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สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(............................................................................................................./.................................................)
โรงเรียน......................................................อาเภอ.................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เมื่อวันที่………..
เดือน ......................... พ.ศ. ……...ระหว่าง.......นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ................................................................................................. เกิดเมื่อ
วันที่……………เดือน…………………..พ.ศ…….......บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………….……………..………ออกให้
ณ…………..……………...……………วันออกบัตรวันที่….….เดือน……………..………พ.ศ…………บัตรหมดอายุเมื่อวันที่…..…
เดือน……………..…..พ.ศ. ……......อายุ…..…….ปี อยู่บ้านเลขที่…………….ถนน…………………………………………ตาบล/
แขวง…………….……………….อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์……….……………….
โทรศัพท์…………………….………..ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากัน
มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง…ลูกจ้างชั่วคราว (...........................................................)
มีกาหนดอายุสัญญา .............(...........) ปี/เดือน นับตั้งแต่วันที่….....เดือน…...........…..พ.ศ. .............. ซึ่งเป็นวันเริ่ม
ปฏิบัติงานเป็นต้นไปถึงวันที่.…….…เดือน………………………..………..พ.ศ.….………….….…..ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็น
เงินจานวนเดือนละ……………….บาท (……………………………………..………………..….) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็น
รายเดือนทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม และเงิน
สะสมจากค่าจ้างดังกล่าว (ถ้ามี) ทั้งนี้การเบิกจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรร/โอนงบประมาณมาแล้วเท่านั้น
ข้อ 2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในระยะทดลองงานเป็นเวลา - ( - ) เดือน และหาก ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาทดลองงาน ผู้รั บ จ้างยิ น ยอมให้ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาการทดลองงานออกไปอีกได้ แต่รวม
ระยะเวลาทดลองงานเดิ ม แล้ ว ต้ อ งไม่ เกิ น - ( - ) เดื อน ในระหว่างนี้ ผู้ รั บ จ้า งจะต้ องรับ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานทุก 12 (สิบสอง) เดือน ตามแบบประเมินของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงทันที
การประเมินผลการทดลองหรือการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด
ข้ อ 3 ผู้ รั บ จ้ า งที่ ผ่ า นการทดลองงานตามข้ อ 2 แล้ ว ถื อ ว่ า เป็ น ครู อั ต ราจ้ า งชั่ ว คราวของ
โรงเรียน……………………………………………………………….และผู้รับจ้างจะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แบบประเมินของผู้ว่าจ้างทุก ๖ (หก) เดือน ทั้งนี้ ถ้าผู้รับจ้างผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างเป็นคราว ๆ ไป คราวละ ๖ (หก) เดือน
ข้อ 4 ผู้รับจ้างจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ รวมทั้งคาสั่งของผู้ ว่าจ้าง
หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องถือปฏิบั ติที่ใช้บั งคับในขณะทาสั ญญานี้ และหรือที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า โดย
เคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
/ข้อ ๕...

-2ข้อ 5 ในวันทาสัญญาฉบับนี้ผู้รับจ้างได้จัดให้............................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็น…………………….……………ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง
ตามสัญญาฉบับนี้ด้วยแล้ว
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้ว่าจ้างเห็น สมควรให้เปลี่ยนตัว ผู้ค้าประกัน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทา
สัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลให้
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิเลิกจ้างตามสัญญานี้ได้ทันที
ข้อ 6 ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามและต้องรักษา
วินัยโดยเคร่งครัดตามที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
6.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กาหนดและหรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วย
ความตั้งใจ และรักษาระเบียบแบบแผนของโรงเรียน………………………………………………………ให้เกิดผลดีก้าวหน้า
และมีชื่อเสียงแก่งานของโรงเรียน…………………………………………………………………………………
6.2 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่
6.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ
6.4 ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
6.5 ต้องรักษาความลับในหน้าที่ ห้ามเปิดเผยโดยมิชอบ
6.6 รักษาความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
6.7 ปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ( แปด ) ชั่วโมง โดยเริ่มเวลา 08.30 น. และพัก
รับประทานอาหารกลางวันได้วันละ 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง และทางานสัปดาห์ละ 5 ( ห้า ) วัน
6.8 ผู้รับจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงานด้วยตนเองตามระเบียบวัน เวลา และ
สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด และต้องมาปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งจะอุทิศเวลาของตนเองทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
เต็มความรู้ความสามารถ
ข้อ 7 ผู้รับจ้างมีสิทธิเกี่ยวกับการลาดังต่อไปนี้
7.1 การลาป่วย กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกผู้รับจ้างมีสิทธิลาป่วย โดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันทาการ (ยกเว้นปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือน ไม่อยู่ในข่ายที่ ได้รับสิทธิ) ในปีถัดไป
ผู้รับจ้างซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ทาการ
ทั้งนี้ การลาป่วยจะต้องมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ในกรณีลาติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้แสดง
เอกสารทางการแพทย์รับรองการป่วย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้าง
7.2 การลาคลอดบุตร กรณีผู้รับจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิ
ลาเนื่องจากการคลอดบุตรีปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกิน 45 วัน
(ยกเว้น ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรก ไม่เกิน 6 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ) ทั้งนี้ต้องเสนอใบลาก่อน วันลา
พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
/7.3 ลาอุปสมบท..
