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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ระดับ....................................
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ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย หลังจาก
ครบกาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทาสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุมระยะ
เวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แต่หากไม่ได้มีการจัดทาสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒ ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ผู้ให้สัญญาจะต้อง
รักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของพนักงาน หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยและของสถานศึกษา
หรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆที่เกี่ยว
กับพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทั้งที่
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ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และ
จะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
โดยเร็ว
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณา
เห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสาเร็จ หรือเสร็จสิ้นการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑
หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญา
ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินที่
มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ
ผู้ให้สัญญาทันที
๓.๒ เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรทันทีเป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย หรือมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติ
งานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมากจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และ
ข้อ ๓.๓ ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ ๔ เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือ
สาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ภายในระยะเวลาตามข้อ ๑ หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้
ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติงาน
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๑) กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ด้วยทุนประเภท ๑ ให้ชดใช้ทุน ค่าจ้าง
ที่ได้รับระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือในระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม
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หรือวิจัย กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน ค่าจ้าง และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้
เป็นเบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
(๒) กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ด้วยทุนประเภท ๒ ให้ชดใช้ค่าจ้างที่
ได้รับระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือในระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือวิจัย กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนค่าจ้าง และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็น
เบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ให้ลดเงิน
ที่ต้องชดใช้และเบี้ยปรับตาม (๑) หรือ (๒) ลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงาน
ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระ
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม
ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระ นับแต่วันครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ
กาหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
ความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย หรือ
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา
เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ ๕ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
อันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออก เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็น
คนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา ๓ (สาม) ปี นับแต่วันที่
ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น
ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและตามข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยระหว่างทดลองปฏิบัติ
งาน เมื่อเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วกลับมาทดลองปฏิบัติงานต่อ หากผู้ให้สัญญาไม่ผ่าน
การทดลองปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัยให้ออกจากงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตาม
ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา

4
กรณีผู้ให้สัญญาอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอนุญาตให้พนักงานไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย หากผู้ให้สัญญาไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และมหาวิทยาลัยได้เลิกจ้าง ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ แล้ว แต่ทางมหาวิทยาลัยยังมิได้สั่ง
จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ
๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่มหาวิทยาลัยเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ ๑๐ ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้............................................................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ
มีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้
มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิม
ถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้
รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่
มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้
เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้สัญญา
(.....................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)

ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา
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ข้าพเจ้า ..................................................... คู่สมรสของ ……………………………………………………
ได้รับทราบข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้ ...........................................................................
ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(......................................................)
ลงชือ่ .................................................... พยาน
(......................................................)
ลงชือ่ ..................................................... พยาน
(......................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชือ่ ..................................................... ผู้ให้สัญญา
(....................................................)

ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา

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

สัญญาค้าประกัน
ทาที่.........................................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..........
ตามที่................................................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือวิจัย ณ............................................................................ ประเทศ....................................................................
ตามสัญญาเลขที่................./.................... ลงวันที่................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า........................................................... ผู้ค้าประกัน ........................................................
อายุ..................ปี อาชีพ............................................ ตาแหน่ง...............................................................................
สังกัด.............................................................................. อยูบ่ ้านเลขที่...................... ซอย.......................................
ถนน......................................... ตาบล/แขวง........................................... อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด........................................... คู่สมรสชื่อ................................................................... เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญา
โดยเป็น.................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่
ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดใน
ฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการ
ใดๆ ผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับ
สัญญาทันทีโดยผู้รับสัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อนและผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอด
ไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
ต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ
ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลา
อยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมใน
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะ
ลงชื่อ ...............................................ผู้ค้าประกัน

๒
ผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ข้อ ๓ ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ....................................................ผู้ค้าประกัน
(..................................................)
ลงชื่อ.....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(...................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ......................................................ผู้ค้าประกัน
(....................................................)

ลงชื่อ ...............................................ผู้ค้าประกัน

