
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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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 
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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 

 

 

 

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

  (.......................................................)   (.......................................................) 
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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 
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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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- 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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(ต้องแนบมรณบตัร)  (ต้องแนบใบสําคญัการหยา่)   
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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



- 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 

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

- 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)




