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จังหวัด......................................................... โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.......................................... ต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม 
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เพ่ิมเติมคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
ระดับ.............................สาขาวิชา............................................................ณ ประเทศ................................................ 
มีกำหนด................ป.ี...............เดือน...................วัน  นับตั้งแต่วันที่...............เดือน........................พ.ศ. ..................  
จนถึงวันที่..................เดือน.............................พ.ศ. ................. 

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ  ต่างประเทศ หลังจากครบกำหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทำสัญญากับผู้รับสัญญา   
ขึ้นใหม่  เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย            
ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผล 
ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 

ข้อ 2  ในระหว่างเวลาที่ผู้ ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคำสั่งทางราชการของ
ผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และเกี่ยวกับการจ่าย เงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวัน
ทำสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งดังกล่าว
นั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

       /ผู้ให้.... 
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ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว 

ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ 
ผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจำเป็นต้องเรียก
ผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมี
สิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผู้ให้สัญญาจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา  
ชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที 

3.2 เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง 
ทบวง กรมอ่ืน ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่
ใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  

3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม
สัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกำหนดเวลาตาม
สัญญาเดิมแล้ว 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ     
3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

ข้อ 4  เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จ 
หรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่  ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ  หรือในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามที่ผู้รับ
สัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ข้อ 5  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2  หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 

5.1 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก) 
หรือทุนประเภท 1 (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของ
จำนวนทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย                                             

 /5.2 กรณี..... 
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5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข) ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบั ติการวิจัย 
คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนทุน เงินเดือน และเงินที่
ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

สำหรับส่วนที่ เป็น เงินทุนที่ ได้รับให้ชดใช้ เป็น เบี้ ยปรับรายเดือนตามจำนวน ที่
กระทรวงการคลังและสำนักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศกำหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่าย
ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดสำหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 

5.3 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนเงินเดือน และเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ    
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระ
ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้
สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วน 

ข้อ 7   ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2  หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา
เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง  
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2  หรือข้อ 4  เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่ วยทุพพลภาพ  
เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทำงานอ่ืนในระหว่างระยะเวลาสองปี 
นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น  ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 

/ข้อ 8 ในกรณี....
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ข้อ 8  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญายอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินบำเหน็จบำนาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้เงินที่
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้   ทั้งนี้หากครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 
แล้วแต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา  ผู้ให้สัญญา
จะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5  ต่อปีจนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิก
หักส่งเงนิดังกล่าวชดใช้หนี้ 

ข้อ 9  ณ วันทำสัญญานี้  ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว)................................................ 
ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษา
ให้ล้มละลาย  หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน  ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี  ผู้ค้ำประกัน
รายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูก
ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้
เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทน
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้ 

สัญญานี้ทำขึ้นไว้ 4 ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยผู้รับสัญญาถือไว้ 3 ฉบับ 
และผู้ให้สัญญาถือไว้จำนวน 1 ฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว
จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับสัญญา 

ลงชื่อ...................................... ..............................ผู้ให้สัญญา 
      (...................................................................) 

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

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

      (...................................................................) 
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ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................คู่สมรสของ  
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ยินยอมให้ (นาย/นาง/
นางสาว)...........................................................................................ทำสญัญาฉบบัน้ีได ้

ลงชื่อ...............................................................ผู้ใหค้วามยนิยอม 
      (..............................................................) 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ทำสัญญานี้ 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ใหส้ญัญา 
     (...............................................................) 



สัญญาค้ำประกันให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
    สัญญาเลขที่.................../..................... 

ทำที ่งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. .................... 

ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย........................................................................
.....................................................ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ............ ...............................................................
ตามสัญญาเลขที่ ................./.......................ลงวันที่.................เดือน..........................พ.ศ. ................ ซึ่ งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า  “สัญญาอนุญาต” นั้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... .....................................
ผู้ค้ำประกัน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... .........อายุ.......................ปี 
อาชีพ................ ......................ตำแหน่ง................. ...........................สังกัด.............................................
อยู่บ้านเลขท่ี..................ซอย.................................ถนน...................................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................โทรศัพท์........................................................
คู่สมรสชื่อ......................................................................................เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญา โดยเป็น...........................
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา  กล่าวคือ ถ้าผู้ให้
สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ  ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้รับสัญญา และผู้ค้ำประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ
ค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน  

ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม  แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว  ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำ
ประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่อ
ดังกล่าวด้วย  

ข้อ 2  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบและผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่านจำนวน
เงินในการชำระเงินในการชำระหนี้นั้น  ให้ถือว่า ผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน
ในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากม)ี ครบเต็มจำนวน                                          

 /ข้อ 3 ผู้ค้ำ.... 

อากร
แสตมป์ 
10 บาท 
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ข้อ 3  ผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ทำขึ้นไว้ 4 ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยผู้รับสัญญาถือไว้ 3 ฉบับ 
และผู้ให้สัญญาถือไว้จำนวน 1 ฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว              
จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ................................................................ผู้ค้ำประกัน 
      (................................................................) 

ลงชื่อ...............................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
 (............................................... ................) 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ทำสัญญานี้ 

ลงชื่อ............................................ ...................ผู้ค้ำประกัน 
 (...............................................................) 




