
สัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
 

เขยีนที่ กรมอู่ทหารเรือ 
วันที่..........เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๕ 

            ข้าพเจ้า .................................................... เกิดเม่ือวันที่...........เดือน .......................พ.ศ. ...................
อายุ ............ ป ีต าหนิ............................................................. เกิดท่ีบ้านเลขท่ี .............................. หมู่ที ่........... 
ตรอก/ซอย....................................... ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ............................................. 
อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................ 
สัญชาติ .......................... นับถือศาสนา ............................................ โทรศัพท์ ..................................................  
 ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ......................... หมู่ที ่...... ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................ . อ าเภอ/เขต ..................................... 
จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................................... 
 บิดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าชื่อ .............................................................. สัญชาติก าเนิดของบิดา .............. 
อาชีพของบิดา..................................................... ต าแหน่ง .................................................................................. 
สังกัด ....................................................................................... โทรศัพท์ ............................................................ 
 มารดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าชื่อ ....................................................... สัญชาติก าเนิดของมารดา .............. 
อาชีพของมารดา......................................................... ต าแหน่ง .............................................. ............................ 
สังกัด .......................................................................................... โทรศัพท์ .................. ....................................... 
 ผู้แทนโดยชอบธรรมของข้าพเจ้าชื่อ.......................................................... ............................................ 
เกี่ยวพันโดยเป็น........................................ ของข้าพเจ้า สัญชาติโดยก าเนิดของผู้แทนโดยชอบธรรม................... 
อาชีพของผู้แทนโดยชอบธรรม...........................................................ต าแหน่ง ....................................................
สังกัด ................................................................................................................ โทรศัพท์ ...................................  
 ขอท าหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพเรือ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือตามสัญญานี้  
ด้วยความสมัครใจ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้อง ตามระเบียบกองทัพเรือ  
ว่าด้วยการศึกษา ทุกประการ 
 ข้อ ๒ เมื่อกองทัพเรือรับข้าพเจ้า เป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษา  
เล่าเรียนจนเต็มความสามารถ ตามหลักสูตรที่ทางราชการก าหนดไว้ 
 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชาและยินยอมปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระเบียบ วินัย 
และแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยู่แล้ว และก าหนดขึ้นใหม่ทุกประการ ทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
ฐานะนักเรียน 
 ข้อ ๔ ในระหว่างที่เป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่ท าการสมรส หรือมีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการจัดให้ 
 ข้อ ๖ เมื่อทางราชการประสงค์ให้ข้าพเจ้าเป็นพนักงานราชการประเภทใด กลุ่มงานใด ต าแหน่งใดแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็นไปตามความประสงค์นั้น 
 ข้อ ๗ เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะเรียนให้จบตามหลักสูตร  
ที่ทางราชการก าหนดไว้ ถ้าต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงิน
เป็นค่าตอบแทนแก่ทางราชการตามจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (รวมจ านวนปี
ที่เรียนซ้ าชั้น) จ านวนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี เว้นแต่จะมีเหตุผล
อันสมควรได้รับความปรานีจากกองทัพเรือ 



- ๒ - 
 

 ข้อ ๘ เมื่อข้าพเจ้าจบหลักสูตรตามที่ทางราชการก าหนดไว้ ข้าพเจ้าต้องรับราชการต่อไปอีก 
เป็นระยะเวลา ๒ เท่าของจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกองทัพเรือ (รวมจ านวนปีที่เรียนซ้ าชั้น) 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ถ้าข้าพเจ้ารับราชการ ไม่ครบตามก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะได้รับความปรานี
จากทางราชการ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ทางราชการตามจ านวนปีที่รับราชการเป็น
พนักงานราชการไม่ครบนั้น จ านวนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี 
 ข้อ ๙ ถ้าข้าพเจ้าท าทรัพย์สินของทางราชการช ารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  
ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดช ารุดเสื่อมสลายที่เป็นไปตามสภาพของการใช้ หรือเกิดจากธรรมชาติ ข้าพเจ้า  
ยอมชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียหาย หรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการก าหนด 
 ข้อ ๑๐ การชดใช้ตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ข้าพเจ้ายอมชดใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ต้องผูกพันตามสัญญานี้ 
ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เป็นการเสร็จสิ้นทันทีท่ีขอลาออก 
 ข้อ ๑๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้สัญญานี้มีผลบังคับแก่ข้าพเจ้าจนกว่าทางราชการจะบอกเลิกหรือเมื่อข้าพเจ้า
เรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการก าหนดไว้ และรับราชการเป็นพนักงานราชการครบระยะเวลา ๒ เท่า
ของจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกองทัพเรือ (รวมจ านวนปีที่เรียนซ้ าชั้น) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี
 ข้อ ๑๒ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ
ต่อหน้าพยาน 
 
