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                             สัญญาจ้างเลขท่ี................/.............. 

 
 
 

สัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
(เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถยนต์/คนงาน) 

 

           สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช  เมื่อวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ............ระหว่าง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ......................................................... 
เกิดเมื่อวันท่ี............ เดือน....................... พ.ศ. .................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี................................................... 
ออกให้ ณ.......................................................................... วันท่ีออกบัตรวันท่ี............ เดือน....................... พ.ศ. .................
บัตรหมดอายุวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............  ปัจจุบันอายุ.................. ปี อยู่บ้านเลขท่ี........................  
ถนน..........................ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต............................. จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...........................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า“ผู้รับจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง 
ท้ังสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้                                                
 ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างวุฒิการศึกษา(ระบุระดับ/อักษรย่อ) ............................................................
วิชาเอก/สาขา............................................................................ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง..................................................... 
ซึ่งมีก าหนดอายุสัญญาจ้าง นับต้ังแต่วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ............ถึงวันท่ี..........เดือน....................พ.ศ............ 
 ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้าง เดือนละ......................บาท (.............................................................................................) 
 อัตราค่าครองชีพ.......................บาท (................................................................................) 
 ข้อ  2  ผู้รับจ้างท่ีสอบได้ตามประกาศรับสมัครของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เมื่อท าสัญญาจ้างแล้วต้องทดลอง
งานเป็นเวลา 6 เดือน ถ้าผ่านการทดลองงานแล้วถือว่า เป็นเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช และผู้รับจ้างจะต้อง
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินของผู้ว่าจ้าง ทุกหกเดือน   
 ข้อ 3  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ในระหว่างนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก 6 (หก) เดือน ตามแบบประเมินตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่องหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช และให้ผลการประเมินเป็นไป
ตามเกณฑ์ตัดสินของประกาศฉบับดังกล่าว หากผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สัญญาจ้างส้ินสุดลงทันที 
ท้ังนี้ ถ้าผู้รับจ้างผ่านการประเมินผลท้ังปีแล้ว จะได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็นคราวๆ ไป คราวละ 1 (หนึ่ง) ปี แต่ค าส่ังจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว ผู้ว่าจ้างท าค าส่ังจ้างเป็นคราวๆ ไป คราวละ 6 (หก) เดือน  

ข้อ  4  ผู้รับจ้างจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ รวมท้ังค าส่ังของผู้ว่าจ้าง หรือท่ี
ผู้ว่าจ้างต้องถือปฏิบัติท่ีใช้บังคับในขณะท าสัญญานี้  และหรือท่ีจะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้
ถือว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
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ข้อ  5  ในวันท าสัญญาฉบับนี้ผู้รับจ้างได้จัดให้ (ช่ือผู้ค้ าประกัน)............................................................................   
มีความสัมพันธ์เป็น......................................................................... ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ด้วยแล้ว  
  5.1 คุณสมบัติผู้ค้ าประกัน  
        ผู้ค ้าประกัน  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการประจ าการ ผู้ค้ าประกัน 1 คน จะท าสัญญาค้ าประกัน
ได้ไม่เกิน 2 คน และผู้ค้ าประกันต้องมิใช่บิดาหรือมารดา และสามีหรือภรรยา 
       5.1.1 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินและหรือบัญชี โดยมีหลักประกันดังนี้ 
   1. ทหาร ช้ันยศ ต้ังแต่ ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก 
   2. ต ารวจ ช้ันยศ ต้ังแต่ ร้อยต ารวจเอก 
   3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    - ประเภทท่ัวไป ต้ังแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป 
    - ประเภทวิชาการ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการ ระดับ 5 ข้ึนไป 
    พร้อมขอหนังสือรับรองระดับ และหรือเงินเดือนมาแสดงด้วย 
   4. ข้าราชการครู ต้ังแต่ระดับ คศ.1 
        5.1.2 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีไม่ใช่ ตามข้อ 5.1.1 โดยมีหลักประกันดังนี้ 
   1. ทหาร ช้ันยศ ต้ังแต่ ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี 
   2. ต ารวจ ช้ันยศ ต้ังแต่ ร้อยต ารวจตรี 
   3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    - ประเภทท่ัวไป ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานระดับ 3 ขึ้นไป 
    - ประเภทวิชาการ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
    พร้อมขอหนังสือรับรองระดับ และหรือเงินเดือนมาแสดงด้วย 
   4. ข้าราชการครู ต้ังแต่ระดับ ครูผู้ช่วย 
  5.2 กรณีท่ีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา   
ให้ล้มละลาย หรือผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้เปล่ียนตัวผู้ค้ าประกัน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา   
ค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ)วัน นับแต่วันท่ีผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าส่ังให้พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีความพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันท่ีผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เปล่ียนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้รับจ้าง
ไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างตาม
สัญญานี้ได้ทันที 
 ข้อ  6  ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามและต้องรักษาวินัย   
โดยเคร่งครัดตามท่ีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
  6.1 ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีก าหนดและหรือหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความต้ังใจ  
และรักษาระเบียบแบบแผนของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชให้เกิดผลดีก้าวหน้าและมีช่ือเสียงแก่งานของวิทยาลัย 
  6.2   แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าท่ี  
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  6.3   ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าท่ีของตนไม่ว่าโดยตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางท่ีมิชอบ 
  6.4   ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
  6.5  รักษาความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน   และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในหน้าท่ีการงาน      
ท่ีได้รับมอบหมาย 

