สัญญาค้าประกันการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
สัญญาทาที่............................................
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ............
ข้าพเจ้า ................................................................... อายุ....................ปี อาชีพ......................................
ตาแหน่ง..............................สังกัด...........................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์บ้าน...........................................โทรศัพท์เคลือ่ นที่....................................ผู้ถือบัตรประจาตั วประชาชน
ดังปรากฏตามสาเนาแนบท้ายนี้
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี)......................................................................................................ขอทาสัญญาค้าประกันฉบับ
นี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย..................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ”มหาวิทยาลัย”ดัง
มีข้อความต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ข้ า พเจ้ า ได้ ท ราบและเข้ า ใจ ข้ อ ความในสั ญ ญาการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ช า
แพทยศาสตร์ ที่............................................................(ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า “นักศึกษา”) ได้ทาให้ไว้ต่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามสั ญ ญาฉบั บ ลงวั น ที่ . .....เดื อ น................พ.ศ.........ปรากฏตามส าเนาสั ญ ญาการ
เป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แนบท้ายสัญญานี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าถ้านักศึกษากระทาผิด
สัญ ญาการเป็ นนัก ศึก ษาดั ง กล่ าวที่ ให้ไ ว้ต่ อมหาวิ ท ยาลั ยเป็ นเหตุใ ห้เ กิ ดความรั บ ผิ ด ต้อ งชดใช้ เ งินให้แ ก่
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับแต่วันที่นักศึกษา
ผิดนัดแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจานวนเงินที่นักศึกษาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุ
ไว้ในสัญญาการเป็นนักศึกษาข้างต้นนั้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุป กรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใดๆ บรรดาที่มหาวิท ยาลัยมีสิท ธิเรียกร้องกับนักศึกษาทั้งสิ้น
ให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าชาระหนี้ และ
ข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค้าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน ทั้งนี้ ไม่เกิ น
วงเงินค้าประกันจานวน.......................บาท (..........................................................) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้
มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับแต่วันที่นักศึกษาผิดนัด ก็ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก
ความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็น
นักศึกษาดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น ๖๐ (หกสิบ) วันแล้ว
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดหรือ
เหตุ ใ ดๆ ก็ ต าม แม้ ก ารขยายเวลาอยู่ ศึ ก ษาต่ อ นั้ น จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสาขาวิ ช า ระดั บ การศึ ก ษา
หรือสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยได้ มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันนักศึกษาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดังกล่าว
ด้วย

ข้อ ๒. หากมีก ารผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาให้แก่
นักศึกษา โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงิน
ในการชาระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนในการชาระหนี้ดังกล่าว
เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับ ผิดในฐานะผู้ค้าประกั นตามสัญ ญานี้
ตลอดไป จนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกันตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้าประกันนี้ หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาอยู่ศึกษาต่อของนักศึกษาที่ขยายออกไป
ตามข้อ ๑ วรรคสอง ของสัญญาค้าประกันนี้
ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อจะทาให้ระยะเวลาใน
การก่อหนี้ค้าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้าประกันนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได้มี
หนังสือแจ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะมาทาสั ญญาค้าประกันฉบับใหม่เพื่อให้
การค้าประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้าประกันตามที่นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาทาสัญญาค้าประกันฉบับใหม่ แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ให้
ความยินยอมในการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันนักศึกษาต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคสอง ของสัญญา
ค้าประกันนี้
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๔. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกัน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๔.๑ ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวพันกับนักศึกษาโดยเป็น.....................................................ของนักศึกษา หรือ
๔.๒ ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาแหน่ง........................................
ระดับ..........................สังกัด....................................................โดยได้รับเงินเดือน.........................................บาท
(...........................................................................................) หรือ
๔.๓ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นตาม
กฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่................................................หน้าสารวจ..........................ระวาง..............
เนื้อที่..................ไร่.............งาน............วา อยู่ที่ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด................................................ราคาประมาณ....................................................................................บาท
(.........................................) และข้าพเจ้าตกลงจะไม่จาหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่ดินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุในข้อ ๔.๓ นี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน
ข้อ ๕. ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกันตามสัญญานี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นักศึกษาทาสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จนถึงวันที่นักศึกษาได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา
การเป็นนักศึกษาดังกล่าว แต่ไม่เกิน.......( ๑๕ )..ปี.......(....-....)...เดือน........(....-....)...วัน

ข้อ ๖. ที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญาค้าประกันนี้ให้ถือเป็นภูมิลาเนาของข้าพเจ้า การส่งหนังสือ
หรือเอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้า ให้ส่งไปยังภูมิลาเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าว นับแต่วันที่หนังสือหรือเอกสารไป
ถึงภูมิลาเนาของข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นใดที่พานักอยู่ในภูมิลาเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือ
หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
หากข้าพเจ้า เปลี่ยนแปลงภู มิ ล าเนา ข้า พเจ้าจะต้อ งมี ห นัง สือแจ้ง เปลี่ ยนแปลงภูมิ ล าเนามายั ง
มหาวิทยาลัย หรือได้บันทึกถ้อยคาการเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การละเลยไม่
แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอก
กล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาค้าประกันนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความ
ในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงนาม)................................................................ ผู้ค้าประกัน
(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)