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7.3 ลาอุ ป สมบท ผู้ รั บ จ้ า งที่ ไ ม่ เคยอุ ป สมบทมาก่ อ น และประสงค์ จ ะลาอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา ต้องยื่นใบลาล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า - ( - ) วัน
7.4 ผู้รับจ้างสามารถลากิจได้ ไม่เกิน 10 วันทาการต่อปี “โดยไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างลา”
โดยจะต้องเสนอวันลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และได้รับอนุญาตจาก “ผู้ว่าจ้าง” ก่อนจึงจะหยุดงานได้
ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างอาจปฏิเสธไม่ยอมให้ลาได้ถ้าการหยุดงานของผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานของราชการ
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาเกินกาหนด การหักค่าจ้างให้หักในอัตรา 1 ใน 22 ของ
ค่าจ้างรายเดือนต่อ 1(หนึ่ง) วันทาการที่กาหนด
ข้อ 8 ในการปฏิบัติการสอน หรือปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ลาออกในระหว่างภาค
การศึกษา กรณี ผู้ รั บจ้ างประสงค์จะลาออก ผู้ รับจ้างจะต้ องแจ้งเป็ นหนั งสื อให้ ผู้ บังคั บบั ญชาตามล าดับชั้น หรือ
ผู้ว่าจ้ างทราบล่ วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการเปิดภาคเรียนการสอนการศึกษาถัดไปและได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น
จ านวน - บาท ( - ) ทั น ที แ ละตกลงยิ น ยอมเสี ย ค่ า ปรั บ รายวั น วั น ละ ..................................บาท
(...............................................................) นับตั้งแต่ วันผิดสัญญา จนกว่าผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้อื่นที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผู้รับจ้างมาปฏิบัติแทนที่ได้
ข้ อ 9 ผู้ ว่ า จ้ างมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งฉบั บ นี้ ได้ ทั น ที โ ดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า หาก
ผู้รับจ้างได้กระทาการซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงดังต่อไปนี้
9.1 ทุจริตในหน้าที่
9.2 การทาผิดสัญญาจ้าง กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ วินัย ของโรงเรียน………………….…..…
ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน…………….……………………………………………..……
9.3 ขาดงานเกิน 3 (สาม) วันทาการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
9.4 กระทาการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง
9.5 ให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จต่อผู้ว่าจ้าง
9.6 ไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.8 แห่งสัญญานี้
9.7 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9.8 ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ
9.9 เปิดเผยความลับในหน้าที่โดยมิชอบ
9.10 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสิ้น
ข้อ 10 สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ
10.1 ครบกาหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับนี้
10.2 ผู้รับจ้างตาย
10.3 ได้รับอนุญาตให้ลาออก
10.4 ผู้ ว่ า จ้ า งบอกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า ง ตามข้ อ 9 หรื อ บอกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งเมื่ อ ปรากฏเหตุ กั บ
ผู้รับจ้างดังต่อไปนี้
10.4.1 เป็นผู้ที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนเสมือนคนไร้ความสามารถ
10.4.2 ศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
/๑๐.๔.3 ต้องคาพิพากษา...

