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สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

 
สัญญาเลขท่ี.................................. 

 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นที่หน่วยทรัพยากรบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  เลขที่ 
1873 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ….........                        

ระหว่างข้าพเจ้า................................................................................................ .................................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน.............................................เกิดวันที่..........เดือน...........................พ.ศ...........อายุ..........ป ี

ต าแหน่ง.................................... ...............ระดับ.................................สังกัดหน่วย....................................................  

ฝ่าย...............................................................ส านักงาน................................................. โทรศัพท์............................ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย....................................................................... 

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

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์................................. 

ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวกเลขท่ี.....................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย........................................... 

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

อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.............................. 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผู้ให้สัญญา ” ฝ่ายหนึ่ง กับ สภากาชาดไทย โดย………………………………………………… 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผู้รับสัญญา ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 โดยที่ ผู้ ให้ สัญญาเป็นผู้ ได้ รับอนุญาตจากผู้ รับสัญญาให้ ไป  (ท า เครื่ องหมาย  / ลงในช่อง  ( )                              
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( ) ศึกษา      ( ) ฝึกอบรม    ( ) ปฏิบัติการวิจัย 

และเป็นการไป ( ) ภายในประเทศ   ( ) ต่างประเทศ ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน 

มีข้อความดังต่อไปนี้ 
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 ข้อ 1 ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยหลักสูตร/
หัวข้อ................................................................................................................................................................................... 

สาขาวิชา............................................................................................................................................................................. 

สถาบัน/หน่วยงาน................................................................................................................................. ............................. 

จังหวัด..............................................................ต่างประเทศ ณ เมือง................................................................................. 

รัฐ...................................................................................ประเทศ...................................................................................... 

มีก าหนด..................ปี...............เดือน.................วัน  นับตั้งแต่วันที่................เดือน.............................พ.ศ..................... 

ถึง วันที่................เดือน..................................พ.ศ.................. 

 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
ต่อเนื่องจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญาหรือบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้น
ใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย แต่หากไม่ได้
มีการจัดท าสัญญาหรือบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาขึ้นใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุม
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
 
 ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามข้อ 1 
ดังกล่าว ผู้ให้สัญญาต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญานี้ ตลอดจนข้อบังคับข้อระเบียบ ระเบียบ 
ค าสั่งของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้  และที่จะออก
ใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าข้อบังคับ ข้อระเบียบ ระเบียบ ค าสั่งดังกล่าว ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง
ของสถาบันหรือหน่วยงานที่ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย 
ผู้ให้สัญญาต้องไม่ประพฤติตนไปในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และต้องตั้งใจศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว 
 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจท าการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาต้องยื่นใบลาต่อสถาบันหรือหน่วยงานและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 
วัน (สิบห้าวัน) ผู้ให้สัญญาต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาด้วยผู้ให้สัญญาต้องไม่พักหรือยุติการศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย หรือลาออกจากสถาบันหรือหน่วยงาน หรือเปลี่ยนสถาบันหรือหน่วยงานที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาก่อน  ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ทราบ                
ทุกภาคการศึกษาหรือเม่ือได้รับการร้องขอ 
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 ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาที่ได้ให้ไว้ในข้อ 2 ก็ด ีหรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็น
ว่าผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือการไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ในสภากาชาดไทย ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุน และหรือ
เงินเดือน รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทางสภากาชาดไทยจ่ายช่วยเหลือ โดยผู้ให้สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 3.2 เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า (สองเท่า) ของเวลาที่ได้ใช้ไปใน
การศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย นับตั้งแต่วันกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยมาแล้วก่อน
หน้านี้หรือมีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนให้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา   สภากาชาดไทย และ
ยังปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาหรือตามพันธะผูกพันดังกล่าว ผู้ให้สัญญาต้องปฏิบัติงานโดยนับระยะเวลาเดิม
ที่ยังขาดอยู่ต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานตามสัญญานี้ด้วย ส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนตามสัญญานี้                     
ให้เริ่มต้นนับเป็นวันชดใช้ทุนตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
 
 ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือ
ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาต้องกลับมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นระยะเวลา 2 เท่า (สองเท่า)ของเวลาที่ได้ใช้
ไปในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย นับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  
 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยมาแล้วก่อนหน้านี้ หรือมี
พันธะผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนให้สภากาชาดไทย และยังปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาหรือ
ตามพันธะผูกพัน ผู้ให้สัญญาต้องปฏิบัติงานโดยนับระยะเวลาเดิมที่ยังขาดอยู่ต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ด้วย ส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับเป็นวันชดใช้ทุนตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
 
