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วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี 
ใบสมคัรลูกจา้งชัว่คราว 

(เบิกจ่ายจากหมวด……………………………….) 
 

1. ช่ือ……………………………………..….……………นามสกุล…………………………………………........ 
 

                                 สัญชาติ……………………….……..เช้ือชาติ…………………..…………ศาสนา……………..…….…...….... 
 

2. เกิดวนัท่ี…………………………..………เดือน………..…..……….……………พ.ศ……….…….….…….... 
 

       อายถึุงวนัสมคัร………………..…….………..ปี……………………..…………..เดือน….……..…......…...วนั 
 

3. เกิดท่ีต าบล……………………….…..…อ าเภอ…….……....……………..จงัหวดั…….……….………..…….. 
 

4. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน…………………………………………………….……….ออก    ณ    ส านกังาน 
   

     …………………………….……….…เม่ือวนัท่ี…….….…..เดือน…………….………….….พ.ศ…………..….. 
 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี…….……...…..…..ถนน…..…….……..…...…………..ต าบล..…………..........………...…. 
 

       อ าเภอ……………....…จงัหวดั……….…..…....เบอร์โทรศพัทบ์า้น………..….….มือถือ……………...…….... 
 

6. ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจาก…………………......……………….…………………………………………..…. 
 

       ไดรั้บวฒิุการศึกษา……………………………………………………………..………………………….…....... 
       

                                มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ……………………………………………………………..………….……….…….... 
 

7. ขอสมคัรเป็นลูกจา้งชัว่คราว……….......………………….……….…………...…(รายเดือน/รายวนั/รายชัว่โมง) 
 

                        เพื่อปฏิบติังาน……………………………….......…..…..………….สังกดัหน่วยงาน...วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี….. 
       

                               มีระยะเวลาการท างานโดยประมาณ……………………………….....………….………………….(วนั/เดือน/ปี) 
      

                                 เร่ิมตั้งแต่……….………………..…..…..ถึง………..……………..………ในอตัราค่าจา้ง……...…………บาท 
          
      

     (ลายมือช่ือ)………………………………………ผูส้มคัร 
          (…………………………………..….) 
      
 

     (ลายมือช่ือ)……………………………………….พยาน 
          (…………………………………..….) 
      
      

     (ลายมือช่ือ)……………………………………….พยาน 
          (………………….………………..….) 
      
     ยืน่ใบสมคัรวนัท่ี…….….เดือน……...…………พ.ศ…..…….. 



 
สัญญาเลขท่ี.................../..............           

            สัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
 

  สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึน ณ วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี  เม่ือวนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ.............. 
ระหว่าง...ผูอ้  านวยการสถานศึกษา...ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า   “ผูว้่าจ้าง”  ฝ่ายหน่ึง กับ นาย/นาง/นางสาว 
..............................................................................เกิดเม่ือวนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ.................                           
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี..................................................... ออกให้  ณ............................. ........................                        
วนัออกบตัรวนัท่ี...........เดือน...................พ.ศ......... บตัรหมดอายุเม่ือวนัท่ี....... ...เดือน....................พ.ศ..........                         
อายุ................ปี     อยู่บา้นเลขท่ี.....................ถนน.........................................ต าบล/แขวง................................       
อ าเภอ/เขต................................. จงัหวดั .................................รหัสไปรษณีย.์.............. โทรศพัท์........................                        
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูรั้บจา้ง”  ฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ผูว้่าจา้งตกลงจา้งผูรั้บจา้งปฏิบติังานในต าแหน่ง...........................................มีก าหนด 
นบัตั้งแต่วนัท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ...................ซ่ึงเป็นวนัเร่ิมปฏิบติังานเป็นตน้ไป             
ถึงวนัท่ี......เดือน.............................พ.ศ....... ...โดยผูรั้บจา้งไดรั้บค่าจา้งเป็นเงินเดือนละ............................บาท  
(...........................................................)  โดยผูว้า่จา้งจะจ่ายค่าจา้งเป็นรายเดือนทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน  และ
ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัภาษีเงินได ้ เงินประกนัสังคมและเงินสะสมจากค่าจา้งดงักล่าว (ถา้มี) 
  ขอ้ 2.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติังานในระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา.........1  (หน่ึง)........เดือน 
และหากผูว้า่จา้งเห็นสมควรขยายระยะเวลาทดลองงาน  ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งขยายระยะเวลา 
การทดลองงานออกไปอีกได ้   แต่รวมระยะเวลาทดลองงานเดิมแลว้ตอ้งไม่เกิน.........1.....(หน่ึง)..........เดือน  
ในระหวา่งน้ีผูรั้บจา้งจะตอ้งรับการประเมินผลการปฏิบติังานทุก.............เดือน....................ตามแบบประเมิน 
ของผูว้า่จา้ง         หากผูรั้บจา้งไม่ผา่นการทดลองงานหรือไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานให้สัญญาจา้งส้ินสุด
ลงทนัที 
  การประเมินผลการทดลองหรือการปฏิบติังานของผูว้า่จา้งใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  ขอ้  3.  ผูรั้บจา้งท่ีผา่นการทดลองงานตามขอ้ 2 แลว้ ถือว่าเป็นลูกจา้งชัว่คราวของวิทยาลยัเทคนิค
ชลบุรี      และผูรั้บจา้งจะตอ้งรับการประเมินผลการปฏิบติังานตามแบบประเมินของผูว้า่จา้ง 
ทุก....... 6.......(.......หก.......)   เดือน      ทั้งน้ี   ถา้ผูรั้บจา้งผา่นการปฏิบติังานแลว้  จะไดรั้บการต่อสัญญาจา้ง 
เป็นคราว ๆ ไป  คราวละ 1  (หน่ึง)   ปี    กรณีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีธุรการ ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น 
ครูจา้งสอนจะไดรั้บการต่อสัญญาเป็นภาคการศึกษา 
  ขอ้ 4.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  รวมทั้งค  าสั่ง
ของผูว้า่จา้ง  หรือท่ีผูว้า่จา้งตอ้งถือปฏิบติัท่ีใชบ้งัคบัในขณะท าสัญญาน้ี  และหรือท่ีจะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปในภาย
หนา้โดยเคร่งครัด   และให้ถือว่ากฎหมาย   ระเบียบขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค าสั่งดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
ฉบบัน้ี 
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 ขอ้  5.  ในวนัท าสัญญาฉบบัน้ีผูรั้บจา้งไดจ้ดัให ้นาย/นาง/นางสาว................................................... 
มีความสัมพนัธ์เป็น..............................................ท  าสัญญาค ้ าประกนัการปฏิบติังานและความรับผิดชอบของผู ้
รับจา้งตามสัญญาฉบบัน้ีดว้ยแลว้ 
  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตาย        หรือถูกศาลมีค าสั่งใหพ้ิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด    หรือ 
มีค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย          หรือผูว้า่จา้งเห็นสมควรให้เปล่ียนตวัผูค้  ้าประกนั          ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัให้มีผูค้  ้า
ประกนัรายใหม่มาท าสัญญาค ้าประกนัแทนภายในก าหนด  30  (สามสิบ) วนั     นบัแต่วนัท่ีผูค้  ้าประกนัเดิมถึงแก่
ความตาย        หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด     หรือมีค าพิพากษาให้ลม้ละลาย     หรือวนัท่ีผูรั้บจา้ง
ไดรั้บแจง้ให้เปล่ียนผูค้  ้าประกนัแลว้แต่กรณี      ถา้ผูรั้บจา้งไม่สามารถจดัหาผูค้  ้าประกนัรายใหม่มาท าสัญญาค ้า
ประกนัแทนภายในก าหนดเวลาดงักล่าว      ผูว้า่จา้งมีสิทธิเลิกจา้งตามสัญญาน้ีไดท้นัที 
  ขอ้  6.  ในระหว่างปฏิบติังานตามสัญญาน้ีผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตนให้อยู่ในศีลธรรมอนัดีงามและ
ตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดตามท่ีก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
   6.1   ปฏิบัติงานตามหน้า ท่ี ท่ีก าหนดและหรือหน้า ท่ี อ่ืน ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความตั้งใจ  และรักษาระเบียบแบบแผนของ..........สถานศึกษา.........ให้เกิดผลดีกา้วหน้าและมี
ช่ือเสียงแก่งานของ...สถานศึกษา........ 
   6.2  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
   6.3  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  ห้ามมิให้หรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัหน้าท่ีของตน
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางท่ีมิชอบ 
   6.4  ไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
   6.5  ตอ้งรักษาความลบัในหนา้ท่ีหา้มเปิดเผยโดยมิชอบ 
   6.6  รักษาความสามคัคีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  และตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหนา้ท่ี
การงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   6.7 ปฏิบติังานในหน้าท่ีไม่น้อยกว่าวนัละ 8 (แปด) ชัว่โมง โดยเร่ิมเวลา 8.00 น. ถึงเวลา
17.00น. 
   6.8  ผูรั้บจา้งตอ้งตั้งใจปฏิบติังานและลงเวลาปฏิบติังานดว้ยตนเองตามระเบียบ วนั เวลา 
และสถานท่ีท่ีผูว้า่จา้งก าหนด  และตอ้งมาปฏิบติังานจริง  พร้อมทั้งจะอุทิศเวลาของตนทั้งหมดให้แก่การปฏิบติังาน
เตม็ความรู้ความสามารถ 
  ขอ้  7.  ผูรั้บจา้งมีสิทธิเก่ียวกบัการลาดงัต่อไปน้ี 
   7.1  ลากิจ  ผูรั้บจา้งสามารถลากิจได ้ แต่จะไม่ไดรั้บเงินในวนัท่ีลา  โดยผูรั้บจา้งตอ้งยื่น
ใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3  (สาม) วนัท าการ และไดรั้บอนุญาตจาก......ผูอ้  านวยการสถานศึกษา....... ก่อน จึงจะหยุด
งานได ้  ทั้งน้ี......ผูอ้  านวยการสถานศึกษา.......อาจปฏิเสธไม่ยอมให้ผูรั้บจา้งลากิจไดถ้า้การหยุดงานของผูรั้บจา้ง
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่งานของ......สถานศึกษา.....เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นรีบด่วนจนไม่สามารถจะยื่นลาใบลากิจ
ก่อนได ้
 



