
 
สัญญาค ้าประกัน 

ผู้รับจ้างต้าแหน่งวิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างบุคลากร) 
สัญญาเลขท่ี......................../.......... 

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

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง........................................................อายุ............ปี พรรษา........ ....ซึ่งพ านัก 
อยู่ ณ วัด...........................................เลขที่..........หมู่ที่........ถนน...........................ต าบล/แขวง.. ..................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด........................... .........รหัสไปรษณีย.์.............................. 
โทรศัพท์........................................................ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญา เรียกว่า “ผู้ค ้าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ........................................................................ ผู้รับมอบอ าน าจ 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
  
 ทั งสองฝ่ายตกลงท้าสัญญากันดังต่อไปนี   

ข้อ ๑ ตามที่................................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้รับจ้างผู้ว่าจ้างใน
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………เลขที่............................................................  
สังกัด.............................................................นั้น หากว่าผู้รับจ้างกระท าการใดๆ เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความ
เสียหายไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ผู้ค้ าประกันขอรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยผิดนัด 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ติดตามทวงถาม การด าเนินคดีและบังคับคดี แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาผู้ค้าต้องรับผิดให้ถือตามสัญญาจ้าง 

ข้อ ๒ ถ้าแม้ว่าผู้รับจ้างไม่ช าระราคาค่าเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือว่าผู้รับจ้างล้มละลายหรือตาย 
หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอ่ืนใด
อันกระท าให้ผู้ว่าจ้างไม่ได้รับการช าระค่าเสียหาย ผู้ค้ าประกันยินยอมชดใช้ให้ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน 
 ข้อ ๓ การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งเอกสารใดๆ ถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาตามสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่า
ไดส้่งให้แก่ผู้รับจ้างโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ไม่ต้องค านึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ หรือส่งไม่ได้เพราะเหตุใดๆ 
 ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ยินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยให้เงินเดือนหรือ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจนกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและค่าอ่ืนๆตามข้อ ๑ จนครบถ้วน แต่ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด
ในข้อ ๑  

บค ๕๖ 



 ข้อ ๕ ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาจ้างหรือสัญญาค้ าประกันเป็นโมฆะ ให้คู่สัญญายังคงปฏิบัติ
ตามสัญญาในส่วนที่ไม่เป็นโมฆะต่อไป สัญญานี้จะท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ มิได้ เว้นแต่ความยินยอม
ของคู่สัญญา และความยินยอมเช่นว่านั้น ต้องท าหนังสือลงลานมือชื่อคู่สัญญาไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
เนื้อความตามสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ (เก่ียวกับผู้ค้ าประกัน) 
 ๑. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การท าสัญญาค้ า
ประกันบุคลากร และลูกจ้างเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง หรือจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน ตามแบบแนบท้าย บค ๕๖.๑ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผูว้่าจ้าง  

  (..................................................................) 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ค้ าประกัน 

  (..................................................................) 

ลงชื่อ..........................................................พยาน  

  (..................................................................) 

ลงชื่อ..........................................................พยาน  

  (..................................................................) 

ลงชื่อ..........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  

  (..................................................................) 



เอกสารการท้าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

๑. แบบ บค ๔๙                   จ านวน ๒ ชุด  
๒. แบบ บค ๕๖                   จ านวน ๒ ชุด  
๓. แบบ บค ๕๖.๑ (กรณีคนท าสัญญาค้าประกันมีคู่สมรส)                                             จ านวน ๒ ชุด 
 
* หมายเหตุ : เอกสารแนบ บค ๔๙  
๑. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/หนังสือสุทธิ (กรณีท่ีเป็นพระ)            จ านวน ๒ ชุด  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน                          จ านวน ๒ ชุด  
๓. พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
** หมายเหตุ : เอกสารแนบ บค ๕๖  
๑. สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/หนังสือสุทธิ (กรณีท่ีเป็นพระ)                  จ านวน ๒ ชุด  
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน                                             จ านวน ๒ ชุด  
๓. พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
*** หมายเหตุ : เอกสารแนบ บค ๕๖.๑  
๑. สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ                จ านวน ๒ ชุด  
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน ๒ ชุด  
๓. สาเนาทะเบียนสมรส                  จ านวน ๒ ชุด  
๔. พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ 



 
                 บค. 56.1 

 
 
 

เอกสารแนบท้ายสญัญาค้ําประกัน 
 

ทําที่.............................................................. 

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

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..................................................................อายุ..........ปี 
อยู่บ้านเลขที่.................ตําบล/แขวง..................................เขต/อําเภอ................................ 
จังหวัด............................................... โทรศัพท์........................................ซ่ึงเป็นคู่สมรสของ
............................................................................................ขอให้ความยินยอมให้ค้ําประกัน  
(ชื่อ-สกุล/ฉายา)................................................................................................................... 
เข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามสัญญาจ้าง
ได้  
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาเอกสารหลักฐาน 1. การจดทะเบียนสมรส หรือ  
2. สําเนาจดทะเบียนหย่า 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตนเองและคู่สมรส 4. สําเนา
ทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส อย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 เพ่ือเป็นหลักฐานและผูกพันตามสัญญา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ต่อหน้า
พยาน 
 
    

   ลงชื่อ.................................................... ผู้ให้ความยินยอมคู่สมรส                   
        (                                       ) 
 
   ลงชื่อ...................................................พยาน                         

      (                                       ) 
 

 

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

 