 (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ให้สัญญา 
                                        (.........................................................)  
 

  
 (ลงชื่อ) พลเรือโท...........................................ผู้แทนกองทัพเรือ 
                                                                    (วโิรจน์  นิลพงษ์)  
 

  
 (ลงชื่อ) นาวาโท.............................................พยาน(กรรมการท าสัญญา) 
                     (สัมพันธ์  อุดมสุข) 
 
 

 (ลงชื่อ) ว่าทีเ่รือตรี.........................................พยาน(กรรมการท าสัญญา) 
                       (ประภาพันธ์  บุญเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 

 ข้าพเจ้า ....................................................................................................... อายุ ............................ ป ี 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน .................................................... อยู่บ้านเลขท่ี ................................. หมู่ที ่…….. 
ตรอก/ซอย ................................................................ ถนน .................................................................................   
ต าบล/แขวง................................................................... อ าเภอ/เขต ...................................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท ์........................................ เป็นผู้แทน 
โดยชอบธรรมของ ................................................ โดยเป็น บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้รับบุตรบุญธรรม ได้ทราบ 
ข้อความในใบสมัครและสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนชา่งกรมอู่ทหารเรือของ ............................................. แล้ว  
ยินยอมให้......................... .......................................................... สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
และท าสัญญาสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือให้ไว้ต่อกองทัพเรือได้ 
 

  (ลงชื่อ)....................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม 

                                                     (....................................................................) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ 

๑. ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. ผู้แทนโดยชอบธรรม  ได้แก่ 

  ๒.๑ บิดาและมารดา 
  ๒.๒ บิดาหรือมารดา ในกรณีที่อ านาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา 
  ๒.๓ ผู้ปกครองที่ศาลตั้ง 
  ๒.๔ ผู้ปกครองที่ตั้งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดา ซึ่งถึงแก่กรรมทีหลัง 
  ๒.๕ ผู้รับบุตรบุญธรรม 
 ๓. ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาค ้าประกัน 
 

เขียนที่ กรมอู่ทหารเรือ 
วันที่..........เดือน..................พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 ข้าพเจ้า ..................................................... .......................... อายุ ............... ปี สัญชาติ ................. 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน ......................................................... อาชีพ ......................................................... 
ต าแหน่ง .......................................................................... สงักัด .......................................................................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ....................................  หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย .............................................
ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................. โทรศัพท์ ...................................  
ขอท าสัญญาค้ าประกัน........................................... ...................................................................................... ..
ซึ่งสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ให้ไว้ต่อกองทัพเรือดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ตามข้อความที่ ..................................... .......................................... ได้กล่าวไว้ในใบสมัคร 
ลงวันที่.....................เดือน.......................................................พุทธศักราช.....................................และใหท้ าสญัญา 
ลงวันที.่............เดือน.....................พุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้ไว้ต่อกองทัพเรือนั้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริง
ทุกประการ 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามสัญญานั้นทุกประการแล้ว 
 ข้อ ๓ เมื่อ ........................................................................ ปฏิบัติผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อกองทัพเรือแล้ว 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่กองทัพเรือ ผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตามหนังสือดังกล่าวให้แก่ ......................................................................  เมื่อได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้า
ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ามิให้เอาการผ่อนเวลา 
หรือผ่อนผันจ านวนเงินในการช าระหนี้ หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้อง
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมี
การช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
 ข้อ ๔ ข้าพเจ้าจะไม่พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาค้ าประกันนี้ ในกรณีท่ี...................................
ได้สัญญาไว้ต่อกองทัพเรือ โดยความส าคัญผิด หรือมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคล
ตามกฎหมาย 
 ข้อ ๕ ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
   
                                                  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ค้ าประกัน 
                                           (............................................................)  
 