-3- 
 

7.2   ลาป่วย  ผูรั้บจา้งลาไดไ้ม่เกิน..... 15... (สิบห้า)...  วนัท าการต่อปี โดยให้ไดรั้บค่าจา้ง
เตม็ ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งลาป่วยในรอบปีใดเกิน...... 15...(สิบหา้)..... วนัท าการ   กรณีปฏิบติังานในปีแรก 
ผูรั้บจา้งจะลาไดไ้ม่เกิน.....8 (แปด).... วนัท าการ    กรณีปฏิบติังานไดไ้ม่ถึง  6  เดือน   หากลาป่วยจะไม่ไดรั้บเงินใน
วนัท่ีลาป่วย 
   การลาป่วยในคราวเดียวกนัติดต่อเกินกว่า 3 (สาม) วนัท าการ ตอ้งมีหนังสือรับรองจาก
แพทยม์ายนืยนัดว้ย 

7.3   ลาคลอดผูรั้บจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาคลอดได ้.. ...45....(ส่ีสิบห้า) วนั  โดย
ไดรั้บค่าจา้งเตม็และมีสิทธิลาคลอดเพิ่มข้ึนอีก..45...(ส่ีสิบหา้)  โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 

ขอ้  8.  ในการปฏิบติังาน    ผูรั้บจา้งสัญญาวา่จะไม่ลาออกในระหวา่งภาคการศึกษา    กรณีผูรั้บ
จา้งประสงคจ์ะลาออก  ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ว้า่จา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั 

ขอ้  9.  ในกรณีผูว้่าจา้งจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจา้ง  ผูว้่าจา้งจะแจง้การเลิกจา้งให้แก่ผูรั้บจา้ง
ล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั ก่อนการเลิกจา้ง   

แต่ในกรณีหากผูรั้บจา้งไดก้ระท าการซ่ึงถือเป็นความผิดร้ายแรง     ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
จา้งฉบบัน้ีได้ทนัที  โดยไม่จ  าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  ซ่ึงกรณีน้ีถือว่าผูรั้บจา้งกระท าการถือเป็นความผิด
ร้ายแรงนั้น  เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

9.1 ทุจริตหนา้ท่ี 
9.2 กระท าผดิสัญญาจา้ง กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ  วนิยัของ..สถานศึกษา.. 

