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แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ได้รับทุนสภำกำชำดไทย 

ลำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำและกำรฝึกอบรมวุฒิบัตรด้ำนกำรแพทย์ 

ในเวลำปกติ ภำยในประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

************************************

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 กำรลำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำและกำรฝึกอบรมวุฒิบัตรด้ำนกำรแพทย์
ในเวลำปกติ ภำยในประเทศ โดยทุนสภำกำชำดไทย หมำยถึง 

การพิจารณาให้บุคลากรสภากาชาดไทยลาไปเพ่ิมพูนความรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ด้วยการเรียน การฝึกอบรม หรือการวิจัยตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันวิชาชีพของรัฐ ในประเทศ โดยใช้เวลาปฏิบัติงานปกติ
และได้รับเงินเดือน และหรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับ
ค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือ
ต่อจากการศึกษานั้นด้วย

1.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ได้แก่

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
- ปริญญาเอก 
- ปริญญาโท

1.3 หลักสูตรกำรฝึกอบรมวุฒิบัตรด้ำนกำรแพทย์/ทันตแพทย์/สัตวแพทย์/เภสัชกร 
ได้แก่

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/ต่อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สาขาต่าง ๆ
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1.4 ระเบียบสภำกำชำดไทยท่ีเกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าสภากาชาดไทย ตามหมวด 9 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย
การลาของเจ้าหน้าที่ประจ าและลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2556

1.5 คุณสมบัติของผู้ท่ีจะลำศึกษำ

1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการทดลองการ
ปฏิบัติงาน ยกเว้น ผู้ลาฝึกอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรด้านการแพทย์สาขาที่ขาดแคลนตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด

2. เปน็ผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความประพฤติดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟอ้งคดีอาญา 

ยกเว้นความผิดอาญาที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ
4. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และผู้อ านวยการหน่วยงาน

ต้นสังกัดอนุญาตให้ไปศึกษา
5. ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทย

ภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ลาไป
ศึกษาอีกได้

6. ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเร่ิมต้นเปดิภาคการศึกษา

1.6 แนวทำงกำรพิจำรณำจัดสรรทุนลำศึกษำ

1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจ าเป็นและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่
หน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนงานหรือโครงการที่จะให้ผู้ไปศึกษากลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
เปน็การแน่นอน

2. หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงพอ และไม่เปน็การเสียหายต่อหน่วยงาน และไม่ขออัตราก าลังเพ่ิม

3. สาขาวิชาและระดับการศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่สภากาชาดไทยก าหนด

4. จะต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หลักสูตรและคุณวุฒิได้รับการรับรอง
วิทยฐานะจากภาครัฐ

1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
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เมื่อคณะกรรมกำรทรัพยำกรบุคคลของสภำกำชำดไทย

มีมติอนุมัติรายชื่อและทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรท่ีผ่านการ

สอบคัดเลือกเพ่ือลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรม

วุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ เรียบร้อยแล้ว

ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะส่งเรื่องแจ้งผลการ

อนุมัติรายชื่อและทุนลาศึกษาต่อฯ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของ

ผู้ได้รับอนุมัติทุนลาศึกษาต่อฯ เพ่ือทราบ และใหจ้ัดท าส าเนาเอกสาร

การอนุมัติเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
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2. ข้ันตอนกำรจัดท ำสัญญำลำไปศึกษำฯ 

เมื่อผู้ลำศึกษำต่อฯ ทรำบผลกำรอนุมัติรำยชื่อและทุนกำรศึกษำต่อฯ ประจ ำปี 
จำกส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลแล้ว ให้ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ ตำมข้ันตอน 
ดังนี้

1. *ดาวน์โหลด “สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทยไปศึกษาฯ” ได้ที่เว็บไซต์

ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล https://hrtrcs.redcross.or.th (เมนู บริการ > การฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากร > การลาศึกษา/ลาฝึกอบรม) จ ำนวน 2 ชุด

*แบบฟอร์มสัญญาฯ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

2. ผู้ค ้าประกันสัญญาให้เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนี้

2.1 บิดา มารดา หรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

2.2 เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือข้าราชการซึ่งมีสถานะเทียบเท่า

2.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 6 ขึ้นไป

3. **กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญาทั้ง 2 ชุด ใหเ้รียบร้อย และจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการจัดท าสัญญา จ ำนวน 2 ชุด ทั้งของผู้ลาศึกษา ผู้ค ้าประกัน คู่สมรสของผู้ลาศึกษา 

(ถ้ามี) และคู่สมรสของผู้ค ้าประกัน (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ

** รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท าสัญญา และวิธีการกรอกข้อมูล

ในสัญญา ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

4. เมื่อผู้ลาศึกษาต่อฯ จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้โทรติดต่อนิติกร 

ส านักกฎหมาย เพ่ือนัดหมายวันส่งเอกสารสัญญา โทร. 0 2256 4086

(ยกเว้น รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ให้ติดต่อที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ รพ.)

ทั้งนี้ ผู้ลำศึกษำต่อฯ ต้องด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำให้แล้วเสร็จ จึงจะขอ

เบิกจ่ำยเงินทุนกำรศึกษำได้ 

กรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการจัดท าสัญญาประการใด
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : นายพิชัยรัตน์ มงคลเสถียร 

นิติกร ส านักกฎหมาย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ช้ัน 4
หรือ โทร. 0 2256 4086
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3.1 ส ำหรับกำรขอเบิกเงินทุนกำรศึกษำครั้งแรก ผู้ลำศึกษำต่อฯ ต้องจัดท ำสัญญำ
ให้แล้วเสร็จ (ตำมหัวข้อท่ี 2 หน้ำ 4) จึงจะขอเบิกเงินทุนกำรศึกษำได้

3.2 ส ำหรับกำรขอเบิกเงินครั้งท่ีสองเป็นต้นไป ผู้ลำศึกษำต่อฯ ต้องส่งเรื่อง
รำยงำนผลกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ (ตำมหัวข้อท่ี 4 หน้ำ 6) มำยังส ำนักงำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคลก่อน จึงจะขอเบิกเงินทุนกำรศึกษำได้

3.3 เงินทุนท่ีผู้ลำศึกษำต่อฯ ขอเบิกแต่ละภำคกำรศึกษำ รวมตลอดหลักสูตรแล้ว
ต้องไม่เกินวงเงินท่ีอนุมัติ และต้องเป็นไปตำมหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำก ำหนดตำมรำยกำร
ท่ีจ่ำยจริง ดังน้ี

1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ค่าลงทะเบียนเข้าเปน็นักศักษาใหม่
2) ค่าบ ารุงการศึกษาต่อภาคการศึกษา
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
4) ค่ากิจกรรมนักศึกษา
5) ค่าบ ารุงบัณฑิตวิทยาลัย
6) ค่าบริการ Internet
7) ค่าหน่วยกิต
8) ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ 
9) ค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
10) ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน
11) ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม
12) ค่าอุปกรณ์พิเศษ
13) ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
14) ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ
15) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ระบุในหลักสูตร

3.4 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินท่ีออกโดยสถำบันกำรศึกษำเป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย 
ซึ่งเม่ือผู้ลำศึกษำต่อฯ ได้รับหลักฐำนใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้ท ำเรื่องขอเบิกเงินทุนกำรศึกษำ
ของแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมขั้นตอนดังน้ี

3.4.1 *ท าบันทึกข้อความ เร่ือง ขอเบิกเงินทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ดังนี้

-หลักฐานใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามรับรอง และเขียนข้อความก ากับว่า 
“ขอรับรองว่าเปน็ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและได้จ่ายไปตามนี้จริง”

-ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของผู้เบิกเงิน พร้อมลงนามรับรอง
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
(แนบเฉพาะการขอเบิกเงินคร้ังแรกเท่านั้น)

*ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกฯ เร่ืองขอเบิกเงินทุนการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

3.4.2 ส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 3.4.1 ไปยังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือตรวจสอบ และส่งเร่ืองไปยังส านักงานการคลัง เพ่ืออนุมัติจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้เบิกเงิน

ท้ังน้ี ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำหรือขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำของตนเอง

3. กำรเบิกจ่ำยเงินทุนกำรศึกษำแต่ละภำคกำรศึกษำ
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4.1 ผู้ลำศึกษำต่อฯ ต้องรำยงำนผลกำรศึกษำทุกภำคกำรศึกษำตำมระยะเวลำกำรศึกษำ

ท่ีสถำบันกำรศึกษำก ำหนด จนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำโดยสมบูรณ์

4.2 หำกผู้ลำศึกษำต่อฯ ไม่รำยงำนผลกำรศึกษำแต่ละภำคกำรศึกษำโดยไม่มีเหตุอันควร

จะไม่สำมำรถเบิกเงินทุนกำรศึกษำภำคกำรศึกษำต่อไปได้ ท้ังน้ี ผู้มีอ ำนำจอนุญำตอำจจะ

พิจำรณำให้ยุติกำรศึกษำ หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมควรแก่กรณีต่อไป

4.3 เม่ือผู้ลำศึกษำต่อฯ ทรำบผลกำรศึกษำแต่ละภำคกำรศึกษำแล้ว ใหท้ ำเรื่องรำยงำนผล

กำรศึกษำแต่ละภำคกำรศึกษำ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นโดยทันที ตำมขั้นตอน

ดังน้ี

4.3.1 *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาภายในประเทศ

และต่างประเทศ (F-TRC-STD-08) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน V TRC หรือเว็บไซต์ https://vtrc.redcross.or.th

(เมนู ระเบียบ/หลักเกณฑ์ > แบบฟอร์ม) 

- เว็บไซต์ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล https://hrtrcs.redcross.or.th

(เมนู บริการ > การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร > การลาศึกษา/ลาฝึกอบรม)

*ตัวอย่างแบบฟอร์ม F-TRC-STD-08 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

4.3.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม F-TRC-STD-08 ให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนา

เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ปรากฏผลการศึกษาชัดเจน พร้อมลงนามรับรอง

4.3.3 รวบรวมและส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 4.3.2 ไปยังส านักงานบริหารทรัพยากร

บุคคล เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล หรือเสนอต่อผู้มีอ านาจ แล้วแต่กรณี

4. กำรรำยงำนผลกำรศึกษำแต่ละภำคกำรศึกษำ
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ผู้ลำศึกษำต่อฯ ที่ครบก ำหนดลำศึกษำตำมสัญญำแล้ว แต่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ
สำมำรถส่งเร่ืองขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำหรือขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้

5.1 ควำมหมำยของกำรขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำและกำรขอขยำยระยะเวลำ
กำรศึกษำ

5.2 กำรขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำและกำรขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ 
ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรลำไปศึกษำฯ ดังนี้

กำรขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำ กำรขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ

การลาเพ่ือขยายระยะเวลาการศึกษา 
โดยใช้เวลาปฏิบัติงานปกติ 
โดยระยะเวลาที่ขอขยาย

น ามารวมในการคิดชดใช้ทุน

การขยายระยะเวลาการศึกษา 
โดยใช้เวลานอกเวลาปฏิบัติงานปกติ

โดยระยะเวลาที่ขอขยาย
ไม่น ามารวมในการคดิชดใช้ทุน

ระดับ
กำรศึกษำ

กำรขอขยำยระยะเวลำฯ

ปริญญาเอก 
หลักสูตร 4 ปี 
หรือ 3 ปี 

หรือเทียบเท่า

สามารถขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือขอขยายระยะเวลาการศึกษา
ต่อจากสัญญา ได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 5 ปีการศึกษา หรือตามที่หลักสูตรก าหนด