-410.4.3 ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ว่า กระท าความผิ ด ทางอาญาเว้ น แต่ เป็ น ความผิ ด
ลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทาโดยไม่มีเจตนาหรือประมาท
10.4.4 แพทย์ลงความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้
10.4.5 ไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลงาน
10.4.6 ยุบหรือเลิกหรือตัดโอนตาแหน่ง หรือยุบส่วนงาน
ข้อ 11 เมื่อสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างจาชาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ อันมี
ต่อผู้ว่าจ้างทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจาก ผู้ว่าจ้างใช้
ชดใช้หนี้สินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้อีกด้วย
ข้อ 12 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การ
งานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ มิให้เกิดความเสียหายเสมือนเช่นวิญญูชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นจะถือปฏิบัติ หาก
ทรัพ ย์สิ น ที่ได้รั บ มอบหมายเกิดเสี ยหายขึ้น จะเป็นเพราะความผิดของผู้ รับ จ้างหรือมิใช่ความรับ ผิ ดชอบของ
ผู้รับจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที
ข้อ 13 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระทาด้วยประการใด ๆ อัน เป็ น การทาผิ ดสั ญ ญาโดยมิช อบ หรือกระทาละเมิดต่อผู้อื่นเป็นเหตุให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้างทุกประการ
ข้ อ ๑๔ กรณี มี ค วามจ าเป็ น ตามภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ท างราชการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อาจพิจารณาสั่งให้ ผู้รับจ้าง ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดย
ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจรูญ แสนวิจิตร)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับจ้าง
(..........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(.......................................................)

สัญญาค้าประกัน
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
เขียนที่...........................................................................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ...............
ตามที.่ ....................................................................................................ซึ่งเป็น“ผู้รับจ้าง” ได้ทาสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว……… ..........................................................................................................ไว้กับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ซึ่งเป็น “ผู้ว่าจ้าง” ตามสัญญาจ้างเลขที่.............. /2560 ลงวันที่
..............เดือน....................................พ.ศ. .................... นั้น
ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขที่....................ซอย.....................................
ถนน.............................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์..........................................เกิดเมื่อวันที่............เดือน.............................
พ.ศ. .......................อายุ...........ปี อาชีพ...............................................สถานที่ทางาน...............................................
ตาแหน่ง........................................................ระดับ........................สังกัดหน่วยงาน..................................................
อัตราเงินเดือน........................บาท บัตรประจาตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประชาชนเลขที่.......................................
ออก ณ.............................................................วันออกบัตรวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ..................
บัตรหมดอายุวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................. ซึ่งต่อไปในสั ญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน”
ตกลงทาสัญญาค้าประกันนาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................โดยมี
ข้อความดังต่อไปนี้
1. ผู้ค้าประกัน ตกลงผู กพัน ตนค้าประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้ าง โดยตกลงร่วมรับผิ ดในฐานะเป็นลูกหนี้
ร่ ว มกั บ ผู้ รั บ จ้ าง และผู้ ค้ าประกั น ยิ น ยอมช าระหนี้ ต ามข้ อ ผู ก พั น ที่ ระบุ ไว้ในสั ญ ญาจ้างครูอั ต ราจ้ างชั่ ว คราว
ทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อเรียกร้องทันที โดยผู้ว่าจ้างมิจาต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชาระหนี้ก่อน และ
ผู้ค้าประกัน จะรับผิ ดตามสัญ ญานี้ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้ครบเต็มจานวนในกรณี ที่ผู้ รับจ้างผิดสั ญญาจ้าง
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่ว่าจะกระทาหรืองดเว้นการกระทาอย่างใดอย่ างหนึ่งโดยมิชอบหรือกระทาละเมิดต่อผู้อื่น
จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้ างไม่ว่าผลแห่งการกระทาความผิดนั้นจะได้ปรากฏ ในขณะที่ยังเป็น
ผู้รับจ้างอยู่หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับจ้างไปแล้วในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี แล้วก็ตาม
2. ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า จ้ างผ่ อ นเวลา หรื อ ผ่ อ นจ านวนเงิน ในการช าระหนี้ ต ามสั ญ ญาจ้ า งให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ า ง
โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อน
จานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจานวนเงินใน
การชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ ค้าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน
3. ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไข ใน
สัญญาจ้าง
/3.ผู้ค้าประกัน..

-2ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และ
ยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.............................................................................ผู้ค้าประกัน
(..................................................................)
ลงชื่อ..............................................................................พยาน
(………………………………………….……………)
ลงชื่อ..............................................................................พยาน
(………………………………………….……………)