ไม่วา่ขอ้ใดขอ้หน่ึง  อนัอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่........สถานศึกษา........ 
9.3 ขาดงานเกิน  3  (สาม) วนัท าการติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
9.4 กระท าการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูว้า่จา้ง 
9.5 ใหข้อ้มูลหรือเอกสารอนัเป็นเทจ็ต่อผูว้า่จา้ง 
9.6 ไม่ปฏิบติัตามขอ้ 6.8  แห่งสัญญาน้ี 
9.7 ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา  โดยไม่มีเหตุผล 

อนัสมควร 
9.8 ขดัค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งโดยชอบ 
9.9 เปิดเผยความลบัในหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
9.10 ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

  ผูรั้บจา้งไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาจา้งทั้งส้ิน 
  ขอ้  10. สัญญาน้ีส้ินสุดเม่ือ 

10.1 ครบก าหนดระยะเวลาการจา้งตามสัญญาจา้งฉบบัน้ี 
10.2 ผูรั้บจา้งตาย 
10.3 ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
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10.4  ผูว้า่จา้งบอกเลิกสัญญาจา้ง  ตามขอ้ 9  หรือบอกเลิกสัญญาจา้งเม่ือปรากฏเหตุกบัผู ้
รับจา้งดงัต่อไปน้ี 
               10.4.1 เป็นผูท่ี้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
               10.4.2  ศาลพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
               10.4.3  ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่จะกระท าความผิดทางอาญาเวน้แต่เป็นความผิด
ลหุโทษหรือความผดิท่ีไดก้ระท าโดยไม่มีเจตนาหรือประมาท 
               10.4.4  แพทยล์งความเห็นวา่ผูรั้บจา้งมีสุขภาพไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานได ้
               10.4.5  ไม่ผา่นการทดลองงานหรือไม่ผา่นการประเมินผลงาน 
               10.4.6  ยบุหรือเลิกต าแหน่ง  หรือยบุส่วนงาน 
  ขอ้  11.  เม่ือสัญญาจา้งฉบบัน้ีส้ินสุดลงไม่วา่กรณีใดก็ตาม  ผูรั้บจา้งช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัใด ๆ 
อนัมีต่อผูว้า่จา้งทั้งหมดใหค้รบถว้นทนัที  และยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินสะสม  หรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงไดรั้บจากผูว้า่จา้ง
ใชช้ดใชห้น้ีสินและหรือภาระผกูพนัดงักล่าวไดอี้กดว้ย 
  ขอ้  12.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูว้า่จา้ง  เพื่อใช้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ  มิให้เกิดความเสียหายเสมือน  เช่น  วิญญูชนผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น นั้นจะถือ
ปฏิบติั หากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดความเสียหายข้ึน  จะเป็นเพราะความผิดของผูรั้บจา้งหรือมิใช่ความรับ
ผดิของผูรั้บจา้งก็ตาม  ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบทนัที 
  ขอ้  13.  ในระหว่างการปฏิบติังานตามสัญญาจา้ง  หากผูรั้บจา้งปฏิบติั  หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ี  หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ  อนัเป็นการท าผดิสัญญาโดยมิชอบ  หรือกระท าละเมิดต่อผูอ่ื้นเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผูว้า่จา้ง  ผูรั้บจา้งยนิยอมรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหก้บัผูว้า่จา้งทุกประการ 
  สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึนสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สัญญาได้อ่านและเขา้ใจขอ้ความแห่ง
สัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

 

 (ลงช่ือ)………………………………………….ผูว้า่จา้ง  
             (นายนิทศัน์  วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ) 
                        ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………….ผูรั้บจา้ง  

   (…………………………………)  

 

(ลงช่ือ)…………………………………………พยาน 
          (…………………………………)  

 

(ลงช่ือ)…………………………………………พยาน 
          (…………………………………) 
 
 



 

      