6.6 ผู้รับจ้างต้องต้ังใจปฏิบัติงาน และลงเวลาปฏิบัติงานด้วยตนเองตามระเบียบ วัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด และต้องมาปฏิบัติงานจริง พร้อมท้ังจะอุทิศเวลาของตนท้ังหมดให้แก่การปฏิบัติงานเต็มความรู้
ความสามารถ 
 ข้อ  7  ผู้รับจ้างมีสิทธิเกี่ยวกับการลาดังต่อไปนี้ 
  7.1  ลากิจ ผู้รับจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ปีงบประมาณละไม่เกิน 3 (สาม) วันท างาน โดยผู้รับ
จ้างต้องยื่นใบลา ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 (สาม) วันท าการ และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะหยุดงานได้ ท้ังนี้ผู้ว่าจ้าง
อาจปฏิเสธไม่ยอมให้ผู้รับจ้างลากิจได้ถ้าหากการหยุดงานของผู้รับจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานของนายจ้างเว้น
แต่มีเหตุจ าเป็นรีบด่วนจนไม่สามารถย่ืนใบลากิจก่อนได้ โดยผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็น
เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 3 (สาม) วันท าการ 
  7.2  ลาปว่ย  
        7.2.1 ในปีหนึ่งลูกจ้างช่ัวคราวมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) 
วันท าการ ในกรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 8 (แปด) วันท าการ เว้นแต่
ในกรณีท่ีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกหลังเดือนมีนาคม ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว  
        7.2.2 การลาป่วยในคราวเดียวกัน 2 (สอง) วันท าการขึ้นไปต้องมีหนังสือรับรองแพทย์มายืนยันด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้ว่าจ้างอนุญาต เห็นสมควร จะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบ
ใบลา หรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้  
  7.3  ลาคลอด ผู้รับจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งได้ 98 (เก้าสิบแปด) วัน  วัน
ลาเพื่อคลอดบุตรให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย และให้นับรวมวันหยุดท่ีมีในระหว่างวันลา
ด้วย โดยผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา
แต่ไม่เกิน 45 (ส่ีสิบห้า) วัน 
  7.4  ลาอุปสมบท ผู้รับจ้างท่ีไม่เคยอุปสมบทมาก่อน และประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้  โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และต้องลาอุปสมบทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันท่ีลาเกินก าหนด  การหักค่าจ้างให้หักในอัตรา 1 ใน 22 ของค่าจ้าง
รายเดือนต่อ 1 (หนึ่ง) วันท าการท่ีเกินก าหนด 

 ข้อ  8  ในการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้รับจ้างสัญญาว่า กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะลาออก ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ ตามข้อตกลงนี้ผู้
รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจ านวน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทันที 
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 ข้อ  9 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากผู้รับจ้างได้
กระท าการซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงดังต่อไปนี้ 
  9.1  ฝ่าฝืนข้อบังคับการท างาน ระเบียบ หรือค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง 
  9.2  ขัดค าส่ังผู้ว่าจ้างหรือผู้บังคับบัญชา ท่ีส่ังโดยชอบ 

9.3  ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างหรือผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
  9.4  ทุจริตต่อหน้าท่ี และการกระท าอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือ
โดยประมาท 

9.5  ละท้ิงหน้าท่ี เป็นเวลา 3 (สาม) วันท างานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร  
  9.6  การกระท าใด ๆ โดยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
  9.7  มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกล่าวร้าย โดยใช้วาจาท่ีไม่เหมาะสมต่อผู้ร่วมปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ 
และผู้ว่าจ้างหรือผู้บังคับบัญชา 
  9.8  สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

9.9  เปิดเผยความลับในหน้าท่ีโดยมิชอบ 
9.10  ไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.6 แห่งสัญญานี้ 

  9.11  ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีได้
กระท าโดยไม่มีเจตนา  
 ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ นจากการบอกเลิกสัญญาจ้างทั งสิ น 

 ข้อ  10  สัญญานี้ส้ินสุดเมื่อ 
  10.1  ครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับนี้ 
  10.2  ผู้รับจ้างเสียชีวิต 
  10.3  ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
  10.4  ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามข้อ 3 และข้อ 9 หรือบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อปรากฏเหตุกับ  
ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้ 
   10.4.1  เป็นผู้ท่ีศาลส่ังเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   10.4.2  ศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
   10.4.3  แพทย์ลงความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานได้ 
   10.4.4  ไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   10.4.5  ยุบหรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบส่วนงาน 

