
สัญญาเลขที่.............../................. 
 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 
  
  สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น  ณ..............................................ตําบล / แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................เม่ือวันที่.........เดือน.....................พ.ศ............. 
ระหวางกรม...................................กระทรวง.......................................โดย................................................ 
ตําแหนง..................................................................ซึ่งตอไปน้ีในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่ง 
กับ  นาย/นาง/นางสาว .....................................ชื่อสกุล.............................................เกิดเม่ือวันที่.............. 
เดือน...........................พ.ศ..............อายุ............ป  รับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ระดับ..........ขั้น....................บาท  ตําแหนง.............................................สังกัด......................................... 
กอง..........................................กรม................................................กระทรวง........................................... 
อยูบานเลขที่.....................ซอย..................................ถนน............................ตําบล/แขวง.......................... 
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด............................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 
 
  โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูรับอนุญาตจากผูรบัสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท.........................................ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
การใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  2549 
 
  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 
  ขอ 1  ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ณ  
ตางประเทศ  ระดับ...........................สาขาวิชา...........................................ณ  ประเทศ.............................. 
มีกําหนด..................ป  นับตั้งแตวันที่............เดือน...............................พ.ศ.................จนถึงวันที่.............. 
เดือน..................................พ.ศ....................... 
  
  ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการ
วิจัย  ณ  ตางประเทศ  หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูใหสัญญาตกลงทีจ่ะทําสัญญากบั
ผูรับสัญญาขึน้ใหม  เพื่อใชครอบคลมุระยะเวลาทีไ่ดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม  ไมวาดวยเหตใุดก็ตาม  ใหถือวา
สัญญาฉบับนีมี้ผลครอบคลมุระยะเวลาทีไ่ดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย 
 
 
 
 
          / ขอ 2... 
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  ขอ 2  ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการ
วิจัยผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบตั ิ ตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทาง
ราชการของผูรับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบนัที่ผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ตลอดจนระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  
ตางประเทศ  พ.ศ.  2549  และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกบั
ขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา  
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวนัทําสัญญานี ้  และที่จะออกใชบังคบัตอไป
โดยเครงครัด  และใหถือวากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนัน้  เปนสวนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี ้
  ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤตตินในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  และจะตั้งใจศึกษา  ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  เพ่ือใหสําเร็จ
การศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 
  ขอ  3  ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ  2  หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา
พิจารณาเห็นวา  ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา  ฝกอบรม  หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวจัิย  ไดภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนดตามขอ 1  หรือการศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยของผูใหสัญญาตองยุติลงดวย
ประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบตัิการวิจัยไมวากรณีใด ๆ 
หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบตังิานในหนาที่ราชการ  ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ
อนุญาตตามสญัญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ
หรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและผูใหสญัญาจะตองปฏิบัติดังนี ้

3.1 รายงานตัวกลบัเขาปฏบิัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคบับญัชา 
ชั้นตนของผูใหสัญญาทันท ี

3.2 เขาปฏิบตัิราชการในกรม.................................กระทรวง................................ 
หรือกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น  ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกีย่วของเห็นสมควรทันทเีปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 

3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการ 
วิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบตัิราชการชดใชตามสัญญาอ่ืนและยังปฏบิัติราชการชดใชไมครบระยะ 
เวลาตามสัญญานั้น  การปฏิบัติราชการชดใชตามสญัญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวนัที่ปฏิบตัิราชการชดใชครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 
  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัตติามขอ 3.1  3.2  และ  3.3  
ผูใหสัญญายนิยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 
 
          / ขอ 4..... 
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  ขอ  4   เม่ือผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา  ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ทั้งน้ีไมวา
จะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1  หรือไม  ผูใหสัญญา
จะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม.........................................กระทรวง....................................................
หรือในกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืน  ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรในทันที  เปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวจิัย  ณ  ตางประเทศ 
  ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสญัญาอ่ืน และยังปฏบิัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญา
นั้น การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันทีป่ฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตาม
สญัญาเดิมแลว 
  ขอ  5  ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ  3.2  หรือขอ  4  หรือผูใหสัญญาไมกลับมา
ปฏิบัติราชการไมวาดวยเหตุใด  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ 

5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ดวยทนุ 
ประเภท 1 (ก)  หรือทุนประเภท 1 (ค)  ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการ
จายชวยเหลอืในระหวางศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวจิัย  คืนใหแกผูรับสัญญา  นอกจากนี้  
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงิน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจาย
ชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

5.2 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ดวยทนุ 
ประเภท  1 (ข) ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดอืน  และเงนิที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวาง
ศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจยั  คืนใหแกผูรับสัญญา  นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงนิ
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจาํนวนทุน  เงินเดือน  และเงินทีท่างราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปน
เบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 
   สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือนตามจํานวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความรวมมือเพือ่การพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น  โดยใชฐาน
อัตราคาใชจายที่สํานักงาน ก.พ.  กําหนดสําหรับผูไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  
ตางประเทศเปนเกณฑ 

5.3 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ดวยทนุ 
ประเภท 2  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน  และเงินทีท่างราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา  
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  คืนใหแกผูรับสัญญา  นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีก
จํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือน  และเงินที่ทางราชการชวยเหลือดังกลาวเปนเบี้ยปรับแกทาง
ราชการอีกดวย 