ปริญญาเอก 
หลักสูตร 2 ปี
หรือเทียบเท่า

สามารถขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือขอขยายระยะเวลาการศึกษา
ต่อจากสัญญา ได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกนิ 3 ปีการศึกษา
รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 5 ปีการศึกษา หรือตามที่หลักสูตรก าหนด

ปริญญาโท สามารถขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อจากสัญญา
ได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
และสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไปได้ รวมระยะเวลาทั้งหมด
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา หรือตามที่หลักสูตรก าหนด

5. กำรขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำหรือกำรขอขยำยระยะเวลำ
กำรศึกษำ กรณีที่ครบก ำหนดกำรลำศึกษำตำมสัญญำแล้ว 
แต่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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5.3 ผู้ลำศึกษำต่อฯ ที่จ ำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำหรือขอขยำย
ระยะเวลำกำรศึกษำ ให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังนี้

5.3.1 *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขยายระยะเวลาการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ (F-TRC-STD-10) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน V TRC หรือเว็บไซต์ https://vtrc.redcross.or.th
(เมนู ระเบียบ/หลักเกณฑ์ > แบบฟอร์ม) 

- เว็บไซตส์ านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล https://hrtrcs.redcross.or.th
(เมนู บริการ > การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร > การลาศึกษา/ลาฝึกอบรม)

*ตัวอย่างแบบฟอร์ม F-TRC-STD-10 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5

5.3.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม F-TRC-STD-10 ก่อนครบก าหนดวันลาศึกษาตาม
สัญญาหลัก หรือก่อนครบก าหนดวันลาศึกษาตามบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ หรือก่อน
ครบก าหนดวันขยายระยะเวลาการศึกษาคร้ังก่อนหน้า ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน (นับจากวันที่ระบุ
ในแบบฟอร์ม F-TRC-STD-10) โดยระบุรายละเอียดส าคัญในการขอขยายระยะเวลาฯ ด้วย 
ได้แก่ เหตุผลความจ าเป็นที่ขอขยาย คร้ังที่ขอขยาย ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ขอขยาย 
และระยะเวลาที่ขอขยาย

5.3.3 แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี้
- หนังสือรับรองสถานภาพการเปน็นิสิต/นักศึกษา ที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
- ส าเนาปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาฯ

5.3.4 รวบรวมเอกสารทั้งหมดตามข้อ 5.3.2 - 5.3.3 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน และส่งไปยังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือตรวจสอบ และน าเสนอต่อ
ผู้มีอ านาจอนุมัติ ตามแต่กรณีดังนี้

กรณีท่ี 1 การขอขยายระยะเวลาฯ ที่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์การลาไปศึกษาฯ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ

กรณีท่ี 2 การขอขยายระยะเวลาฯ ที่เปน็กรณีพิเศษ ส าหรับผู้ที่ลาศึกษา
และขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือขยายระยะเวลาการศึกษา 
รวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วเกิน 5 ป ีแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
เหรัญญิกสภำกำชำดไทย เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลาศึกษาได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาฯ ตามแต่กรณีเรียบร้อยแล้ว
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาฯ เพ่ือทราบ และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5. กำรขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำหรือกำรขอขยำยระยะเวลำ
กำรศึกษำ กรณีท่ีครบก ำหนดกำรลำศึกษำตำมสัญญำแล้ว 
แต่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (ต่อ)
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5.4 ส ำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ “ขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำ” เมื่อได้รับแจ้งผล
กำรอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำจำกส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลแล้ว 
ให้ด ำเนินกำรจัดท ำ “บันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ำยสัญญำอนุญำตให้บุคลำกร ลำศึกษำ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติกำรวิจัย” ตำมข้ันตอนดังนี้

5.4.1 *ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากร 
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย” ได้ที่เว็บไซต์ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
https://hrtrcs.redcross.or.th (เมนู บริการ > การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร > การลาศึกษา/
ลาฝึกอบรม) จ ำนวน 2 ฉบับ

5.4.2 *กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ ให้เหมือนกัน 
ท้ัง 2 ฉบับ (เพ่ือจัดท าเปน็ต้นฉบับ และคู่ฉบับ) 

*ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ และวิธีการกรอกข้อมูล
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6

5.4.3 รวบรวมบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
(ถ้ามี) (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกัน/คู่สมรส) จ านวน 2 ชุด ให้ครบถ้วน และให้โทรติดต่อไปยัง
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนัดหมายวันส่งเอกสาร 
โทร. 0 2256 4055

5.4.4 ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ และส่งเร่ืองต่อไป
ยังส านักกฎหมาย และเมื่อส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ
คืนจากส านักกฎหมายแล้ว จะด าเนินการเก็บต้นฉบับฯ ไว้ที่ฝ่ายปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล 
และส่งคู่ฉบับฯ คืนหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือแจ้งผู้ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษา 
รับทราบ และเก็บคู่ฉบับฯ ไว้เปน็หลักฐานต่อไป

ท้ังน้ี หำกผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำหรือขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ 
รวมระยะเวลำทั้งหมดครบ 5 ปีแล้ว ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ สภำกำชำดไทยจะบอกเลิกสัญญำ
และเรียกให้ชดใช้เงินและค่ำปรับตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำทันที และหรือพิจำรณำเป็นรำยกรณี

5. กำรขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำหรือกำรขอขยำยระยะเวลำ
กำรศึกษำ กรณีท่ีครบก ำหนดกำรลำศึกษำตำมสัญญำแล้ว 
แต่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (ต่อ)
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ผู้ลำศึกษำท่ีมีสถำนะดังต่อไปน้ี

• ส าเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว หรือ
• ครบก าหนดการลาศึกษาตามสัญญาหลักแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และประสงค์
ขอขยายระยะเวลาการศึกษา (ศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน) หรือ

• ครบก าหนดการขยายระยะเวลาการลาศึกษาตามบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ 
ฉบับล่าสุดแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา (ประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา) หรือ

• ไม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติให้พัก
หรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถาบันการศึกษา จากสภากาชาดไทยก่อน

ผู้ลำศึกษำท่ีมีสถำนะดังกล่ำวขำ้งต้น ต้องเสนอเรื่องแจ้งรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำน
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นโดยเร็ว ท้ังน้ี ต้องไม่เกิน 7 วัน นับต้ังแต่วันถัดจำกวันท่ีครบ
ก ำหนดเวลำท่ีได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำ หรือเสร็จจำกกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังน้ี

6.1 *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)(F-TRC-STD-12)
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน V TRC หรือเว็บไซต์ https://vtrc.redcross.or.th
(เมนู ระเบียบ/หลักเกณฑ์ > แบบฟอร์ม)
- เว็บไซต์ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล https://hrtrcs.redcross.or.th
(เมนู บริการ > การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร > การลาศึกษา/ลาฝึกอบรม)
*ตัวอย่างแบบฟอร์ม F-TRC-STD-12 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 7

6.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม F-TRC-STD-12 โดยระบุวันที่กลับเข้าปฏิบัติงานและเหตุผล
ความจ าเปน็ ดังนี้

- กรณีส ำเร็จกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา และแนบเอกสาร
หลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงาน
ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) หรือส าเนาปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 
และวิทยานิพนธ์/ผลงานวิจัย/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)

- กรณีครบก ำหนดกำรลำศึกษำตำมสัญญำหลักแล้ว แต่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
และประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ให้ระบุเหตุผล เช่น อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า
วิทยานิพนธ์ อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น และหรือแนบแผนการด าเนินการ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุระยะเวลาที่จะด าเนินการส าเร็จ

6.3 รวบรวมและส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 6.2 ไปยังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล หรือเสนอต่อผู้มีอ านาจ แล้วแต่กรณี

**กรณีท่ีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือไม่สำมำรถท ำกำรศึกษำต่อไปได้ ให้ผู้ลาศึกษาต่อฯ 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน และต้องท าบันทึกพร้อมแนบหลักฐานซึ่งบ่งช้ีว่า ไม่อาจ
ท าการศึกษาต่อไปได้ และส่งเร่ืองมายังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
และน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเปน็รายกรณี ทั้งนี้ ผู้ลำศึกษำต้องไม่พักหรือยุติกำรศึกษำ
หรือลำออกจำกสถำบันกำรศึกษำ จนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกสภำกำชำดไทยก่อน แล้วจึง
รำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน

6. กำรรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำน
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ผู้ลำศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ จนส ำเร็จกำรศึกษำโดย
สมบูรณ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังนี้

7.1 *จัดท าบันทึกข้อความ เร่ือง แจ้งส าเร็จการศึกษา โดยระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา 
พร้อมแนบหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ ได้แก่

- หนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
จากสถาบันการศึกษา 

- ส าเนาปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
- วิทยานิพนธ์/ผลงานวิจัย/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ถ้ามี)

*ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความเร่ืองแจ้งส าเร็จการศึกษา 
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8

7.2 ส่งบันทึกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกประวัติการศึกษา หรือเสนอต่อผู้มีอ านาจ แล้วแต่กรณี 

7. กำรแจ้งส ำเร็จกำรศึกษำ กรณีได้รับอนุมัติ
ให้ขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ
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8. กำรปฏิบัติตนระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อฯ ตำมสัญญำ

8.1 ผู้ลาศึกษาต่อฯ ต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา 
ตลอดจนข้อบังคับ ข้อระเบียบ ระเบียบ ค าส่ังของสภากาชาดไทย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว
ในวันท าสัญญาและที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด

8.2 ผู้ลาศึกษาต่อฯ ต้องไม่ประพฤติตนไปในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และต้อง
ตั้งใจศึกษา ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว

8.3 กรณีที่ผู้ลาศึกษาต่อฯ มีกิจธุระจ าเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอื่นใดที่ไม่อาจ
ท าการศึกษาตามปกติได้ ผู้ลาศึกษาต้องย่ืนใบลาต่อสถาบันการศึกษา และในกรณีที่ลาเกินกว่า 
15 วัน ผู้ลาศึกษาต่อฯ ต้องย่ืนใบลาต่อหน่วยงานต้นสังกัดด้วย

8.4 ผู้ลาศึกษาต่อฯ ต้องไม่พักหรือยุติการศึกษา หรือลาออกจากสถาบันการศึกษา 
หรือเปลี่ยนสถาบันการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภากาชาดไทยก่อน ทั้งนี้ ผู้ลาศึกษา
จะต้องรายงานผลการศึกษาให้ทราบทุกภาคการศึกษาหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

8.5 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถาบันการศึกษา หลักสูตร หรือแนวทางการศึกษา
จากที่ได้รับอนุมัติ ให้ผู้ลาศึกษาต่อฯ รายงานและเสนอเหตุผลความจ าเป็น ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และส่งเรื่องไปยังส านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ
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9. กำรตรวจสอบระยะเวลำชดใช้ทุนตำมสัญญำ

