหวัด………..….…….……………….… รหัสไปรษณีย์……..……..………………...
เบอร์โทรศัพทบ์้าน..........................โทรศัพทเ์คลื่อนท่ี ................................. e- mail :…………………………….….......... 
อาชีพ…………….……………………….. สถานที่ท างาน…………………………..……..………………………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………….………….. ระดับ………………….…. สังกัดหน่วยงาน…........……….……….……....……………..……
อัตราเงินเดือน……………….……………….บาท (.....................................................................................................)                  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค ้าประกัน”ตกลงท าสัญญาค้ าประกัน พนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมผูกพันตนค้ าประกันการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ
มหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้าง  โดยหากพนักงานมหาวิทยาลัยกระท าผิดสัญญาจ้างหรือกระท าละเมิดในระหว่างที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมชดใช้
ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระติดพันอันเปน็อุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิดจากการนั้นให้แก่มหาวิทยาลยัแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน.........................บาท (...................................................................) 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยจะเรียกให้พนักงานมหาวิทยาลัยช าระหนี้ก่อน หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ช าระหนี้
หรือช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามจ านวน มหาวิทยาลัยจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทน 
 

-2- / ข้อ 2 เมื่อพนักงาน... 
 
 

 

อากรแสตมป ์

๑๐ บาท 



-๒- 
 

 
 ข้อ ๒ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผิดนัดช าระหนี้ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ ค้ าประกัน
ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผิดนัดช าระหนี้ เพื่อให้ผู้ค้ าประกันมาช าระหนี้ทั้งหมดหรือ
ใช้สิทธิช าระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอยู่กับมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนที่ต้องรับผิดชอบ 
โดยผู้ค้ าประกันไม่ต้องช าระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น  
 

 ข้อ ๓ หากมหาวิทยาลัยกระท าการใดๆ อันเป็นการลดจ านวนหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย  ไม่ช าระหนี้
ตามที่ได้ลดจ านวนหรือช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามที่ลดจ านวน มหาวิทยาลัยจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกัน
มาช าระหนี้เท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันไม่ต้องรับผิดชอบช าระหนี้เกินกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑  
 

 ข้อ ๔ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องช าระหนี้ที่มีก าหนดเวลาแน่นอน หากต่อมามหาวิทยาลัยยินยอม
ผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกันมาตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง  
 

 ข้อ ๕ การส่งหนังสือบอกกล่าวตามสัญญานี้ ผู้ค้ าประกันยินยอมให้มหาวิทยาลัยส่งให้ผู้ค้ าประกันตามท่ีอยู่
ในทะเบียนบ้านหรือตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้ค้ าประกันแจ้งไว้ในสัญญานี้ และหากผู้ค้ าประกันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่
จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว หากผู้ค้ าประกันไม่แจ้งให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวนั้น       
ถึงผู้ค้ าประกันโดยชอบแล้ว 
 

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์และยินยอม
ปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
          ลงช่ือ………………..........…….……….....………..…ผู้ค้ าประกัน 
           (………………..........…….……….....………..…) 
          ลงช่ือ………………..........…….……….....………..…คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
           (………………..........…….……….....………..…) 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / หยา่ / คูส่มรสตาย) ในขณะท าสญัญานี ้
 
     ลงช่ือ………………..........…….……….....………..…ผู้ค้ าประกัน 

                   (………………..........…….……….....………..…) 
           วันท่ี ………. เดือน ………………….. พ.ศ. …….……. 



-๒- 
 

คู่ฉบบั 
 
 
 
 

สัญญาค ้าประกัน 
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  
เขียนที…่…………………………………………………….. 