  (ลงชื่อ) พลเรือโท..............................................ผู้แทนกองทัพเรือ 
                                                                             (วิโรจน ์ นิลพงษ์)  
 

  (ลงชื่อ) นาวาโท.................................................พยาน (คนที่ ๑) 
                                                            (สัมพันธ์  อุดมสุข) 
 

  (ลงชื่อ) ว่าทีเ่รือตรี.............................................พยาน (คนที่ ๒) 
                                                           (ประภาพันธ์  บุญเทศ) 
 
 



 
 
 

ค้ายินยอมให้ท้าสัญญาค ้าประกันของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้า ..................................................................... อายุ ................. ปี สัญชาติ......................... 
เกี่ยวข้องกับ.................................................................................โดยเป็น สามี/ภรรยา ไดท้ราบข้อความในสัญญา
ค ้าประกันของ...............................................................ลงวนัที่............เดือน.........................พุทธศักราช................
ซ่ึงให้ไว้ต่อกองทัพเรือแล้ว ยินยอมให.้..............................................................................ทา้สัญญานี ได้ 
                                              

                                                     (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                             (..............................................................)  
  

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



 
เอกสารประกอบการท้าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

 
ส่วนที่ ๑ ของนักเรียน 

1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนนักเรียน    จ้านวน  1 ฉบับ 
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน     จ้านวน  1 ฉบับ 
3. ส้าเนาแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ้านวน  1 ฉบับ 

 
ส่วนที่ ๒ ของผู้แทนโดยชอบธรรม 

๑. ส้าเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม    จ้านวน  1 ฉบับ 
๒. ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้แทนโดยชอบธรรม    จ้านวน  1 ฉบับ 

 
ส่วนที่ ๓ ของบิดา – มารดา 

๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนบิดา    จ้านวน  1 ฉบับ 
๒. ส้าเนาทะเบียนบ้านบิดา     จ้านวน  1 ฉบับ 
๓. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนมารดา   จ้านวน  1 ฉบับ 
๔. ส้าเนาทะเบียนบ้านมารดา     จ้านวน  1 ฉบับ 

 
ส่วนที่ ๔ ของผู้ค ้าประกัน 

๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ    จ้านวน  1 ฉบับ 
๒. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนผู้ค ้าประกัน   จ้านวน  1 ฉบับ 
๓. ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค ้าประกัน    จ้านวน  1 ฉบับ 
๔. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนคู่สมรสของผู้ค ้าประกัน    จ้านวน  1 ฉบับ 
๕. ส้าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสของผู้ค ้าประกัน   จ้านวน  1 ฉบับ 
๖. ส้าเนาใบส้าคัญการสมรสของผู้ค ้าประกัน   จ้านวน  1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

***ให้ใช้ปากกาสนี้้าเงินเท่านั้น*** 
 

ตัวอย่าง 
ส่วนที่ 1 ของนักเรียน   
 

 ข้าพเจ้า...ชื่อ...........นามสกุล.................เกิดเม่ือวันที่.........เดอืน........................พ.ศ. .....................
อายุ.............ป ีต าหนิ...แผลเปน็ที่ ? .....................................................บ้านเกิดเลขที่....................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................ต าบล/แขวง................... ........................ 
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์.........................  
สัญชาติ...................นับถือศาสนา...................... โทรศัพท์ ........................................................ ........................... 
  