9.1 ผู้ลาศึกษาไม่ว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือไม่ก็ตาม ต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้สภากาชาดไทยเปน็ระยะเวลา 2 เท่า (สองเท่า) ของเวลาที่ได้ใช้ไปในการศึกษา นับตั้งแต่วัน
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

9.2 กรณีผู้ลาศึกษาเคยได้รับอนุญาตให้ลาศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้หรือมีพันธะผูกพัน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนให้สภากาชาดไทย และยังปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตาม
สัญญาหรือตามพันธะผูกพันดังกล่าว ต่อมาได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาอีก ผู้ลาศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานโดยนับระยะเวลาเดิมที่ยังขาดอยู่ต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานตามสัญญาใหม่ด้วย
ส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนตามสัญญาใหม่ให้เร่ิมต้นนับเป็นวันชดใช้ทุนตั้งแต่วันถัด
จากวันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว

9.3 ถ้าผู้ลาศึกษาประพฤติผิดสัญญาแล้วแต่กรณี โดยเมื่อเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา 
หรือไม่ก็ดี หรือการศึกษาของผู้ลาศึกษายุติลงด้วยประการใด ๆ ก็ดี แล้วไม่กลับมาปฏิบัติงาน
หรือปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดระยะเวลาให้สภากาชาดไทย ผู้ลาศึกษาตกลงยินยอมคืนเงินทุน
และหรือเงินเดือน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทางสภากาชาดไทยจ่ายช่วยเหลือให้กับสภากาชาดไทย
นอกจากนี้แล้วผู้ลาศึกษายังต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินทุนและหรือ
เงินเดือนรวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทางสภากาชาดไทยจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบ้ียปรับ
แก่สภากาชาดไทยอีกส่วนหนึ่งด้วย

9.4 กรณีที่ผู้ลาศึกษากลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบก าหนดตามสัญญา เงินที่ต้องคืน
และเบ้ียปรับที่ต้องชดใช้ จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ลาศึกษากลับมาปฏิบัติงานไปแล้ว

9.5 ผู้ลาศึกษาไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ตาย
2) ศาลส่ังให้เปน็คนไร้ความสามารถ
3) เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่ นเฟอืนไม่สมประกอบ

ทั้งนี้ โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย หรือแพทย์ในสังกัดของรัฐไม่น้อยกว่า
3 นาย ซึ่งร่วมกันบ่งช้ีว่าการเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่ นเฟอืน
ไม่สมประกอบ นั้นเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
ในสภากาชาดไทยได้

9.6 ระยะเวลาที่สามารถนับเปน็เวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ได้แก่

1) ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของสภากาชาดไทย
2) ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
3) ระยะเวลาลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ซึ่งได้รับอนุญาตการลาโดยถูกต้องตามระเบียบการลาของสภากาชาดไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับ
เงินเดือนในระหว่างลาหรือไม่ก็ตาม แต่จะต้องเปน็การลาในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนเท่านั้น

9.7 ระยะเวลาที่ไม่สามารถนับเปน็เวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ได้แก่

1) ระยะเวลาที่ลาติดตามคู่สมรส
2) ระยะเวลาที่ขาดงาน
3) ระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ที่ด าเนินการต่อโดยมีการ

ชดใช้ทุนตามสัญญาเดิมก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ
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10. ข้อมูลส ำหรับติดต่อเกี่ยวกับเรื่องกำรลำศึกษำต่อฯ

เรื่อง ข้อมูลติดต่อ

1. การอนุมัติรายชื่อและทุนลาศึกษาต่อฯ ประจ าปี ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
โทร. 0 2256 4055-6

2.การด าเนินการเกี่ยวกับสัญญาลาศึกษาฯ 
(เฉพาะทุนสภากาชาดไทย)
2.1 จัดท าสัญญาและออกเลขที่สัญญา
2.2 การตรวจสอบบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้าย

สัญญาฯ 
2.3 การเรียกชดใช้เงินทนุ กรณีผิดสัญญา

ส านักกฎหมาย
โทร. 0 2256 4086

3. การตรวจสอบและขอเบิกเงินทุนการศึกษา - ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
โทร. 0 2256 4053
- ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
โทร. 0 2256 4055-6

4.การโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคาร ส านักงานการคลัง
โทร. 0 2256 4000
ต่อ 92178-79

5. การรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
โทร. 0 2256 4055-6

6.การขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา
และการขอขยายระยะเวลาการศึกษา

7. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

8.การแจ้งส าเร็จการศึกษา

9.การตรวจสอบค านวณเงินและระยะเวลา
ชดใช้ทุน กรณีผิดสัญญา
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เอกสำรแนบท้ำย
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1

“แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทย
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย”



คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย 

 
 

สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทย 
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบิัตกิารวิจัย 

 
สญัญาเลขท่ี................................. 

 
 สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ท่ีส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สภากาชาดไทย  เลขท่ี 1871  
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ….........  
ระหวา่งข้าพเจ้า............................................................................................................................................ 
เลขประจ าตวัประชาชน..........................................เกิดวนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ...........อาย.ุ......ปี  
ต าแหนง่................................................ระดบั.................................สงักดัหนว่ย........................................... 
ฝ่าย........................................................ส านกังาน..............................................โทรศพัท์...........................  
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้านเลขท่ี........................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย................................................................. 

ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...........................................โทรศพัท์.................................  

ท่ีอยูปั่จจบุนัซึง่สามารถตดิตอ่ได้สะดวกเลขท่ี...................หมูท่ี่.............ตรอก/ซอย...........................................  

ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 

อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...........................................โทรศพัท์.................................  

ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้เรียกวา่ “ ผู้ให้สญัญา ” ฝ่ายหนึง่ กบั สภากาชาดไทย โดย………………………………….... 

ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ ผู้ รับสญัญา ” อีกฝ่ายหนึง่ 
 

 โดยท่ีผู้ให้สญัญาเป็นผู้ได้รับอนญุาตจากผู้ รับสญัญา ให้ไป (ท าเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่ง (  ) ตามประเภทท่ีไป) 
(  ) ศกึษา   (  ) ฝึกอบรม     (  ) ปฏิบตักิารวิจยั 

และเป็นการไป   (  ) ภายในประเทศ  (  ) ต่างประเทศ      ดังนัน้   คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน 
มีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

 

 

...............................................ผู้ ให้สญัญา 
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  ข้อ 1 ผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจากผู้ รับสญัญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย 
หลกัสตูร/หวัข้อ................................................................................................................................................ 
สาขาวิชา........................................................................................................................................................ 
สถาบนั/หน่วยงาน................................................................................................................................................ 
จงัหวดั............................................................ตา่งประเทศ ณ เมือง......................................................................... 

รัฐ.................................................................................ประเทศ.............................................................................. 
มีก าหนด................ปี...............เดือน.................วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ..................... 
ถึง วนัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 

  ในกรณีท่ีผู้ รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ ใ ห้สัญญาขยายระยะเวลาการไปศึกษา  ฝึกอบรม 
หรือปฏิบตัิการวิจยั ต่อเน่ืองจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ให้สญัญาตกลงท่ีจะท าสญัญาหรือบนัทึกเพิ่มเติม
ตอ่ท้ายสญัญากับผู้ รับสญัญาขึน้ใหม่ เพ่ือให้ครอบคลมุระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาการศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาหรือบนัทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสญัญาขึน้ใหม่ไม่ว่า 
ด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีมี้ผลครอบคลมุระยะเวลาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลาดงักล่าวด้วย 
 

  ข้อ 2 ในระหว่างเวลาท่ีผู้ ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย  
ตามข้อ 1 ดงักล่าว ผู้ ให้สญัญาต้องรักษาวินยัและประพฤติปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญานี ้ตลอดจนข้อบงัคบั 
ข้อระเบียบ ระเบียบ ค าสั่งของสภากาชาดไทยทัง้ท่ีได้ออกใช้บงัคบัอยู่แล้วในวันท าสัญญานีแ้ละท่ีจะออกใช้
บงัคบัตอ่ไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าข้อบังคบั ข้อระเบียบ ระเบียบ ค าสัง่ดงักล่าว ตลอดจนข้อบงัคบั ระเบียบ 
ค าสั่งของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีผู้ ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย นัน้  เป็นส่วนหนึ่งของ 
สญัญาฉบบันีด้้วย 
 

  ผู้ ให้สญัญาต้องไม่ประพฤติตนไปในทางท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการ
วิจัย และต้องตัง้ใจศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา  
ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั โดยเร็ว 

 

 

 

...............................................ผู้ ให้สญัญา 

 



 

- 3 - 

 

  ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีผู้ ให้สัญญาไม่อาจท า 
การศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามปกติได้  ผู้ ให้สัญญาต้องย่ืนใบลาต่อสถาบันหรือหน่วยงาน  
และในกรณีท่ีลาเกินกวา่ 15 วนั (สิบห้าวนั) ผู้ให้สญัญาต้องย่ืนใบลาตอ่ผู้ รับสญัญาด้วย 
 

  ผู้ ให้สญัญาต้องไม่พกัหรือยุติการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั หรือลาออกจากสถาบนั
หรือหนว่ยงาน หรือเปล่ียนสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากผู้ รับสญัญาก่อน ทัง้นี ้ผู้ ให้สญัญาจะต้องรายงานผลการศกึษาให้ทราบ ทกุภาคการศกึษาหรือเม่ือได้รับการร้องขอ 
 

  ข้อ 3 ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาประพฤติผิดสญัญาท่ีได้ให้ไว้ในข้อ 2 ก็ดี หรือในกรณีท่ีผู้ รับสญัญา
พิจารณาเห็นว่าผู้ ให้สญัญาไม่อาจส าเร็จการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หรือการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย ของผู้ ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้ รับสัญญา  
ไม่อนญุาตให้ผู้ ให้สญัญาไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ตอ่ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียก
ผู้ให้สญัญากลบัมาปฏิบตังิานตามหน้าท่ีในสภากาชาดไทย ผู้ รับสญัญามีสิทธิเพิกถอนการอนญุาตตามสญัญานี ้
ได้ทนัที และมีสิทธิระงบัซึ่งทนุ และหรือเงินเดือน รวมทัง้เงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีทางสภากาชาดไทยจ่ายชว่ยเหลือ 
โดยผู้ให้สญัญาต้องปฏิบตัดิงันี ้

    3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยย่ืนเป็นหนังสือต่อผู้ บังคับบัญชา
ตามล าดบัชัน้ 

    3.2 เข้าปฏิบตัิงานในหน้าท่ีเพ่ือชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า (สองเท่า) ของเวลา 
ท่ีได้ใช้ไปในการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั นบัตัง้แตว่นักลบัเข้าปฏิบตังิาน 

    3.3 ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาเคยได้รับอนญุาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั
มาแล้วก่อนหน้านีห้รือมีพนัธะผูกพนัเก่ียวกับการปฏิบตัิงานเพ่ือชดใช้ทุนให้สภากาชาดไทย และยงัปฏิบตัิงาน  
ไม่ครบระยะเวลาตามสญัญาหรือตามพนัธะผูกพันดงักล่าว ผู้ ให้สญัญาต้องปฏิบตัิงานโดยนับระยะเวลาเดิม 
ท่ียงัขาดอยู่ตอ่กบัระยะเวลาท่ีต้องปฏิบตังิานตามสญัญานีด้้วย ส าหรับการปฏิบตังิานเพ่ือชดใช้ทนุตามสญัญานี ้
ให้เร่ิมต้นนบัเป็นวนัชดใช้ทนุตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาเดมิแล้ว 