ค าสัญญาค า้ประกนั 
  

             เขียนท่ี................วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี.............. 
               วนัท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

  ขา้พเจา้.........................................................................................................อาย.ุ...........................ปี 
ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี..................................ซอย.........................................ถนน................................................... 
ต าบล................................................อ าเภอ...............................................จงัหวดั........................................................ 
อาชีพ................................................................ต  าแหน่ง............................................................................................... 
ระดบั......................................รับเงินเดือนขั้น...........................บาท   สังกดั................................................................
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี.............................................................................................. 
ออกใหท่ี้..............................................................เม่ือวนัท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. ......................... 
ขอท าสัญญาค ้าประกนัไวใ้ห้แก่วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี   สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัชลบุรี   ส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 

  ตามท่ี (นาย , นาง , นางสาว)............................................................................................................. 
ไดส้มคัรเขา้ท างานในต าแหน่ง.................................................................................................................................... 
วทิยาลยัเทคนิคชลบุรี  สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัชลบุรี  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ขา้พเจา้ยอมผกูพนั 
เป็นผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของ  (นาย , นาง , นางสาว)......................................................................................... 
(นาย , นาง , นางสาว)....................................................................................................ท าการหรืองดเวน้การกระท า 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแลว้   ถา้ 
(นาย , นาง , นางสาว)...............................................................................ไม่ช าระหน้ี   ซ่ึงเป็นการหลบหลีกหนีหาย 
หรือถึงแก่กรรม    ขา้พเจา้ยนิยอมรับเป็นผูช้ดใชห้น้ีค่าเสียหายทั้งส้ินแทน   (นาย , นาง , นางสาว) 
.................................................................................................ตามแต่ทางราชการจะเรียกร้องใหช้ดใชค้่าเสียหายนั้น 
จะเรียกร้องเอาจากขา้พเจา้หรือจาก  (นาย , นาง , นางสาว).......................................................................................... 
คนใดคนหน่ึงก่อนหรือทั้งสองคนก็ได ้     โดยขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนเป็นลูกหน้ีรวมกนักบั   (นาย , นาง , นางสาว) 
.................................................................................................................ขา้พเจา้ยอมรับผดิชดใชใ้หโ้ดยไม่ไดโ้ตแ้ยง้ 
แต่อยา่งใด 
  ขา้พเจา้ขอแสดงหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของขา้พเจา้และปลอดจากภาระผกูพนัใด ๆ  
อนัท าใหท้รัพยสิ์นน้ีเส่ือมค่าเพื่อเป็นหลกัฐานในการค ้าประกนัไวต่้อวทิยาลยัเทคนิคชลบุรี ดงัน้ี 
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ท่ีดิน 
ก.   โฉนดเลขท่ี....................................................เน้ือท่ี..........................ไร่......................งาน 

..................................ตารางวา   อยูท่ี่ต  าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต................................. 
จงัหวดั..........................................................ราคาประมาณ.........................................................................บาท 
  ข.   โฉนดเลขท่ี......................................................เน้ือท่ี..........................ไร่....................งาน 
............................ตารางวา   อยูท่ี่ต  าบล/แขวง.................................................อ  าเภอ/เขต................................... 
จงัหวดั.......................................................ราคาประมาณ............................................................................บาท 
            ขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ก่อหน้ีสินหรือภาระผกูพนัใด ๆ ในทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ตามท่ีระบุไว ้
ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ียงัคงมีผลอยู ่
             ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนสัญญาค ้าประกนัในระหวา่งเวลาท่ี (นาย ,นาง ,นางสาว)....................... 
.............................................................................ตอ้งรับผิดชอบอยู ่
            สัญญาฉบบัน้ี   ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจดีตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือต่อหนา้พยานเป็นส าคญั 
    
      

         ลงช่ือ..........................................................ผูค้  ้าประกนั 
       (......................................................) 
 

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

          ลงช่ือ........................................................พยาน 
       (......................................................) 
 
  ขา้พเจา้.......................................................................................................................คู่สมรสของ 
...............................................................................................ยนิยอมให.้................................................................. 
ท าสัญญาฉบบัน้ีได ้      
 

      ลงช่ือ..........................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
       (......................................................) 
 

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

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


