สัญญาเลขที่ (1)............................

ปดอากรแสตมป
for revenue
stamp

Contract Ref. No. (1)

สัญญาค้ำประกัน
Suretyship Contract

เขียนที่ (2).........................................................
Made at (2)

วันที่ (3)................เดือน..................................พ.ศ..............
Date (3)

Month

Year

ขาพเจา (4).....................................................................อายุ..............ป อาชีพ...............................
I (Mr./Mrs./Miss) (4)

age

years, occupation

ตำแหนง..................................................................................สังกัด......................................................................
position

original Affiliation

อยูบานเลขที่...................หมูท.ี่ ...........ซอย..........................................ถนน...........................................................
Address no.

village no.

lane

road

ตำบล...................................................อำเภอ................................................จังหวัด............................................
Sub-district

district

province

โทรศัพท……………………………………ขอทำสัญญาค้ำประกันใหไวตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีขอความดังตอไปนี้
telephone no.

agree to sign the suretyship contract with Chiang Mai University as follows

ขอ 1 ตามที่ (5).........................................................ไดทำสัญญารับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
No.1 As (5)

has signed the CMU Presidential Scholarship contract

ตามสัญญาเลขที่ (6)............................ลงวันที่............เดือน......................................พ.ศ..............นั้น ขาพเจาไดทราบ
pursuant to the contract no. (6)

dated on

month

year (B.E)

I have acknowledged

และเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีแลว ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ำประกัน (5)....................................................
and understood the content in the contract. I agree to bind myself as a guarantor of (5)

ตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวคือ ถา (5)...................................................กระทำผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด
in relation to Chiang Mai University. That is to say, if (5)

has defaulted the contract one way or another,

ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมชำระหนี้ไมเกินกวาจำนวนเงินที่ผูรับทุนตองรับผิดตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญา
I agree to repay the obligation in the amount which is not more than the disbursement the grantee has received, according to

รับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกลาวนั้น ใหแกผูใหทุนทันทีที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหทุน และขาพเจาจะรับผิด
the binding agreements stated in the contract, to the grantor immediately after receiving the letter from the grantor and I will be liable

ตามสัญญานี้จนกวาจะมีการชำระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี) ครบเต็มจำนวน
under this contract until the completion of payment together with interest and compensation (if any).

ในกรณีที่ผูใหทุนอนุมัติใหผูรับทุนขยายระยะเวลาการศึกษาตอ ไมวาจะไดรับเงินทุนเพิ่มเติมหรือไม
In case which the grantor approves that the grantee can have the extension of study, whether with the additional fund

ก็ ตาม หรือไดรับ อนุมัติใหเปลี่ย นแปลงสาขาวิชา ระดับการศึก ษา หรือสถานศึก ษาไปจากเดิม ก็ตาม และ
or not, or approves that the grantee can change Major/Field/Level of Degree/University, and Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดแจงใหขาพเจาทราบแลว ใหถือวาขาพเจาตกลงเปนผูค้ำประกันของผูรับทุนตอไปอีก
has informed me of this issue already; it is deemed that I agree to continue being the grantee’s guarantor throughout the

ตลอดระยะเวลาที่ผูใหทุนไดขยายระยะเวลาการศึกษาตอดังกลาวดวย
granted extension of study period.

ลงชื่อ (7)……………………………….………………..ผูคำ้ ประกัน
Signature (7)

Guarantor

(………………………….…………………….)
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ขอ 2 ในกรณีที่ผูใหทุนผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญารับทุนอุดหนุน
No. 2 In the event that the grantor grants an extension of time or reduces the amount of money for the performance

การศึกษาใหแกผูรับทุน โดยไดแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงิน
in accordance with the scholarship contract to the grantee with inform me and I agree to such an extension of time or reduction

ในการชำระหนี้นั้น ใหถือวาขาพเจาตกลง มิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกลาว
in the amount of money for the repayment. I agree not to deem that such an extension of time or reduction in the amount of money

เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา และขาพเจาจะรับผิดในฐานะผูค้ำประกันตามสัญญานี้ไปตลอด
for the performance is grounds for being released from the liability of me and I will be liable as a guarantor under this contract at all times

จนกวาจะมีการชำระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี) ครบเต็มจำนวน
until the completion of payment together with interest and compensation (if any).

ขอ 3 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ำประกันในระหวางเวลาที่ (5).....................................................
No. 3 I will not revoke the suretyship while (5)

ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว
is taking the responsibility in accordance with the conditions in the contract.

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
I have thoroughly read and understood the messages in this contract and therefore, sign it to be the evidence before
the witnesses.

ลงชื่อ (7)……………………………….………….. ผูค้ำประกัน
Signature (7)

Guarantor

(………………………….…………………….)
ลงชื่อ (8)………………………….…………………พยาน
Signature (8)

Witness

(………………………….…………………….)
ลงชื่อ (9)………………………….…………………พยาน
Signature (9)

Witness

(………………………….…………………….)
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คำอธิบายการกรอกสัญญาค้ำประกัน
Guidelines on how to fill out the suretyship contract
การกรอกสัญญา
Filling out the contract

(1)

ไมตองกรอกขอความ (สำหรับเจาหนาที่)
No necessity to fill out the Contract No. statement (for staff)

(2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Chiang Mai University

(3)

ไมตองกรอกขอความ แตใหผูค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับไว
No necessity to fill out the statement, but the guarantor must affix his signatures

(4)

ชื่อและประวัติผูค้ำประกัน (ที่อยูระบุตามสำเนาทะเบียนบานของผูค้ำประกัน)
Name and personal data of the guarantor (address specified in the house registration book of the guarantor)

(5)

ชื่อผูรับทุน
Name of the grantee

(6)

ไมตองกรอกขอความ แตใหผูค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับไว
No necessity to fill out the statement, but the guarantor must affix his signatures

(7)

ลายมือชื่อและชื่อสกุลผูค้ำประกัน
Signature, first name, and last name of the guarantor

(8) (9) ลายมือชื่อ และชื่อ-สกุล เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานนี้
Signature, first name, and last name of the Graduate School’s personnel in charge of performing this duty

คำเตือน
Warning

หากกรอกขอความผิด หาม ขูดลบ แตใหขีดฆาและกรอกขอความใหมใหถูกตองแลวลงลายมือชื่อกำกับ
In case of a wrong statement not allowed erase but only crossing it out and filling in the correct statement, in which case
the signature must be affixed.

เอกสารประกอบการทำสัญญา
Accompanying documents

1) สำเนาทะเบียนบานของผูค้ำประกัน ซึ่งรับรองวาถายจากตนฉบับจริง
A copy of house registration of the guarantor which is certified by the guarantor that it is a copy of the original.

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูค้ำประกัน ซึ่งรับรองวาถายจากตนฉบับจริง
A copy of National ID Card of the guarantor which is certified by the guarantor that it is a copy of the original.

3) อากรแสตมป ราคา 5 บาท จำนวน 3 ดวง
Three THB5 revenue stamps.