 

 

 

...............................................ผู้ ให้สญัญา 
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  ข้อ 4 เม่ือผู้ให้สญัญาเสร็จหรือส าเร็จการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั ทัง้นี ้ไมว่า่จะเสร็จ
หรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ก็ตาม ผู้ ให้สัญญา 
ต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้สภากาชาดไทยเป็นระยะเวลา 2 เท่า (สองเท่า) ของเวลาท่ีได้ใช้ไป 
ในการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั นบัตัง้แตว่นัรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตังิาน   

  ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยมาแล้ว  
ก่อนหน้านี ้หรือมีพนัธะผกูพนัเก่ียวกับการปฏิบตัิงานเพ่ือชดใช้ทนุให้สภากาชาดไทย และยงัปฏิบตัิงานไม่ครบ
ระยะเวลาตามสญัญาหรือตามพนัธะผกูพนั ผู้ ให้สญัญาต้องปฏิบตัิงานโดยนบัระยะเวลาเดิมท่ียงัขาดอยู่ต่อกับ
ระยะเวลาท่ีต้องปฏิบตัิงานตามสญัญานีด้้วย ส าหรับการปฏิบตัิงานเพ่ือชดใช้ทนุตามสญัญานีใ้ห้เร่ิมต้นนบัเป็น
วนัชดใช้ทนุตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาเดมิแล้ว 
 

  ข้อ 5 ถ้าผู้ ใ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวไ ว้ในข้อ 3 หรือ ข้อ 4 แล้วแต่กรณี   
โดยเม่ือเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือไม่ก็ดี หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบตัิการวิจัยของผู้ ให้สัญญายุติลงด้วยประการใด ๆ ก็ดี  แล้วไม่กลับมาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาให้สภากาชาดไทยตามท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ ให้สญัญาตกลงยินยอมคืนเงินทุน และหรือเงินเดือน 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีทางสภากาชาดไทยจ่ายช่วยเหลือให้กับสภากาชาดไทย นอกจากนีแ้ล้วผู้ ให้สัญญา 
ยังต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินทุนและหรือเงินเดือนรวมทัง้เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีทาง
สภากาชาดไทยจา่ยชว่ยเหลือดงักลา่ว ให้เป็นเบีย้ปรับแก่สภากาชาดไทย อีกสว่นหนึง่ด้วย  

  ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบก าหนดตามสัญญานี ้เงินท่ีต้องคืนและ 
เบีย้ปรับท่ีต้องชดใช้ตามวรรคก่อนจะลดลงตามสว่นของระยะเวลาท่ีผู้ให้สญัญากลบัมาปฏิบตังิานไปแล้ว 
 

  ข้อ 6 เงินท่ีต้องคืนและเบีย้ปรับท่ีต้องชดใช้ตามข้อ 5 ในสญัญานี ้ผู้ ให้สญัญาต้องช าระให้แก่ 
สภากาชาดไทยจนครบถ้วนในคราวเดียวกนัภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนั (สามสิบวนั) นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
จากสภากาชาดไทย หากผู้ ให้สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบถ้วน  
ทัง้นี ้จะโดยความยินยอมของผู้ รับสญัญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ ให้สญัญาต้องช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
(เจ็ดจดุห้าตอ่ปี) ของจ านวนเงินท่ียงัมิได้ช าระนบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ 

 

 

...............................................ผู้ ให้สญัญา 
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  ข้อ 7 ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิดในกรณีท่ีประพฤติผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  และข้อ 6 ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

   (1) ตาย 

   (2)   ศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

   (3) เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
ทัง้นี ้โดยมีหลกัฐานทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย หรือแพทย์ในสงักดัของรัฐไม่น้อยกว่า 3 นาย (สามนาย)  
ซึ่งร่วมกันบ่งชีว้่าการเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ นัน้  
เป็นอุปสรรคต่อการการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือเป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฏิบัติงาน  
ตามหน้าท่ีในสภากาชาดไทย ได้ 
 

  ข้อ 8 ในกรณีท่ีผู้ ใ ห้สัญญามีพันธะต้องชดใช้เ งินให้แก่สภากาชาดไทยตามสัญญานี  ้  
ผู้ ให้สญัญายินยอมให้สภากาชาดไทย หกัเงินบ าเหน็จบ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดท่ีผู้ ให้สญัญาจะพึงได้รับจาก
สภากาชาดไทย เพ่ือชดใช้เงินท่ีผู้ให้สญัญาต้องรับผิดชอบตามสญัญานีไ้ด้ 
 

  ข้อ 9 ในวนัท าสญัญานีผู้้ ให้สญัญาได้จดัให้................................................................................. 

ท าสญัญาค า้ประกนัการปฏิบตัแิละความรับผิดตามสญัญานีข้องผู้ให้สญัญาด้วยแล้ว 
 

  ในกรณีผู้ค า้ประกนัถึงแก่ความตาย หรือถกูศาลมีค าสัง่ให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้ รับสญัญาเห็นสมควรให้ผู้ ให้สญัญาเปล่ียนผู้ค า้ประกัน ผู้ ให้สญัญาต้องจดัให้มีผู้ค า้ประกัน
รายใหมม่าท าสญัญาค า้ประกนั แทนภายในก าหนด 30 วนั (สามสิบวนั) นบัแตว่นัท่ีผู้ค า้ประกนัเดมิถึงแก่ความตาย
หรือถกูศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวนัท่ีผู้ ให้สญัญาได้รับแจ้งจากผู้ รับ
สญัญาให้เปล่ียนผู้ค า้ประกนัแล้วแตก่รณี หากผู้ ให้สญัญาไม่สามารถจดัให้มีผู้ค า้ประกนัรายใหมม่าท าสญัญา -
ค า้ประกัน แทนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานีไ้ด้   
เว้นแตผู่้ รับสญัญาได้ตัง้คณะกรรมการขึน้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ มีศกัยภาพสงูยิ่งในการศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ผู้ รับสญัญาจะอนุญาตให้ผู้ ให้สญัญาท าการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั
ตอ่ไปโดยไมมี่ผู้ค า้ประกนัก็ได้ 

 

 

...............................................ผู้ ให้สญัญา 

 



คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย 
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  สัญญานีท้ าขึน้ไว้ 2 ฉบับ (สองฉบับ) มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสญัญานีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญาตลอดจน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของสภากาชาดไทยตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 

 

 

    ลงช่ือ......................................................ผู้ให้สญัญา 
 

     (......................................................) 

 
    ลงช่ือ......................................................ผู้ รับสญัญา 
 

     (........................................................) 

 
    ลงช่ือ......................................................พยาน 
 

     (........................................................) 

 
    ลงช่ือ......................................................พยาน 
 

     (........................................................) 
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  ข้าพเจ้า............................................................................................................................... 
เป็นคูส่มรสของ...............................................................ยินยอมให้.............................................................. 
ท าสญัญาฉบบัเลขท่ี..................................ลงวนัท่ี...............เดือน....................................พ.ศ................นีไ้ด้ 

 

 

   ลงช่ือ......................................................คูส่มรสของผู้ให้สญัญา 
 

    (................................................) 

 
   ลงช่ือ.................................................พยาน 
 

     (.................................................) 

 
   ลงช่ือ.................................................พยาน 
 

    (.................................................) 

 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมมี่คูส่มรส ( ท าเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่ง  ) 

เน่ืองจาก      เป็นโสด      คูส่มรสตาย      หยา่   ในขณะท่ีท าสญัญานี ้

 

 

    

   ลงช่ือ.................................................ผู้ให้สญัญา 
 

    (.................................................) 

 

 



คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย 

สัญญาค า้ประกัน 

 
    ท าท่ี........................................................... 

    วนัท่ี........เดือน..........................พ.ศ........... 

    ค า้ประกนัสญัญาเลขท่ี................................ 

    ลงวนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ........... 

 

  ตามท่ี................................................................ซึง่ตอ่ไปในสญัญาเรียกวา่ “ ผู้ให้สญัญา ” 

และได้รับอนญุาตจากสภากาชาดไทย โดย........ ..............................................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่  

“ ผู้ รับสญัญา ”  ให้ไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั ตามสญัญาเลขท่ี....................................................... 

ลงวนัท่ี……………………………………………. นัน้ 

  ข้าพเจ้า........................................................เลขประจ าตวัประชาชน.................................... 
อาย.ุ..........ปี  อาชีพ..................................................ต าแหนง่..................................................................... 
สงักัด........................................................... ......................สถานท่ีท างานตัง้อยู่เลขท่ี....................... . 
หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................................................ถนน................................. ............ 
ต าบล/แขวง...............................................................................อ าเภอ/เขต.......................................... ....
จงัหวดั............................................................................โทรศพัท์................................................................ 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................................... 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต....................................... 
จงัหวดั..........................................................โทรศพัท์.................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจบุนัซึง่สามารถติดตอ่ได้สะดวกเลขท่ี...............หมูท่ี่.........ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั..................................................................โทรศพัท์.......................................................................... 
 

  ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า  “ ผู้ ค า้ประกัน ”  และมีความเก่ียวพันกับผู้ ให้สัญญาโดยเป็น 
...................................................ได้ตกลงท าสญัญาค า้ประกนัฉบบันีใ้ห้ไว้แก่ผู้ รับสญัญาดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้

 

 

...............................................ผู้ค า้ประกนั 

 



- 2 - 

 

  ข้อ 1 ผู้ ค า้ประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค า้ประกันผู้ ให้สัญญาต่อผู้ รับสัญญา กล่าวคือ  
ถ้าผู้ ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ ค า้ประกันยินยอมช าระหนี ้
ไม่เกินกว่าจ านวนเงินท่ีผู้ ให้สญัญาต้องรับผิดตามข้อผูกพนัท่ีระบุไว้ในสญัญาอนญุาตให้บุคลากรสภากาชาดไทย
ไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยัดงักล่าวนัน้ให้แก่ผู้ รับสญัญาทนัทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ รับสญัญา 
และผู้ ค า้ประกันจะรับผิดตามสัญญานีจ้นกว่าจะมีการช าระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้และค่าเสียหาย (ถ้าหากมี)  
ครบเตม็จ านวน 

  ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาได้รับอนุญาตจากผู้ รับสญัญาให้ขยายระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบตัิการวิจยัต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนัน้จะเป็นการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา
ระดบัการศกึษาหรือสถานศกึษาไปจากเดมิ และผู้ รับสญัญาได้แจ้งให้ผู้ค า้ประกนัทราบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ค า้ประกัน
ตกลงรับเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ให้สญัญาตอ่ไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีผู้ให้สญัญาได้ขยายเวลาอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบตักิารวิจยัตอ่ดงักลา่วด้วย 
   

  ข้อ 2 ในกรณีท่ีผู้ รับสญัญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีต้ามสญัญาอนุญาต 
ให้บคุลากรสภากาชาดไทยไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยัให้แก่ผู้ให้สญัญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค า้ประกนัทราบ 
และผู้ค า้ประกนัได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีน้ัน้ ให้ถือวา่ผู้ค า้ประกนัตกลง
มิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีด้งักล่าว เป็นเหตปุลดเปลือ้งความรับผิดของผู้ค า้ประกัน 
และจะรับผิดในฐานะผู้ค า้ประกนัตามสญัญานีต้ลอดไป จนกว่าจะมีการช าระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้และคา่เสียหาย 
(ถ้ามี) ครบเตม็จ านวน 
 

  ข้อ 3 ผู้ ค า้ประกันจะไม่เพิกถอนการค า้ประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าท่ีผู้ ให้สัญญา 
ยงัต้องรับผิดชอบอยู่ตามเง่ือนไขในสญัญาอนญุาตให้บคุลากรสภากาชาดไทยไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั 

  สัญญานีท้ าขึน้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ ค า้ประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
ในสญัญาฉบบันีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานและคูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบบั 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ค า้ประกนั 

    (.............................................................) 