 ข้อ  11   เมื่อสัญญาจ้างฉบับนี้ส้ินสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะช าระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ อันมีต่อ 
ผู้ว่าจ้างท้ังหมดให้ครบถ้วนทันที 
 ข้อ  12   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ มิให้เกิดความเสียหายเหมือนเช่นวิญญูชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นจะถือปฏิบัติ หากทรัพย์สินท่ีได้รับ
มอบหมายเกิดเสียหายขึ้น จะเป็นเพราะความผิดของผู้รับจ้างหรือมิใช่ความผิดของผู้รับจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบทันที 
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 ข้อ  13   ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระท า
ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าผิดสัญญาโดยมิชอบ หรือกระท าละเมิดต่อผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่  ผู้ว่าจ้าง  
ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างทุกประการ 
 ข้อ  14   เอกสารทุกฉบับท่ีแนบในสัญญาจ้าง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอด
แล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้ว่าจ้าง 
              (นายสุดชาย  บุตรแสนลี) 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 
 

 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้รับจ้าง 
        (...........................................................) 
 

 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 
        (...........................................................) 
                        หัวหน้างาน 
 

 

ลงช่ือ ............................................................. พยาน 
               (นางสาววารี  เสถียรจัตุรัส) 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
หมายเหตุ  -  ลูกจ้างช่ัวคราวที่ปฏิบัติในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การจ้างในอัตราเงินเดือน  
วุฒิ ปวส. ตามบัญชีโครงสร้างค่าจ้างช่ัวคราวส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด สอศ. 

   -  ลูกจ้างช่ัวคราวที่ปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งคนงาน พนักงานขับรถยนต์ ยามรักษาการณ์ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ
การจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่ง ตามบัญชีโครงสร้างค่าจ้างช่ัวคราวส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด สอศ. 
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สัญญาค ้าประกัน 
การเข้าท้างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต้าแหน่ง........................................ 

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 

 
 

เขียนท่ี........................................................... 
 
 

                                                          วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ.............. 
 
 

      ตามท่ี(ช่ือลูกจ้าง)........................................................................... .........   ผู้รับจ้าง ได้ท าสัญญาจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวไว้กับ(ช่ือผู้อ านวยการ)...นายสุดชาย  บุตรแสนลี....................................................  ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาจ้าง
เลขท่ี................../.......................ลงวันท่ี...............เดือน.....................................พ.ศ.................... นั้น 
           ข้าพเจ้า(ช่ือผู้ค้ าประกัน).................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี............ 
หมู่บ้าน.................................ซอย ....................................ถนน....................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์................................... 
เกิดเมือ่วันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ................. อายุ.............ปี   อาชีพ ...................................................... 
สถานท่ีท างาน......................................................................................... ต าแหน่ง................................. ระดับ..................... 
สังกัดหน่วยงาน ................................................................................................อัตราเงินเดือน.......................................บาท 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ/รัววิสาหกิจ/ประชาชนเลขท่ี.................................................. ออก ณ .......................................... 
วันออกบัตรวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ................. บัตรหมดอายุวันท่ี............เดือน........................พ.ศ................ 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกัน(ช่ือลูกจ้าง)................................................................ 
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  1.   ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนค้ าประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้าง   โดยตกลงร่วมรับผิดในวานะเป็นลูกหนี้
ร่วมกับผู้รับจ้าง และผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวท้ังส้ินทุกประการ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที  โดยผู้ว่าจ้างมิต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระหนี้ก่อน  และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะช าระหนี้ครบเต็มจ านวนในกรณีท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ไม่ว่าจะกระท าหรืองดเว้นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบ หรือกระท าละเมิดต่อผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าผลแห่งการกระท า
ความผิดนั้นจะได้ปรากฏในขณะท่ียังเป็นผู้รับจ้างอยู่ หรือปรากฏเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับจ้างไปแล้วในระยะเวลา  1  
(หนึ่ง) ปี  แล้วก็ตาม- 

  2.  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างผ่อนเวลา   หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  โดย
จะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินใน
การช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง  และผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว
เป็นเหตุปลดเปล้ืองความความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน และจะรับผิดในวานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า
จะมีการช าระหนี้ครบเต็มตามจ านวน 
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  3.   ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาท่ีผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เงื่อนไขในสัญญาจ้าง 
  ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว   เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์
และยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

                                            ลงช่ือ ............................................................. ผู้ค้ าประกัน              
                                                   (.............................................................) 
 
ลงช่ือ ..................................................  พยาน                              ลงช่ือ  .................................................... พยาน 
      (...................................................)              (..................................................) 
 

ค้ายินยอมของคู่สมรสผู้ค ้าประกัน 
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................สามี/ภรรยาของ 
นาย/นาง/นางสาว......................................................ยินยอมให้  นาย/นาง/นางสาว.......................................................... 
ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ใหค้ ายินยอม 
        (.............................................................) 

 
ลงช่ือ ............................................................. พยาน 
        (.............................................................) 

. 
ลงช่ือ ............................................................. พยาน 
        (.............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