ส่วนที่ 2 ของผู้ปกครอง 

หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 

 ข้าพเจ้า..........ชื่อ..............นามสกุล......................อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย........................... 
ถนน......................................................หมู่ที่ ............ต าบล/แขวง..........................................................................  
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์........................ 
โทรศัพท์.....................................................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ...เขียนชื่อ  -   นามสกุลของนักเรียน.... 
โดยเป็น บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้รับบุตรบุญธรรม ได้ทราบข้อความในใบสมัครและสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็น
นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือของ...เขียนชื่อ - นามสกุลของนักเรียน....แล้ว  ยินยอมให้....เขียนชื่อ -นามสกุลของนักเรียน
สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือและท าสัญญาสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือให้ไว้
ต่อกองทัพเรือได้ 
 

  (ลงชื่อ).............ลายมือชื่อ   นามสกุล.......................ผู้แทนโดยชอบธรรม 
                                                      (..ชื่อ  นามสกุล ผู้ปกครอง/ผู้แทนตัวบรรจง...) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ของผู้ค ้าประกัน 
  

 ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ..... ..........ปี สัญชาติ................. 
อาชีพ............................................................สังกัด...................................................... ..................ตั้งบ้านเรือนอยู่
บ้านเลขท่ี...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................................หมู่ที่............  
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด........... ......................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.. ......................................................................... ขอท าสัญญา  
ค้ าประกัน...............ชื่อ  นามสกุล ของนักเรียน.................. ซึ่งสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ให้ไว้  
ต่อกองทัพเรือดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ตามข้อความที่......ชื่อ  นามสกุล ของนักเรียน.............ได้กล่าวไว้ในใบสมัครลงวันที่....-...
เดือน.............-......................พุทธศักราช.....-...........และให้ท าสัญญาลงวันที่  ๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๘ ให้ไว้ต่อกองทัพเรือนั้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามสัญญานั้นทุกประการแล้ว 
 ข้อ ๓ เมื่อ..............ชื่อ  นามสกุล ของนักเรียน............ปฏิบัติผิดสญัญาที่ให้ไว้ต่อกองทัพเรือแล้ว
ข้าพเจ้ายอมรับผิดชดใช้เงินค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายให้แก่กองทัพเรือร่วมกับ......ชื่อ  นามสกุล ของนักเรียน 
ในฐานะลูกหนี้ร่วมทันที และสละสิทธิของผู้ค้ าประกัน ซึ่งมีอยู่ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๖๘๘  มาตรา ๖๘๙  และมาตรา ๖๙๐ นอกจากนี้เมื่อกองทัพเรือยอมผ่อนเวลาการช าระเงินให้แก่
..........ชื่อ  นามสกุล ของนักเรียน...........แล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลานั้น 
 การชดใช้เงินตามความในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายในก าหนด ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ 
 ข้อ ๔ ข้าพเจ้าจะไม่พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาค้ าประกันนี้ ในกรณีท่ี..ชื่อ นามสกุล ของนักเรียน.
ได้สัญญาไว้ต่อกองทัพเรือ โดยความส าคัญผิด หรือมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคล
ตามกฎหมาย 

ค ายินยอมให้ท าสัญญาค้ าประกันของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้า.....ชื่อ...........นามสกุลคู่สมรสของผู้ค ้า ฯ........อายุ.................ปี สัญชาติ............................ 
เกี่ยวข้องกับ.................ชื่อ........นามสกุลผู้ค ้าประกัน................. โดยเป็น สามี/ภรรยา ได้ทราบข้อความในสัญญา 
ค้ าประกันของ.........ชื่อ........นามสกุลผู้ค ้าประกัน...............ลงวันที่......1......เดือน..............พฤษภาคม...................
พุทธศักราช......2565...... ซึ่งให้ไว้ต่อกองทัพเรือแล้ว ยินยอมให้.............ชื่อ........นามสกุลผู้ค ้าประกัน................
ท าสัญญานี้ได้ 
                                              

                                                     (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ ให้ความยินยอม 
                                             (..............................................................)  
  

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

    ***ให้ใช้ปากกาสนี้้าเงินเท่านั้น*** 