 

 ลงช่ือ....................................................พยาน  ลงช่ือ....................................................พยาน 

  (.......................................................)   (.......................................................) 
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   ข้าพเจ้า................................................................................................เป็นคู่สมรสของ  
...........................................................................ยินยอมให้........................................................................ 
ท าสญัญาค า้ประกนัสญัญาเลขท่ี..............................ลงวนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............นีไ้ด้ 

 

 

    ลงช่ือ.........................................................คูส่มรสของผู้ค า้ประกนั 

     (.............................................................) 

 

 

    ลงช่ือ.........................................................พยาน 

     (.............................................................) 

 

 

    ลงช่ือ.........................................................พยาน 

     (.............................................................) 

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมมี่คูส่มรส ( เป็นโสด/คูส่มรสตาย/หยา่ ) ในขณะท่ีท าสญัญานี  ้

 

 

    ลงช่ือ.........................................................ผู้ค า้ประกนั 

     (.............................................................) 

 

 

 

 

 



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2

“รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท าสัญญา
และวิธีการกรอกข้อมูลในสัญญา”



1. รำยกำรเอกสำรของผู้ลำศึกษำฯ อย่ำงละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

- ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย

- ส าเนาทะเบียนบ้าน

หำกผู้ลำศึกษำฯ มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตำมกฎหมำย จะต้อง

แนบส ำเนำเอกสำรของคู่สมรสอย่ำงละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส

- ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(ถ้ามี)

- ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส

- ส าเนาใบส าคัญการสมรส (กรณีคู่สมรสหย่าหรือตาย จะต้องแนบส าเนา

ใบส าคัญการหย่าหรือส าเนามรณบัตรของคู่สมรสด้วย)

2. รำยกำรเอกสำรของผู้ค ้ำประกันตำมสัญญำฯ จะต้องแนบส ำเนำเอกสำรประกอบสัญญำ

อย่ำงละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค ้าประกัน

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค ้าประกัน

3. รำยกำรเอกสำรกรณีที่ผู้ค ้ำประกันเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย หรือข้ำรำชกำร 

หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ จะต้องแนบส ำเนำเอกสำร อย่ำงละ 2 ฉบับ พร้อมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง ดังนี้

- ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย

- ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ

- ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

หำกผู้ค ้ำประกัน มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตำมกฎหมำย จะต้อง

แนบส ำเนำเอกสำรของคู่สมรสอย่ำงละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส

- ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(ถ้ามี)

- ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส

- ส าเนาใบส าคัญการสมรส (กรณีคู่สมรสหย่าหรือตาย จะต้องแนบส าเนา

ใบส าคัญการหย่าหรือส าเนามรณบัตรของคู่สมรสด้วย)

รำยกำรเอกสำรประกอบสัญญำอนุญำตให้บุคลำกรสภำกำชำดไทย
ไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย

**************************



คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย 

สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทย 
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบิัตกิารวิจัย 

สญัญาเลขท่ี................................. 

สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ท่ีส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สภากาชาดไทย  เลขท่ี 1871 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ…......... 
ระหวา่งข้าพเจ้า............................................................................................................................................ 
เลขประจ าตวัประชาชน..........................................เกิดวนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ...........อาย.ุ......ปี 
ต าแหนง่................................................ระดบั.................................สงักดัหนว่ย........................................... 
ฝ่าย........................................................ส านกังาน..............................................โทรศพัท์........................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้านเลขท่ี........................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย................................................................. 

ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...........................................โทรศพัท์................................. 

ท่ีอยูปั่จจบุนัซึง่สามารถตดิตอ่ได้สะดวกเลขท่ี...................หมูท่ี่.............ตรอก/ซอย........................................... 

ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 

อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...........................................โทรศพัท์................................. 

ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้เรียกวา่ “ ผู้ให้สญัญา ” ฝ่ายหนึง่ กบั สภากาชาดไทย โดย………………………………….... 

ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ ผู้ รับสญัญา ” อีกฝ่ายหนึง่

โดยท่ีผู้ให้สญัญาเป็นผู้ได้รับอนญุาตจากผู้ รับสญัญา ให้ไป (ท าเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่ง (  ) ตามประเภทท่ีไป)
(  ) ศกึษา (  ) ฝึกอบรม     (  ) ปฏิบตักิารวิจยั 

และเป็นการไป   (  ) ภายในประเทศ (  ) ต่างประเทศ      ดังนัน้   คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน 
มีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

- เว้นไว้ -

<------------------เว้นไว้------------------>

1 2345 67891 09 9 

นายบณัฑติ รักกาชาด

1            มกราคม            2530        34

เภสัชกร 5 -

เภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0 2256 4000 ต่อ 80185 

123 -                       -

รามคาํแหง                                                     มีนบุรี

มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 08 1234 5678

1871            -                            -

อโศกดนิแดง                                                   ดนิแดง

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 08 1234 5678

/
/

...............................................ºÑ³±Ôµ ÃÑ¡¡ÒªÒ´

การกรอกข้อมูลของผู้ลาศึกษา
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ข้อ 1 ผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจากผู้ รับสญัญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย 
หลกัสตูร/หวัข้อ................................................................................................................................................ 
สาขาวิชา........................................................................................................................................................ 
สถาบนั/หน่วยงาน................................................................................................................................................ 
จงัหวดั............................................................ตา่งประเทศ ณ เมือง......................................................................... 

รัฐ.................................................................................ประเทศ.............................................................................. 
มีก าหนด................ปี...............เดือน.................วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ..................... 
ถึง วนัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ..................... 

ในกรณีท่ีผู้ รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ ใ ห้สัญญาขยายระยะเวลาการไปศึกษา  ฝึกอบรม 
หรือปฏิบตัิการวิจยั ต่อเน่ืองจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ให้สญัญาตกลงท่ีจะท าสญัญาหรือบนัทึกเพิ่มเติม
ตอ่ท้ายสญัญากับผู้ รับสญัญาขึน้ใหม่ เพ่ือให้ครอบคลมุระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาการศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาหรือบนัทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสญัญาขึน้ใหม่ไม่ว่า 
ด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีมี้ผลครอบคลมุระยะเวลาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลาดงักลา่วด้วย 

ข้อ 2 ในระหว่างเวลาท่ีผู้ ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย 
ตามข้อ 1 ดงักล่าว ผู้ ให้สญัญาต้องรักษาวินยัและประพฤติปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญานี ้ตลอดจนข้อบงัคบั 
ข้อระเบียบ ระเบียบ ค าสั่งของสภากาชาดไทยทัง้ท่ีได้ออกใช้บงัคบัอยู่แล้วในวันท าสัญญานีแ้ละท่ีจะออกใช้
บงัคบัตอ่ไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าข้อบังคบั ข้อระเบียบ ระเบียบ ค าสัง่ดงักล่าว ตลอดจนข้อบงัคบั ระเบียบ 
ค าสั่งของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีผู้ ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย นัน้  เป็นส่วนหนึ่งของ 
สญัญาฉบบันีด้้วย 

ผู้ ให้สญัญาต้องไม่ประพฤติตนไปในทางท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการ
วิจัย และต้องตัง้ใจศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั โดยเร็ว 

............................................... 

เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ

เภสัชกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กรุงเทพมหานคร -

- ไทย

2             -                 -                             9            สิงหาคม                 2564

8             สิงหาคม                2566

ºÑ³±Ôµ ÃÑ¡¡ÒªÒ´
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ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีผู้ ให้สัญญาไม่อาจท า 
การศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามปกติได้  ผู้ ให้สัญญาต้องย่ืนใบลาต่อสถาบันหรือหน่วยงาน 
และในกรณีท่ีลาเกินกวา่ 15 วนั (สิบห้าวนั) ผู้ให้สญัญาต้องย่ืนใบลาตอ่ผู้ รับสญัญาด้วย 

ผู้ ให้สญัญาต้องไม่พกัหรือยุติการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั หรือลาออกจากสถาบนั
หรือหนว่ยงาน หรือเปล่ียนสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากผู้ รับสญัญาก่อน ทัง้นี ้ผู้ ให้สญัญาจะต้องรายงานผลการศกึษาให้ทราบ ทกุภาคการศกึษาหรือเม่ือได้รับการร้องขอ 

ข้อ 3 ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาประพฤติผิดสญัญาท่ีได้ให้ไว้ในข้อ 2 ก็ดี หรือในกรณีท่ีผู้ รับสญัญา
พิจารณาเห็นว่าผู้ ให้สญัญาไม่อาจส าเร็จการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หรือการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย ของผู้ ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้ รับสัญญา  
ไม่อนญุาตให้ผู้ ให้สญัญาไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ตอ่ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียก
ผู้ให้สญัญากลบัมาปฏิบตังิานตามหน้าท่ีในสภากาชาดไทย ผู้ รับสญัญามีสิทธิเพิกถอนการอนญุาตตามสญัญานี ้
ได้ทนัที และมีสิทธิระงบัซึ่งทนุ และหรือเงินเดือน รวมทัง้เงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีทางสภากาชาดไทยจ่ายชว่ยเหลือ 
โดยผู้ให้สญัญาต้องปฏิบตัดิงันี ้

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยย่ืนเป็นหนังสือต่อผู้ บังคับบัญชา
ตามล าดบัชัน้

 3.2 เข้าปฏิบตัิงานในหน้าท่ีเพ่ือชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า (สองเท่า) ของเวลา 
ท่ีได้ใช้ไปในการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั นบัตัง้แตว่นักลบัเข้าปฏิบตังิาน 

 3.3 ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาเคยได้รับอนญุาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั
มาแล้วก่อนหน้านีห้รือมีพนัธะผูกพนัเก่ียวกับการปฏิบตัิงานเพ่ือชดใช้ทุนให้สภากาชาดไทย และยงัปฏิบตัิงาน 
ไม่ครบระยะเวลาตามสญัญาหรือตามพนัธะผูกพันดงักล่าว ผู้ ให้สญัญาต้องปฏิบตัิงานโดยนับระยะเวลาเดิม  
ท่ียงัขาดอยู่ตอ่กบัระยะเวลาท่ีต้องปฏิบตังิานตามสญัญานีด้้วย ส าหรับการปฏิบตังิานเพ่ือชดใช้ทนุตามสญัญานี ้
ให้เร่ิมต้นนบัเป็นวนัชดใช้ทนุตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาเดมิแล้ว 
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ข้อ 4 เม่ือผู้ให้สญัญาเสร็จหรือส าเร็จการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั ทัง้นี ้ไมว่า่จะเสร็จ
หรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ก็ตาม ผู้ ให้สัญญา 
ต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้สภากาชาดไทยเป็นระยะเวลา 2 เท่า (สองเท่า) ของเวลาท่ีได้ใช้ไป 
ในการศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั นบัตัง้แตว่นัรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตัิงาน  

ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยมาแล้ว  
ก่อนหน้านี ้หรือมีพนัธะผกูพนัเก่ียวกับการปฏิบตัิงานเพ่ือชดใช้ทนุให้สภากาชาดไทย และยงัปฏิบตัิงานไม่ครบ
ระยะเวลาตามสญัญาหรือตามพนัธะผกูพนั ผู้ ให้สญัญาต้องปฏิบตัิงานโดยนบัระยะเวลาเดิมท่ียงัขาดอยู่ต่อกับ
ระยะเวลาท่ีต้องปฏิบตัิงานตามสญัญานีด้้วย ส าหรับการปฏิบตัิงานเพ่ือชดใช้ทนุตามสญัญานีใ้ห้เร่ิมต้นนบัเป็น
วนัชดใช้ทนุตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาเดมิแล้ว 

ข้อ 5 ถ้าผู้ ใ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวไ ว้ในข้อ 3 หรือ ข้อ 4 แล้วแต่กรณี  
โดยเม่ือเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือไม่ก็ดี  หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบตัิการวิจัยของผู้ ให้สัญญายุติลงด้วยประการใด ๆ ก็ดี  แล้วไม่กลับมาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาให้สภากาชาดไทยตามท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ ให้สญัญาตกลงยินยอมคืนเงินทุน และหรือเงินเดือน 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีทางสภากาชาดไทยจ่ายช่วยเหลือให้กับสภากาชาดไทย นอกจากนีแ้ล้วผู้ ให้สัญญา 
ยังต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินทุนและหรือเงินเดือนรวมทัง้เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีทาง
สภากาชาดไทยจา่ยชว่ยเหลือดงักลา่ว ให้เป็นเบีย้ปรับแก่สภากาชาดไทย อีกสว่นหนึง่ด้วย

ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบก าหนดตามสัญญานี ้เงินท่ีต้องคืนและ 
เบีย้ปรับท่ีต้องชดใช้ตามวรรคก่อนจะลดลงตามสว่นของระยะเวลาท่ีผู้ให้สญัญากลบัมาปฏิบตังิานไปแล้ว 

ข้อ 6 เงินท่ีต้องคืนและเบีย้ปรับท่ีต้องชดใช้ตามข้อ 5 ในสญัญานี ้ผู้ ให้สญัญาต้องช าระให้แก่ 
สภากาชาดไทยจนครบถ้วนในคราวเดียวกนัภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนั (สามสิบวนั) นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
จากสภากาชาดไทย หากผู้ ให้สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบถ้วน 
ทัง้นี ้จะโดยความยินยอมของผู้ รับสญัญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ ให้สญัญาต้องช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
(เจ็ดจดุห้าตอ่ปี) ของจ านวนเงินท่ียงัมิได้ช าระนบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ 
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ข้อ 7 ผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิดในกรณีท่ีประพฤติผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  และข้อ 6 ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตาย

(2) ศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ

(3) เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
ทัง้นี ้โดยมีหลกัฐานทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย หรือแพทย์ในสงักดัของรัฐไม่น้อยกว่า 3 นาย (สามนาย) 
ซึ่งร่วมกันบ่งชีว้่าการเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ นัน้ 
เป็นอุปสรรคต่อการการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือเป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ตามหน้าท่ีในสภากาชาดไทย ได้ 

ข้อ 8 ในกรณีท่ีผู้ ให้สัญญามีพันธะต้องชดใช้เ งินให้แก่สภากาชาดไทยตามสัญญานี  ้
ผู้ ให้สญัญายินยอมให้สภากาชาดไทย หกัเงินบ าเหน็จบ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดท่ีผู้ ให้สญัญาจะพึงได้รับจาก
สภากาชาดไทย เพ่ือชดใช้เงินท่ีผู้ให้สญัญาต้องรับผิดชอบตามสญัญานีไ้ด้ 

ข้อ 9 ในวนัท าสญัญานีผู้้ ให้สญัญาได้จดัให้................................................................................. 

ท าสญัญาค า้ประกนัการปฏิบตัแิละความรับผิดตามสญัญานีข้องผู้ให้สญัญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค า้ประกนัถึงแก่ความตาย หรือถกูศาลมีค าสัง่ให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้ รับสญัญาเห็นสมควรให้ผู้ ให้สญัญาเปล่ียนผู้ค า้ประกัน ผู้ ให้สญัญาต้องจดัให้มีผู้ค า้ประกัน
รายใหมม่าท าสญัญาค า้ประกนั แทนภายในก าหนด 30 วนั (สามสิบวนั) นบัแตว่นัท่ีผู้ค า้ประกนัเดมิถึงแก่ความตาย
หรือถกูศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวนัท่ีผู้ ให้สญัญาได้รับแจ้งจากผู้ รับ
สญัญาให้เปล่ียนผู้ค า้ประกนัแล้วแตก่รณี หากผู้ ให้สญัญาไม่สามารถจดัให้มีผู้ค า้ประกนัรายใหมม่าท าสญัญา -
ค า้ประกัน แทนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานีไ้ด้  
เว้นแตผู่้ รับสญัญาได้ตัง้คณะกรรมการขึน้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ มีศกัยภาพสงูยิ่งในการศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ผู้ รับสญัญาจะอนุญาตให้ผู้ ให้สญัญาท าการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั
ตอ่ไปโดยไมมี่ผู้ค า้ประกนัก็ได้ 

............................................... ºÑ³±Ôµ ÃÑ¡¡ÒªÒ´

ชื�อ - นามสกุล ผู้คํ �าประกัน



คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย 

- 6 -

สัญญานีท้ าขึน้ไว้ 2 ฉบับ (สองฉบับ) มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสญัญานีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญาตลอดจน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของสภากาชาดไทยตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 

ลงช่ือ......................................................ผู้ให้สญัญา 

(......................................................) 

ลงช่ือ......................................................ผู้ รับสญัญา 

(........................................................) 

ลงช่ือ......................................................พยาน 

(........................................................) 

ลงช่ือ......................................................พยาน 

(........................................................) 
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- เว้นไว้ -

- เว้นไว้ -
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ข้าพเจ้า............................................................................................................................... 
เป็นคูส่มรสของ...............................................................ยินยอมให้.............................................................. 
ท าสญัญาฉบบัเลขท่ี..................................ลงวนัท่ี...............เดือน....................................พ.ศ................นีไ้ด้ 

ลงช่ือ......................................................คูส่มรสของผู้ให้สญัญา 

(................................................) 

ลงช่ือ.................................................พยาน 

(.................................................) 

ลงช่ือ.................................................พยาน 

(.................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมมี่คูส่มรส ( ท าเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่ง  )

เน่ืองจาก    เป็นโสด  คูส่มรสตาย  หยา่   ในขณะท่ีท าสญัญานี ้

ลงช่ือ.................................................ผู้ให้สญัญา 

(.................................................) 

ส่วนนี� สําหรับผ้ลูาศึกษาท�ีมีค่สูมรส (มีใบสาํคัญการสมรส)

ส่วนนี � สาํหรับผู้ลาศกึษาที�ไม่มีคู่สมรส

ชื�อ - นามสกุล คู่สมรสของผู้ลาศกึษา

ชื�อ - นามสกุล ผู้ลาศกึษา ชื�อ - นามสกุล ผู้ลาศกึษา
<---------------------------------------------เว้นไว้----------------------------------------------->

- เว้นไว้ -

- เว้นไว้ -
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นายบณัฑติ รักกาชาด

- ลายมือชื�อ -

(ต้องแนบมรณบตัร)  (ต้องแนบใบสําคญัการหยา่)   



คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย 

สัญญาค า้ประกัน 

ท าท่ี........................................................... 

วนัท่ี........เดือน..........................พ.ศ........... 

ค า้ประกนัสญัญาเลขท่ี................................ 

ลงวนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ........... 

ตามท่ี................................................................ซึง่ตอ่ไปในสญัญาเรียกวา่ “ ผู้ให้สญัญา ” 

และได้รับอนญุาตจากสภากาชาดไทย โดย........ ..............................................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ 

“ ผู้ รับสญัญา ”  ให้ไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั ตามสญัญาเลขท่ี....................................................... 

ลงวนัท่ี……………………………………………. นัน้

ข้าพเจ้า........................................................เลขประจ าตวัประชาชน.................................... 
อาย.ุ..........ปี  อาชีพ..................................................ต าแหนง่..................................................................... 
สงักัด........................................................... ......................สถานท่ีท างานตัง้อยู่เลขท่ี....................... . 
หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................................................ถนน................................. ............ 
ต าบล/แขวง...............................................................................อ าเภอ/เขต..............................................
จงัหวดั............................................................................โทรศพัท์................................................................ 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................................... 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต....................................... 
จงัหวดั..........................................................โทรศพัท์.................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจบุนัซึง่สามารถติดตอ่ได้สะดวกเลขท่ี...............หมูท่ี่.........ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั..................................................................โทรศพัท์.......................................................................... 

ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า  “ ผู้ ค า้ประกัน ”  และมีความเก่ียวพันกับผู้ ให้สัญญาโดยเป็น 
...................................................ได้ตกลงท าสญัญาค า้ประกนัฉบบันีใ้ห้ไว้แก่ผู้ รับสญัญาดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้

............................................... 

นายบณัฑติ รักกาชาด

- เว้นไว้ -

- เว้นไว้ - 

ข้อมูลของผู้คํ �าประกัน

(บดิา/มารดา/พี�สาว/ญาต/ิเพื�อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา)

มารดา

(ลายมือชื�อของผู้คํ�าประกัน)

การกรอกข้อมูลของผู้คํ �าประกัน

Admin
Text Box
เว้นไว้

Admin
Text Box
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ข้อ 1 ผู้ ค า้ประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค า้ประกันผู้ ให้สัญญาต่อผู้ รับสัญญา กล่าวคือ 
ถ้าผู้ ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ ค า้ประกันยินยอมช าระหนี ้
ไม่เกินกว่าจ านวนเงินท่ีผู้ ให้สญัญาต้องรับผิดตามข้อผูกพนัท่ีระบุไว้ในสญัญาอนญุาตให้บุคลากรสภากาชาดไทย
ไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยัดงักล่าวนัน้ให้แก่ผู้ รับสญัญาทนัทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ รับสญัญา 
และผู้ ค า้ประกันจะรับผิดตามสัญญานีจ้นกว่าจะมีการช าระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้และค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) 
ครบเตม็จ านวน 

ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาได้รับอนุญาตจากผู้ รับสญัญาให้ขยายระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบตัิการวิจยัต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนัน้จะเป็นการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา
ระดบัการศกึษาหรือสถานศกึษาไปจากเดมิ และผู้ รับสญัญาได้แจ้งให้ผู้ค า้ประกนัทราบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ค า้ประกัน
ตกลงรับเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ให้สญัญาตอ่ไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีผู้ให้สญัญาได้ขยายเวลาอยู่ศกึษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบตักิารวิจยัตอ่ดงักลา่วด้วย 

ข้อ 2 ในกรณีท่ีผู้ รับสญัญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีต้ามสญัญาอนุญาต 
ให้บคุลากรสภากาชาดไทยไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยัให้แก่ผู้ให้สญัญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค า้ประกนัทราบ 
และผู้ค า้ประกนัได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีน้ัน้ ให้ถือวา่ผู้ค า้ประกนัตกลง
มิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีด้งักล่าว เป็นเหตปุลดเปลือ้งความรับผิดของผู้ค า้ประกัน 
และจะรับผิดในฐานะผู้ค า้ประกนัตามสญัญานีต้ลอดไป จนกว่าจะมีการช าระหนีพ้ร้อมดอกเบีย้และคา่เสียหาย 
(ถ้ามี) ครบเตม็จ านวน 

ข้อ 3 ผู้ ค า้ประกันจะไม่เพิกถอนการค า้ประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าท่ีผู้ ให้สัญญา 
ยงัต้องรับผิดชอบอยู่ตามเง่ือนไขในสญัญาอนญุาตให้บคุลากรสภากาชาดไทยไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั 

สัญญานีท้ าขึน้สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ ค า้ประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
ในสญัญาฉบบันีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานและคูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบบั 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ค า้ประกนั 

(.............................................................) 