 
       / ในกรณี ... 
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  ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ  3.2  
หรือ  ขอ  4  เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูให
สัญญากลับเขาปฏิบัติราชการ 
  ขอ  6  เงินที่จะชดใชคนืและเงินเบีย้ปรับตามขอ 5  ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับ
สัญญาจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา  30 (สามสิบ) วัน  นบัแตวันที่ไดรบัแจงจากผูรับสัญญา  หาก
ผูใหสัญญาไมชําระภายในกาํหนดระยะเวลาดังกลาวหรอืชําระไมครบถวน  ทั้งน้ี  จะโดยความยินยอมของ
ผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม  ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ  7.5  ตอป  ของจํานวนเงิน
ที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 
  ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบตัริาชการหรือกลับเขาปฏิบตัริาชการไม
ครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ 3.2  หรือขอ 4  เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญาไม
ตองรับผิดชอบตามความในขอ 5  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แลวแตกรณี 
  ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศกึษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  
หรือในระหวางระยะเวลาทีผู่ใหสัญญากลบัเขาปฏบิัติราชการตามขอ  3.2  หรือขอ 4  ถาผูใหสัญญา
ประพฤติผิดวนิัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษ  ไลออก  หรือปลดออกจากราชการ  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงิน
และเบีย้ปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5  ทั้งน้ี  เวนแตผูรับ
สัญญาและกระทรวงการคลงัพิจารณาเห็นวา  มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทาง
ราชการไลออกหรือปลดออก 
  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือกลับเขาปฏิบตัิราชการไมครบ
กําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4  เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย
ทุพพลภาพ  เปนคนไรความสามารถ  เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ผูใหสัญญาไม
ตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแลวแตกรณี  แตทั้งน้ีถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นใน
ระหวางระยะเวลา 2 (สอง) ป  นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบตัิราชการหรือวันทีผู่ใหสัญญาได
ออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน  ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตาม
ขอ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแลวแตกรณี 
  ขอ 8  ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้  ผูใหสัญญา
ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบาํเหน็จบํานาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพงึไดรับจากทางราชการเพื่อ
ชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได  ทั้งน้ี  หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุ
ไวในขอ 6 แลว แตทางราชการยังมิไดสั่งจายเงินบําเหน็จ  บํานาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดดังกลาวใหแกผูให
สัญญา  ผูใหสัญญาจะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดทีเ่กิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป  จนกวา
จะถึงวันทีท่างราชการเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี ้
  
 
          / ขอ 9.... 
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  ขอ 9  ในวันทาํสัญญานี้  ผูใหสัญญาไดจัดให................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 
  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสัง่ใหพิทักษทรพัยเด็ดขาดหรือมีคํา
พิพากษาใหลมละลาย  หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน  ผูใหสัญญาจะตองจัด
ใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกัน
เดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ผูให
สัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกาํหนดเวลาดังกลาว  ผูรับ
สัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสญัญานี้ได  เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลว
เห็นวาผูใหสญัญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิง่ในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 

 สัญญานี้ทําขึน้สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝาย
ละฉบบั  

 
 
    ลงชื่อ................................................................ผูใหสัญญา 
            (................................................................) 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผูรับสัญญา 
            (................................................................) 
 
 
    ลงชื่อ................................................................พยาน 
            (................................................................) 
 
 
    ลงชื่อ................................................................พยาน 
            (................................................................) 
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  ขาพเจา...............................................................คูสมรสของ............................................ 
ยินยอมให.......................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 
 

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

 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา)  ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผูใหสัญญา 
            (................................................................) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาเลขที่.............../................. 
 

สัญญาค้ําประกัน 
 

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

 
  ตามที่..............................................................ซึ่งตอไปน้ีในสัญญานี้เรียกวา  “ผูใหสัญญา” 
ไดรับอนุญาตจาก...................................................ซึ่งตอไปน้ีในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ใหไปศึกษา 
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ประเทศ............................................ตามสัญญาเลขที่.................................. 
ลงวันที่..............................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “สัญญาอนุญาต”  นั้น 
  ขาพเจา......................................................ผูค้ําประกัน..................................................... 
อายุ.................ป  อาชีพ.......................................................ตําแหนง........................................................ 
สังกัด...............................................อยูบานเลขที่......................................ซอย......................................... 
ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด................................................คูสมรสชื่อ.....................................................................เกี่ยวพันกับ 
ผูใหสัญญาโดยเปน..........................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูค้ําประกัน”  ตกลง 
ทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา  ดังมีขอความตอไปน้ี 
  ขอ 1  ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับ
ผิดในฐานะเปนลูกหนี้รวมกบัผูใหสัญญา  กลาวคือ  ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอ
ใดดวยประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นทั้งสิ้น
ทุกประการใหแกผูรับสัญญาทันทีโดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนและผูค้ํา
ประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย  (ถาหากมี)  
ครบเต็มจํานวน 
  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรบัสัญญาใหขยายเวลาลาศกึษา  ฝกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แมการขยายเวลาตอน้ันจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม  และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว  ผูรับสัญญาจะไดแจงหรอื
มิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกนัผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศกึษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย 
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  ขอ 2  ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรอืผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ใหแกผูใหสัญญาโดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกนัทราบก็ตาม  ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอม
ในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอน
เวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกัน และจะ         
รับผิดในฐานะผูค้ําประกนัตามสัญญานี้ตลอดไป จนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย       
(ถาหากมี)  ครบเต็มจํานวน 
  ขอ 3  ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบ
อยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนญุาต 
  สัญญานี้ทําขึน้สองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญาฉบบันี้โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือ
ไวฝายละฉบบั 
 

    ลงชื่อ................................................................ผูค้ําประกัน 
            (................................................................) 
 
 
    ลงชื่อ................................................................คูสมรสผูใหความยินยอม 
            (................................................................) 
 
 
    ลงชื่อ................................................................พยาน 
            (................................................................) 
 
 
    ลงชื่อ................................................................พยาน 
            (................................................................) 
 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา)  ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผูค้ําประกัน 
            (................................................................) 




