รูปถาย 1 นิ้ว

สัญญาเลขที่…………/…………

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ.........……………………………………………………………….……
ตําบล/แขวง…………………………. อําเภอ/เขต…………..………………… จังหวัด……………………….
เมื่อวันที…
่ …..… เดือน.................................... พ.ศ..................... ระหวางกรม…………………..…………….
กระทรวง…………………………………. โดย.................................................................................................
ตําแหนง……………………………...………………. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว……………….……………… ชื่อสกุล…………………….…..……… เกิดเมื่อวันที่….…..
เดือน……………… พ.ศ…….… อายุ…..…ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือน…………………………….
ระดับ....…. ขั้น…………บาท ตําแหนง……………..……… สังกัด……………………..…...………………
กอง……………..………. กรม…………………...……………..……….. กระทรวง........................................
อยูบานเลขที…
่ ……..… ซอย………………… ถนน…………………. ตําบล/แขวง………………………….
อําเภอ/เขต……...……..…จังหวัด……………….…... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท………….………….. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใ หสัญญาไปศึก ษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ระดับ…………………….. สาขาวิชา………………………………………………………..…..……………..
ณ ประเทศ………………………………………. มีกําหนด…………..………….ป นับตั้งแตวันที่………….
เดือน…………….……. พ.ศ………… จนถึงวันที่….…….. เดือน……………..……………. พ.ศ. ………….
ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตกลงที่จะทําสัญญา
กับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา
สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย
/ขอ 2…

-2ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการ
ของผูรับสัญญา และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน
ระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรี วาดว ยการใหขาราชการไปศึก ษา ฝกอบรม และดูง าน ณ ตา งประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย
ระเบียบขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ หสัญญาจะตอ งไมประพฤติต นในทางเปน ปฏิปก ษตอการศึก ษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
การวิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา
ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว
ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา
พิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผูใหสัญญาตองยุติลงดวย
ประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไมวากรณีใด ๆ
หรือมีค วามจํา เปน ตอ งเรีย กผูใ หสัญ ญากลับ มาปฏิบัติง านในหนาที่ร าชการ ผูรับสัญ ญามีสิท ธิเ พิก ถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ ไ ดทั น ทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้ง เงิน ที่ทางราชการจาย
ชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ผูใหสัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม…………….…...……………. กระทรวง……………………..….
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรทันที เปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
3.3
ในกรณี ที่ผู ใ ห สัญ ญาเคยไดรั บ อนุญ าตให ไ ปศึก ษา ฝ ก อบรม หรื อ ปฏิบั ติ ก ารวิจั ย
หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลา
ตามสัญญา นั้น การปฏิบัติร าชการชดใชตามสัญญานี้ใ หเ ริ่มตน นับตั้ง แตวัน ที่ปฏิบัติร าชการชดใชค รบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ความเสีย หายใด ๆ อัน เนื่องมาจากการที่ผูใ หสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
/ขอ 4…

-3ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จ
หรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตอง
กลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการในกรม………………………….……….………… กระทรวง……….………….......
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรในทันที เปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพัน
ที่จ ะตองปฏิ บัติราชการชดใช ตามสั ญญาอื่ นและยังปฏิบัติราชการชดใชไ ม ครบระยะเวลาตามสั ญญานั้น
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแลว
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ
ราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ
5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ก) หรือ
ทุนประเภท 1(ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา
ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา
ของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
5.2 กรณีผูใ หสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือ ปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ข)
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
สํ า หรับ สว นที ่เ ปน เงิน ทุน ที ่ไ ดร ับ ใหช ดใชเ ปน เบี ้ย ปรับ รายเดือ นตามจํ า นวน
ที่กระทรวงการคลัง และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น โดยใชฐานอัตรา
คาใชจายที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศเปนเกณฑ
5.3 กรณีผูใ หสัญ ญาไปศึก ษา ฝก อบรม หรือ ปฏิบัติก ารวิจัย ดว ยทุน ประเภท 2
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก ทางราชการอีกดวย
/ในกรณี...

-4ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ
ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับ
เขาปฏิบัติราชการ
ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา
จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา
ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญา
หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ
ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา
ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือ
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด
วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับ
ใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก
หรือปลดออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ
กําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ
เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตาม
ความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะ
เวลา 2 (สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการ
หรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสองแลวแตกรณี
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอม
ใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อชดใช
เงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไวในขอ 6
แลว แตทางราชการยังมิไดสั่งจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญา
จะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันที่ทางราชการ
เบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้
/ขอ 9...

-5ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………….…………………………
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณี ผู ค้ํ า ประกั น ถึ ง แก ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี คํ า สั่ ง ให พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาดหรื อ มี
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง
จัด ใหมีผูค้ําประกัน รายใหมม าทําสัญ ญาค้ําประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิบ ) วัน นับแตวัน ที่
ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือ
วันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดให
มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน
ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

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
(…………………………………)

ติดอากรแสตมป
10 บาท
สัญญาเลขที่…………/…………

สัญญาค้ําประกัน
ทําที่………………………………..…….…………
วันที…
่ ……. เดือน…………..……….. พ.ศ…....….
ตามที่…………………………….…………………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”
ไดรับอนุญาตจาก…………………………………..……………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา”
ใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั ณ ประเทศ……………………………………………………….………
ตามสัญญาเลขที่…………..……….. ลงวันที่………………………..…………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“สัญญาอนุญาต” นั้น
ขาพเจา…………………………..…………… ผูค้ําประกัน…………..………………………..
อายุ……………..ป อาชีพ…………………………….……….. ตําแหนง……………………………………..
สังกัด………………………………...……… อยูบานเลขที่……………….... ซอย……………………………
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง…………………………….. อําเภอ/เขต…………………….
จังหวัด……………………………. คูสมรสชื่อ……………………………………… เกี่ยวพันกับผูใหสัญญา
โดยเปน……………………………….. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกัน
ใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอ ความตอไปนี้
ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิด
ในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใดๆ
ผู ค้ํ าประกั นยิ นยอมชํ าระหนี้ ตามข อผู กพั นที่ ระบุ ไว ในสั ญญาอนุ ญาตดั งกล าวนั้ นทั้ งสิ้ น
ทุ ก ประการให แ ก ผู รั บ สั ญ ญาทั น ที โ ดยผู รั บ สั ญ ญามิ จํ า ต อ งเรี ย กร อ งให ผู ใ ห สั ญ ญาชํ า ระหนี้ ก อ นและ
ผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี)
ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ
มิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย
/ขอ 2…

-2ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ใหแกผูใหสัญญาโดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลง
ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้น้ันดวยทุกครั้งและผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอา
การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกันและ
จะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย
(ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน
ข อ 3 ผู ค้ํ าประกั นจะไม เพิ กถอนการค้ํ าประกั นตลอดระยะเวลาที่ ผู ให สั ญญาต องรั บผิ ดชอบ
อยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว
ฝายละฉบับ

ลงชื่อ …………………………………..ผูค้ําประกัน
(…………………………………)
ลงชื่อ ………………………...…….…..คูสมรสผูใหความยินยอม
(…………..……………..………)
ลงชื่อ ………………………………….. พยาน
(…………………………………)
ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน
(…………………..………………)

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ ……………………………………..ผูค้ําประกัน
(……………………………………)