วันท่ี……….. เดือน………………...………… พ.ศ. …….…….… 
 

ตามท่ี .…………………….......…….…..….………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” 
ได้ท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาย...................................................... ไว้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ตามสัญญาจ้างเลขที่ …………….…..… / ……….…….…   ลงวันท่ี …...….. 
เดือน ………………....….....….. พ.ศ. …..……… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาจ้าง” นั้น     

นาย/นาง/นางสาว………………………………….……….………….…. เกิดเมื่อวันที่…........ เดือน……….……….…… 
พ .ศ . ……….…..…. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ..................... .............................................. ออกให้  ณ 
........................................... ......... วันออกบัตรวันที่  .................... .................. วันที่บัตรหมดอายุวันที่ 
.............................. สัญชาติ .................. เช้ือชาติ ............... อายุ.......... ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………………...………… 
หมู่ ที่ ........ ถนน……......................................................... ต าบล /แขวง……….…………………….……….……........... 
อ าเภอ/เขต…….……………...……………..… จังหวัด………..….…….……………….… รหัสไปรษณีย์……..……..………………...
เบอร์โทรศัพทบ์้าน..........................โทรศัพทเ์คลื่อนท่ี ................................. e- mail :…………………………….….......... 
อาชีพ…………….……………………….. สถานที่ท างาน…………………………..……..………………………………………………………. 
ต าแหน่ง……………………….………….. ระดับ………………….…. สังกัดหน่วยงาน…........……….……….……....……………..……
อัตราเงินเดือน……………….……………….บาท (.....................................................................................................)                  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค ้าประกัน”ตกลงท าสัญญาค้ าประกัน พนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมผูกพันตนค้ าประกันการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ
มหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้าง  โดยหากพนักงานมหาวิทยาลัยกระท าผิดสัญญาจ้างหรือกระท าละเมิดในระหว่างที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมชดใช้
ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระติดพันอันเปน็อุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิดจากการนั้นให้แก่มหาวิทยาลยัแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน.........................บาท (...................................................................) 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยจะเรียกให้พนักงานมหาวิทยาลัยช าระหนี้ก่อน หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ช าระหนี้
หรือช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามจ านวน มหาวิทยาลัยจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทน 
 

-2- / ข้อ 2 เมื่อพนักงาน... 
 

 

อากรแสตมป ์

๑๐ บาท 

 

อากรแสตมป ์

๑๐ บาท 



-๒- 
 

 
 ข้อ ๒ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผิดนัดช าระหนี้ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ ค้ าประกัน
ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผิดนัดช าระหนี้ เพื่อให้ผู้ค้ าประกันมาช าระหนี้ทั้งหมดหรือ
ใช้สิทธิช าระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอยู่กับมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนที่ต้องรับผิดชอบ 
โดยผู้ค้ าประกันไม่ต้องช าระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น  
 

 ข้อ ๓ หากมหาวิทยาลัยกระท าการใดๆ อันเป็นการลดจ านวนหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย  ไม่ช าระหนี้
ตามที่ได้ลดจ านวนหรือช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามที่ลดจ านวน มหาวิทยาลัยจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกัน
มาช าระหนี้เท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันไม่ต้องรับผิดชอบช าระหนี้เกินกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑  
 

 ข้อ ๔ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องช าระหนี้ที่มีก าหนดเวลาแน่นอน หากต่อมามหาวิทยาลัยยินยอม
ผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกันมาตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง  
 

 ข้อ ๕ การส่งหนังสือบอกกล่าวตามสัญญานี้ ผู้ค้ าประกันยินยอมให้มหาวิทยาลัยส่งให้ผู้ค้ าประกันตามท่ีอยู่
ในทะเบียนบ้านหรือตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้ค้ าประกันแจ้งไว้ในสัญญานี้ และหากผู้ค้ าประกันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่
จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว หากผู้ค้ าประกันไม่แจ้งให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวนั้น       
ถึงผู้ค้ าประกันโดยชอบแล้ว 
 

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์และยินยอม
ปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
          ลงช่ือ………………..........…….……….....………..…ผู้ค้ าประกัน 
           (………………..........…….……….....………..…) 
          ลงช่ือ………………..........…….……….....………..…คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
           (………………..........…….……….....………..…) 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / หยา่ / คูส่มรสตาย) ในขณะท าสญัญานี ้
 
     ลงช่ือ………………..........…….……….....………..…ผู้ค้ าประกัน 

                   (………………..........…….……….....………..…) 
           วันท่ี ………. เดือน ………………….. พ.ศ. …….……. 

 