ลงช่ือ....................................................พยาน ลงช่ือ....................................................พยาน 

(.......................................................) (.......................................................) 

- เว้นไว้ - - เว้นไว้ -

ลายมือชื�อ
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ข้าพเจ้า................................................................................................เป็นคู่สมรสของ
...........................................................................ยินยอมให้........................................................................ 
ท าสญัญาค า้ประกนัสญัญาเลขท่ี..............................ลงวนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............นีไ้ด้ 

ลงช่ือ.........................................................คูส่มรสของผู้ค า้ประกนั 

(.............................................................) 

ลงช่ือ.........................................................พยาน 

(.............................................................) 

ลงช่ือ.........................................................พยาน 

(.............................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมมี่คูส่มรส ( เป็นโสด/คูส่มรสตาย/หยา่ ) ในขณะท่ีท าสญัญานี ้

ลงช่ือ.........................................................ผู้ค า้ประกนั 

(.............................................................) 

ส่วนน� ีสําหรับผู้คํ�าประกันที�มีคู่สมรส (มีใบสาํคัญการสมรส)

ชื�อ - นามสกุล คู่สมรสของผู้คํ �าประกัน

ชื�อ - นามสกุล ผู้คํ �าประกัน ชื�อ - นามสกุล ผู้คํ �าประกัน
<------------------------------------เว้นไว้------------------------------------->

- เว้นไว้ -

- เว้นไว้ -

ลายมือชื�อ

ส่วนนี� สาํหรับผู้คํ�าประกันที�ไม่มีคู่สมรส
_____

ลายมือชื�อ

(ต้องแนบมรณบตัร/ใบสําคญัการหยา่)



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3

“ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
เรื่องขอเบิกเงินทุนการศึกษา”



 
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเบิกเงินทุนการศึกษา -   

 

      (หน่วยงานต้นสังกัด)   สภากาชาดไทย 
บันทึกข้อความ 

.................................... โทร. ..................... 
ที่ ................................ วันที่.............................................. 
 

เรื่อง ขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ …..... ปีการศึกษา............. ของ …………………………........ 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว.................................................. ต าแหน่ง ............................................ 
ฝ่าย/ศูนย์................................................ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดการ/
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ..............เมื่อวันที่ .................................... ให้ลาศึกษาต่อระดับ
................................... หลักสูตร.........................................สาขาวิชา.......................................... ............  
สถาบันการศึกษา................................ รวมระยะเวลา ..... ปี ตั้งแต่วันที่................................................................ 
ถึงวันที.่....................................................งบประมาณตลอดหลักสูตร เป็นจ านวนเงิน ................................. บาท 
และได้จัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่....................... ลงวันที่.......................... .......................... นั้น 
 

  ในการนี้ นาย/นาง/นางสาว..................................... ................ ขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ของภาคการศึกษาที่ …..... ปีการศึกษา............. เป็นจ านวนเงิน ....................................... บาท และขอให้
ส านักงานการคลังโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร.............................................. สาขา.................................................... 
เลขที่บัญชี..........................................................  รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 
   ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาท่ี .... ปีการศึกษา...........จ านวน....ฉบับ  
   ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (แนบเฉพาะการขอเบิกเงินครั้งแรกเท่านั้น) 
     

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
 
   ลงชื่อ....................................................................ผู้อ านวยการ 
   (...................................................................) 
   วันที่............................................................ 



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 4

“แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาฯ
(F-TRC-STD-08)”
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แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 

วนัท่ี ............. เดือน ...........................พ.ศ. ............... 
 
เร่ือง รายงานผลการศกึษา 
 

เรียน ........................................................................... 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า   นาย    นาง  นางสาว ................................................................................. 
ต าแหนง่ .......................................................... ฝ่าย .......................................................................................... 
ส านกังาน .......................................................................................................................................................... 
ได้รับอนมุตัใิห้ลาศกึษา ตามสญัญาเลขท่ี ........................... ลงวนัท่ี ...................................................................... 
ระดบัการศกึษา .................................................วฒุิการศกึษา (หลกัสตูร) ............................................................  
สาขาวิชา ...................................................... สถาบนัการศกึษา .......................................................................... 
ประเทศ ............................................................................. มีก าหนดระยะเวลา ...........ปี ...........เดือน ...........วนั  
ตัง้แตว่นัท่ี........ เดือน ............................... พ.ศ. ............... ถึงวนัท่ี........ เดือน ............................. พ.ศ. ...............  
โดยทนุ..............................................................นัน้  
 

 บดันี ้ได้ผา่นการศกึษาในภาคเรียนท่ี............ ปีการศกึษา...................... เรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผล
การศกึษา ดงันี ้
  ขอรายงานผลการศกึษาท่ีสมบรูณ์ของภาคเรียนนี ้คือ ................ 
  อยูร่ะหวา่งการท าวิทยานิพนธ์/งานวิจยั 
ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ 
 (.......................................................................) 
  ต าแหนง่..................................................................... 
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ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาระดับต้น  
 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
           

ลงช่ือ .............................................................. ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น 
         (.............................................................) 
ต าแหนง่............................................................ 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 

 

 
ความเหน็ของผู้อ านวยการ  
 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้อ านวยการ 
 (..............................................................) 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
  

 



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 5

“แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/
ขอขยายระยะเวลาการศึกษาฯ (F-TRC-STD-10)”



  F-TRC-STD-10 

ปรับปรุงและเร่ิมใช้วันที่ 26 เม.ย. 64 

1 
 

 

แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา  
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 

 วนัท่ี...... เดือน........................... พ.ศ. ................. 
 

เร่ือง ขออนมุตัขิยายระยะเวลา การลาศกึษา การศกึษา ครัง้ท่ี ..... ภาคการศกึษาท่ี ..... ปีการศกึษา.............. 
 

เรียน ....................................................................................... 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า    นาย    นาง    นางสาว .............................................................................. 
ต าแหนง่........................................................... ฝ่าย........................................................................................... 
ส านกังาน........................................................................................................................................................... 
ได้รับอนมุตัใิห้ลาศกึษา ตามสญัญาเลขท่ี ................................. ลงวนัท่ี ............................................................... 
ระดบัการศกึษา .................................................วฒุิการศกึษา (หลกัสตูร) ............................................................  
สาขาวิชา ...................................................... สถาบนัการศกึษา .......................................................................... 
ประเทศ ............................................................................. มีก าหนดระยะเวลา ...........ปี ...........เดือน ...........วนั  
ตัง้แตว่นัท่ี........ เดือน ............................. พ.ศ. ............... (เป็นวนัเปิดภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา....................) 
ถึงวนัท่ี........ เดือน ............................. พ.ศ. ...............  โดยทนุ.......................................................................นัน้ 
 

 บดันี ้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาของการลาตามสญัญาลาศกึษาฯ ดงักลา่วแล้ว แตย่งัไมส่ าเร็จการศกึษา 
เน่ืองจาก ............................................................................................................................................................ 
 

ก่อนหน้านี ้ ไมเ่คยขอขยายระยะเวลาการลาศกึษาหรือขอขยายระยะเวลาการศกึษา 
  ได้รับอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลา  การลาศกึษา  การศกึษา  ครัง้ท่ี ...... ภาคการศกึษาท่ี ......... 
ปีการศกึษา ............ มีก าหนด ........ปี ........เดือน ..........วนั ตัง้แตว่นัท่ี........... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
ถึงวนัท่ี........... เดือน ........................ พ.ศ. ............  
 

ครัง้นีข้้าพเจ้าขออนุมัต ิ
  ขยายระยะเวลาการลาศึกษา ครัง้ท่ี ......... ภาคการศกึษาท่ี ....... ปีการศกึษา ............................ 
มีก าหนด...........ปี ...........เดือน ...........วนั ตัง้แตว่นัท่ี........ เดือน ................................... พ.ศ. ............................. 
ถึงวนัท่ี........ เดือน ................................... พ.ศ. ...................... (วนัสดุท้ายของภาคการศกึษาท่ีขอขยายระยะเวลา)   
  ขยายระยะเวลาการศึกษา ครัง้ท่ี ......... ภาคการศกึษาท่ี ....... ปีการศกึษา ................................ 
มีก าหนด...........ปี ...........เดือน ...........วนั ตัง้แตว่นัท่ี........ เดือน ................................... พ.ศ. ............................. 
ถึงวนัท่ี........ เดือน ................................... พ.ศ. ...................... (วนัสดุท้ายของภาคการศกึษาท่ีขอขยายระยะเวลา) 
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 ทัง้นี ้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา ดังนี ้
 1) หนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต/นกัศกึษาของสถาบนัการศกึษา 
 2) ส าเนาปฏิทินการศกึษาของปีการศกึษาท่ีขอขยายระยะเวลา 
  

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ 
 (.......................................................................) 
  ต าแหนง่..................................................................... 
 
