
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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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) 
 
 



F-TRC-STD-10 
ปรับปรุงและเร่ิมใช้วันที่ 26 เม.ย. 64 

2 

 

   
 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 

 
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2564 



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

*

*

ฉบับแกไขครั้งที่ 2/2564
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