
สัญญาจ้างลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาหนี้ของเกษตรกร 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สัญญานี้ท าขึ้นที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อวันที่........ เดือน................... พ.ศ. ........... 
ระหว่างกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย นาย........................................................................................................... 
ต าแหน่ง รองเลขาธิการ รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้   
จะเรียกว่า “นายจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... อายุ..............ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี................. หมู่............. ซอย................................................ ถนน.……………..………………..…..……….. 
ต าบล................................................. อ าเภอ..……………….……………………… จังหวัด.......................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. นายจ้างไดต้กลงจ้าง (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... เป็นลูกจ้าง
ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต าแหน่ง................................................. 
อัตราค่าจ้างเดือนละ........................................ บาท ตั้งแต่วันที่............... เดือน................................... พ.ศ. ………….... 
ถึงวันที่............. เดือน................................... พ.ศ. …………….. เป็นระยะเวลาจ้าง................ปี ................เดือน 

 ข้อ ๒. นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันท าการสุดท้ายของเดือน โดยให้ลูกจ้างส่งมอบผลการปฏิบัติงาน
ให้แก่นายจ้างภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 

 ข้อ ๓.  กรณีท่ีลูกจ้างขาดงานในวันใดวันหนึ่ง นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น เว้นแต่การลากิจล่วงหน้า 
หรือกรณีการลากิจอันเนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจลาล่วงหน้าได้ 

ข้อ ๔.  การลาตามข้อ ๓ ให้ลาได้ปีละไมเ่กิน ๒๐ วัน ในปีงบประมาณนั้น ๆ 
ข้อ ๕.  การลาป่วยเกิน ๓ วัน ให้แสดงใบรับรองแพทย์ด้วย หากไม่มีถือว่าขาดงาน 
ข้อ ๖. ลูกจ้างตกลงว่าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บังเกิดผลดีที่สุด ตามความรู้และความสามารถ 
ข้อ ๗. ลูกจ้างตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน

ของนายจ้างซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะท าสัญญาฉบับนี้ และท่ีจะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า 
ข้อ ๘. นายจ้างตกลงว่าจะให้ลูกจ้างปฏิบัติงานนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าท างาน 
ข้อ ๙. นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้ทันทเีมื่อ 

(๑) ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ 
(๒) ลูกจ้างจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลของนายจ้าง ซึ่งใช้บังคับอยู่แล้วในขณะท าสัญญาฉบับนี้และที่จะมี
ต่อไปในภายหน้า 

(๓) ลูกจ้างเจ็บป่วยจนหย่อนสมรรถภาพหรือสูญเสียความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(๔) ลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทุน 
(๕) ผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะจ้างต่อ 

 ข้อ ๑๐. ในกรณีที่ลูกจ้างกระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง 
ลูกจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นทุกประการ และนายจ้างมีสิทธิบอกเลิกจ้างลูกจา้งได้ทันที 

 ข้อ ๑๑. ในกรณีลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสามวันท าการโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่
สามารถชี้แจงหรือแสดงหลักฐานถึงเหตุแห่งความจ าเป็นต่อนายจ้างได้ โดยยินยอมให้นายจ้างพิจารณาบอกเลิกสัญญา
จ้างได้ 

 สัญญาเลขท่ี.……..….../……………….



 
- ๒ - 

 

 ข้อ ๑๒.  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ลูกจ้างได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).............................. 
...................................................................................... อาชีพ………………………………………………………….……………...……. 
ต าแหน่ง.............................................................................. หน่วยงาน…..……………………………………………..…………….......
ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรมหาชนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าข้าราชการระดับ ๔ ขึ้นไป หรือ
พนักงานส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรระดับไม่ต่ ากว่าพนักงานอาวุโสเป็นผู้ค้ าประกัน โดยให้ผู้ค้ าประกัน
รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของลูกจ้าง รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 หากผู้ค้ าประกันเป็นพนักงานส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถค้ าประกันลูกจ้างได้    
ไม่เกิน ๒ คน 
 ข้อ ๑๓. ในกรณีที่ลูกจ้างมีความประสงค์จะขอลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากงานต่อ
นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันลาออก เมื่อนายจ้างหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายจ้างอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าพ้นสภาพการจ้าง หากลูกจ้างไม่ยื่นหนังสือขอลาออกภายในเวลาที่
ก าหนดข้างต้น และก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างอันเนื่องมาจากการลาออกโดยไม่ยื่นหนังสือขอลาออกจากงาน
ล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น ลูกจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับแจ้ง
ความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้าง 
 ข้อ ๑๔. สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ 

(๑) ครบอายุสัญญาจ้าง 
(๒) ลูกจ้างตาย 
(๓) นายจ้างเลิกจ้าง 

 ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ ลูกจ้างตกลงว่าจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ 
นายจ้าง 
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
แห่งสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและมอบให้ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 
                                                                  ลงชื่อ ........................................................................... นายจ้าง 

          (นายสไกร  พิมพ์บึง) 
          รองเลขาธิการ รักษาการในต าแหน่ง 

        เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 

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

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



สัญญาค้้าประกันการเข้าท้างานเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาหนี้ของเกษตรกร 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ......................... 

เขียนที่ ........................................................................... 
วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ………..…… 

ข้าพเจ้า .......................................................................... อายุ .............. ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี ...............
หมู่ ............ ซอย …………………….…..………… ถนน ............................................ ต าบล .................................................... 
อ าเภอ ........................................... จังหวัด ......................................... อาชีพ ……………………………………………………….… 
ขอท าสัญญาฉบับนี้ให้ไว้แก่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้ คือ 

เมื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................. กระท าหรืองดเว้นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ถ้า (นาย/นาง/นางสาว) 
................................................................................ไม่ช าระหนี้นั้น ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยร่วมรับผิดกับ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ ในฐานะลูกหนี้ร่วม ตามจ านวน
ที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียกร้องให้ชดใช้ทุกประการ โดยทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
จากส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างที่ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... 
ยังเป็นลูกจ้างของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ให้เพิกถอนการค้ าประกันได้ตามเงื่อนไขท่ีส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนด 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน 
(.....................................................................) 

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

ค้ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้้าประกัน 

ข้าพเจ้า ………………………………..…………….…………… คู่สมรสของ ............................................................... 
ได้รับรู้และยินยอมให้ ……………………………………………………..... ท าสัญญาฉบับนี้ได ้

 ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยินยอม 
 (.......................................................................) 

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