 

 
ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาระดับต้น  
 

 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

           
ลงช่ือ .............................................................. ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น   
         (.............................................................) 
ต าแหนง่............................................................ 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 

 
ความเหน็ของผู้อ านวยการ  
 

 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้อ านวยการ 
 (..............................................................) 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 6

“ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ 
และวิธีการกรอกข้อมูล”



บันทึกเพิ่มเติมต่อท้าย 
สัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 

 
 บันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ท ำขึ้นเม่ือวันที่...................................... ณ....................................................................... 
จังหวัด...................................... ระหว่ำง สภำกำชำดไทย ส ำนักงำนอยู่ท่ี 1871 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมฉบับนี้เรียกว่ำ “ผู้รับสัญญา” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 
...................................................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่.............................................................  
อยู่บ้ำนเลขท่ี............................................................................................................................จังหวัด................................... 
ซึ่งต่อไปในบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญา / ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
 ตำมที่คู่สัญญำได้เข้ำท ำสัญญำอนุญำตให้บุคลำกรลำศึกษำฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ/
ต่ำงประเทศ เลขที.่.............................. ฉบับลงวันที่.............................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ”สัญญาหลัก” นั้น 
 คู่สัญญำจึงมีควำมประสงค์จะท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำหลัก โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้รับสัญญำตกลงให้ผู้ให้สัญญำขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ตำมสัญญำหลัก 
ออกไปอีกมีก ำหนดระยะเวลำ ........ปี ........เดือน ........วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่............................จนถึงวันที่............................  
ซึ่งหำกนับระยะเวลำตำมสัญญำหลักรวมเข้ำกับระยะเวลำที่ขยำยออกไปตำมบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ รวมเป็นระยะเวลำ
ทั้งสิ้น ........ป ี........เดือน ........วัน 
 2. คู่สัญญำตกลงให้มีกำรค ำนวณระยะเวลำกำรท ำงำนเพ่ือชดใช้ทุนเพ่ิมเติมอันเกิดจำกกำรขอขยำยระยะเวลำ
ของผู้ให้สัญญำตำมข้อ 1. ของบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ ทั้งนี้รำยละเอียดกำรค ำนวณให้เป็นไปตำมระเบียบสภำกำชำดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศและต่ำงประเทศของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 
และลูกจ้ำงประจ ำสภำกำชำดไทย พ.ศ. 2556  
 3. บันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้แต่วันที่.............................เป็นต้นไป โดยรำยละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนใด
ในสัญญำหลักให้มีผลบังคับใช้ต่อไปตรำบเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้   และให้ถือบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำหลัก 
 บันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับมีควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมโดยตลอดแล้ว ทั้งสองฝ่ำยจึงได้ลงลำยมือชื่อ และประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน โดยต่ำงเก็บรักษำ
บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมนี้ไว้ฝ่ำยละหนึ่ง            
 
    
 ลงชื่อ................................................................................ผู้ให้สัญญำ/ผู้รับทุน 
   
 ลงชื่อ................................................................................คู่สมรสของผู้ให้สัญญำ/ผู้รับทุน 
   
 ลงชื่อ.................................................................................ผูค้้ ำประกัน 
   
 ลงชื่อ.................................................... .............................คูส่มรสของผู้ค้ ำประกัน 
   
 ลงชื่อ.................................................................................พยำน 
   
 ลงชื่อ.................................................................................พยำน 



บันทึกเพิ่มเติมต่อท้าย 
สัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 

บันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ท ำขึ้นเม่ือวันที่...................................... ณ....................................................................... 
จังหวัด...................................... ระหว่ำง สภำกำชำดไทย ส ำนักงำนอยู่ท่ี 1871 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมฉบับนี้เรียกว่ำ “ผู้รับสัญญา” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 
...................................................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่............................................................. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี............................................................................................................................จังหวัด................................... 
ซึ่งต่อไปในบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญา / ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง 

ตำมที่คู่สัญญำได้เข้ำท ำสัญญำอนุญำตให้บุคลำกรลำศึกษำฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ/
ต่ำงประเทศ เลขที.่.............................. ฉบับลงวันที่.............................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ”สัญญาหลัก” นั้น 

คู่สัญญำจึงมีควำมประสงค์จะท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำหลัก โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ผู้รับสัญญำตกลงให้ผู้ให้สัญญำขอขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ตำมสัญญำหลัก

ออกไปอีกมีก ำหนดระยะเวลำ ........ปี ........เดือน ........วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่............................จนถึงวันที่............................ 
ซึ่งหำกนับระยะเวลำตำมสัญญำหลักรวมเข้ำกับระยะเวลำที่ขยำยออกไปตำมบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ รวมเป็นระยะเวลำ
ทั้งสิ้น ........ป ี........เดือน ........วัน 

2. คู่สัญญำตกลงให้มีกำรค ำนวณระยะเวลำกำรท ำงำนเพ่ือชดใช้ทุนเพ่ิมเติมอันเกิดจำกกำรขอขยำยระยะเวลำ
ของผู้ให้สัญญำตำมข้อ 1. ของบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ ทั้งนี้รำยละเอียดกำรค ำนวณให้เป็นไปตำมระเบียบสภำกำชำดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศและต่ำงประเทศของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 
และลูกจ้ำงประจ ำสภำกำชำดไทย พ.ศ. 2556  

3. บันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้แต่วันที่...........................เป็นต้นไป โดยรำยละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนใด
ในสัญญำหลักให้มีผลบังคับใช้ต่อไปตรำบเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้   และให้ถือบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำหลัก 

บันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับมีควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมโดยตลอดแล้ว ทั้งสองฝ่ำยจึงได้ลงลำยมือชื่อ และประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน โดยต่ำงเก็บรักษำ
บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมนี้ไว้ฝ่ำยละหนึ่ง  

ลงชื่อ................................................................................ผู้ให้สัญญำ/ผู้รับทุน 

ลงชื่อ................................................................................คู่สมรสของผู้ให้สัญญำ/ผู้รับทุน 

ลงชื่อ.................................................................................ผูค้้ ำประกัน 

ลงชื่อ.................................................... .............................คูส่มรสของผู้ค้ ำประกัน 

ลงชื่อ.................................................................................พยำน 

ลงชื่อ.................................................................................พยำน 

การกรอกขอมูลสําหรับผูไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการลาศึกษา

ระบุวันที่เขียน                 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ                 

กรุงเทพมหานคร

ชื ่อ-นามสกลุ ผูไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการลาศึกษา ระบุ 13 หลัก

ขอมลูตามบตัรประจําตัวประชาชน

ตามสญัญาหลกั

ระบุขอมูลตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการลาศึกษา

วันที่เริ่มขยายฯ

ลงลายมือชื่อผูขยายระยะเวลาการลาศึกษา

ลงลายมือชื่อคูสมรสของผูขยายฯ

ลงลายมือชื่อผูค้ําประกันของผูขยายฯ

ลงลายมือชื่อคูสมรสของผูคํ้าประกัน

ถามี ใหลงลายมือชื่อ 

ถาไมมี ใหเวนไว

>

>

ตามสัญญาหลัก

ระบุสถานที่ทํางาน เชน

วิธี

*

*
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Rectangle



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 7

“แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
(กรณีลาศึกษา) (F-TRC-STD-12)”



  F-TRC-STD-12 

ปรับปรุงและเร่ิมใช้วันที่ 26 เม.ย. 64 

1 
 

แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏบิัตงิาน (กรณีลาศึกษา) 
 

วนัท่ี...... เดือน........................... พ.ศ. ................. 
 

เร่ือง รายงานตวักลบัเข้าปฏิบตังิาน 
 

เรียน ......................................................................... 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า   นาย    นาง  นางสาว ................................................................................. 
ต าแหนง่ .......................................................... ฝ่าย .......................................................................................... 
ส านกังาน .......................................................................................................................................................... 
ได้รับอนมุตัใิห้ลาศกึษา ตามสญัญาเลขท่ี ........................... ลงวนัท่ี ...................................................................... 
ระดบัการศกึษา .................................................วฒุิการศกึษา (หลกัสตูร) ............................................................  
สาขาวิชา ...................................................... สถาบนัการศกึษา .......................................................................... 
ประเทศ ............................................................................. มีก าหนดระยะเวลา ...........ปี ...........เดือน ...........วนั  
ตัง้แตว่นัท่ี........ เดือน ............................... พ.ศ. ............... ถึงวนัท่ี........ เดือน ............................. พ.ศ. ...............  
โดยทนุ..............................................................นัน้  
 บดันี ้ข้าพเจ้าขอรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตังิาน  ตัง้แตว่นัท่ี...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
เน่ืองจาก  ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี........... เดือน ........................... พ.ศ. ....................... 
  และได้แนบหลกัฐานซึง่แสดงวา่ส าเร็จการศกึษามาด้วยแล้ว ดงันี ้
  หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา  ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) 
  ส าเนาปริญญาบตัร  วิทยานิพนธ์/ผลงานวิจยั (ถ้ามี) 
  อ่ืน ๆ ............................................................................................................................... 
   ไม่ส าเร็จการศึกษา  เน่ืองจาก 
   คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

 เจ็บป่วยทพุพลภาพ (โดยมีหลกัฐานทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย) ทัง้นี ้ได้แนบ
แบบฟอร์มรายงานผลการศกึษาภาคสดุท้ายมาด้วยแล้ว 

  ครบก าหนดการลาศึกษาหรือขยายระยะเวลาการลาศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  เน่ืองจาก 
  อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัท าวิทยานิพนธ์/งานวิจยั 
  อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ ............................................................................................................. 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
(ลงช่ือ)........................................................................ 

 (.......................................................................) 
  ต าแหนง่..................................................................... 



F-TRC-STD-12 

ปรับปรุงและเร่ิมใช้วันที่ 26 เม.ย. 64 

2 

 

 
ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาระดับต้น  
 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
           

ลงช่ือ .............................................................. ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น 
         (.............................................................) 
ต าแหนง่............................................................ 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 

 

 
ความเหน็ของผู้อ านวยการ  
 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้อ านวยการ 
 (..............................................................) 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 

 



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 8

“ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
เรื่องแจ้งส าเร็จการศึกษา”



 
 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ แจ้งส าเร็จการศึกษา -   
 

      (หน่วยงานต้นสังกัด)   สภากาชาดไทย 
บันทึกข้อความ 

.................................... โทร. ..................... 
ที่ ................................  วันที่.............................................. 
 
 

เรื่อง แจ้งส ำเร็จกำรศึกษำ  
 

เรียน ......................................................................... 
 

 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว   
ต ำแหน่ง  ฝ่ำย   
ส ำนักงำน    ได้รับอนุมัติให้ลำศึกษำ ตำมสัญญำเลขที่  
ลงวันที่   ระดับกำรศึกษำ  
วุฒิกำรศึกษำ (หลักสูตร) สำขำวิชำ   
สถำบันกำรศึกษำ โดยรับทุน  
มีก ำหนดระยะเวลำกำรลำศึกษำ ปี  เดือน  วัน ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.   
 

 ข้ำพเจ้ำ ได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรลำศึกษำ จ ำนวน ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที ่ ตั้งแต่วันที่ เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.  
 ครั้งที ่ ตั้งแต่วันที่ เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.  
 ครั้งที ่ ตั้งแต่วันที่ เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.  
  

 โดยได้รำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำน ตั้งแต่วันที่ เดือน  พ.ศ.   
 และได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ จ ำนวน ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที ่ ตั้งแต่วันที่ เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.  
 ครั้งที ่ ตั้งแต่วันที่ เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.  
 ครั้งที ่ ตั้งแต่วันที่ เดือน    พ.ศ.  ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.  
 

 บัดนี้ ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที ่  เดือน   พ.ศ.  
และได้แนบหลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   หนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
   ใบรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  
   ส ำเนำปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ประกำศนียบัตร  
   ไฟล์รูปเล่มวิทยำนิพนธ์/ผลงำนวิจัย/บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ำมี)  
 เรื่อง   
  (ส่งมำท่ี e-mail : hrd@redcross.or.th) 
  อ่ืน ๆ   

  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

 ลงชื่อ  ผู้ลำศึกษำ 
 (  ) 
 ต ำแหน่ง   



ฝ่ำยฝึกอบรมและพัฒนำ 
ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

โทร. 0 2256 4055-6 / อีเมล. hrd@redcross.or.th

กันยำยน 2564 