 ข้อ 5 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวไว้ในข้อ 3 หรือ ข้อ 4 แล้วแต่กรณี โดยเมื่อเสร็จหรือ
ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือไม่ก็ดี หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญา
ยุติลงด้วยประการใด ๆ ก็ด ีแล้วไม่กลับมาปฏิบัติงานหรือ ปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดระยะเวลา                   
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ให้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมคืนเงินทุน และหรือ
เงินเดือน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทางสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจ่ายช่วยเหลือให้กับสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นอกจากนี้แล้วผู้ให้สัญญายังต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวน
เงินทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่ทางสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  อีกส่วนหนึ่งด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบก าหนดตามสัญญานี้  เงินที่ต้องคืนและเบี้ยปรับ              
ที่ต้องชดใช้ตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานไปแล้ว ข้อ 6 เงินที่ต้องคืนและ
เบี้ยปรับที่ต้องชดใช้ตามข้อ 5 ในสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาต้องช าระให้แก่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จนครบถ้วนในคราวเดียวกันภายในก าหนดระยะเวลา  30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบถ้วน 
ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี (เจ็ดจุด
ห้าต่อป)ี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น 
 
 ข้อ 7 ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 
3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
 (3) เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งนี้ โดยมี
หลักฐานทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย หรือแพทย์ในสังกัดของรัฐไม่น้อยกว่า 3 นาย (สามนาย) ซึ่งร่วมกันบ่งชี้ว่า
การเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ นั้น เป็นอุปสรรคต่อการการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือเป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทยได ้
 
 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชดใช้เงินให้แก่สภากาชาดไทยตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายินยอมให้
สภากาชาดไทย หักเงินบ าเหน็จบ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญา จะพึงได้รับจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิ
รา สภากาชาดไทย เพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
 
 ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้......................................................................................... 
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว  
 
 
 
 

...........................................ผู้ให้สัญญา 
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 ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท า
สัญญาค้ าประกัน แทนภายในก าหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ า
ประกันแล้วแต่กรณี หากผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกัน  แทนภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้เว้นแต่ผู้รับสัญญาได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ผู้รับสัญญาจะอนุญาต
ให้ผู้ให้สัญญาท าการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่อไปโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 
 

 สัญญานี้ท าขึ้นไว้ 3 ฉบับ (สามฉบับ) มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของสภากาชาดไทยต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้สัญญา 
              (......................................................) 

 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับสัญญา 
     (........................................................) 
 
 
ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (........................................................) 
 
 
ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (........................................................) 
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 ข้าพเจ้า............................................................................................................................................... 
เป็นคู่สมรสของ..................................................................ยินยอมให้....................................................................... 
ท าสัญญาฉบับเลขที่..................................ลงวันที่...............เดือน....................................พ.ศ................นี้ได ้
 
 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( ท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง � )    เนื่องจาก 
    
 � เป็นโสด    � คู่สมรสตาย    � หย่า    ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)........................................... ............ผู้ให้สัญญา 
         (.................................... .................) 
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สัญญาค ้าประกัน 
 

ท าท่ีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

            วันที่.................เดือน............................พ.ศ. ........... 
 

ค้ าประกันสัญญาเลขที่............................ 
ลงวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ........... 
 

 ตามท่ี................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ ผู้ให้สญัญา ” และได้รับ 

อนุญาตจากสถาบันการพยาบลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย.............................................................................  

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับสัญญา ” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามสัญญาเลขที่.................. 

ลงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ............... นั้น 
 

 ข้าพเจ้า...................................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 

อายุ............ปี อาชีพ........................................................... ต าแหน่ง.......................................................................... 

สังกัด.................................................................................สถานที่ท างานตั้งอยู่เลขท่ี.......................หมู่ที่.................. 

ตรอก/ซอย............................................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................. 

อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท.์......................................... 

ที่อยู่ ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ............. . . . . . . ..หมู่ที่ ....... . . . . . . . . . .....ตรอก/ซอย ................ . . . . . . ..............................                 
ถนน...................................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด......................................................................โทรศัพท.์................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวกเลขที่......................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย................................................. 

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

จังหวัด...............................................................................โทรศัพท์........................................................................... 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ค้ าประกัน ” และมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญา โดยเป็น.......................................... 

ได้ตกลงท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่ผู้รับสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 
 

.............................................ผู้ค้ าประกัน 
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 ข้อ 1  ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็น
ลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อตามที่ระบุไว้ในสัญญา
อนุญาตให้บุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปศึกษา  ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วย
ประการใด ๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญา
ทันที โดยผู้รับสัญญามิจ าต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาช า ระหนี้ก่อน และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการช าระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหาย (ถ้าหากม)ี ครบเต็มจ านวน 
 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยต่อด้วยทุนอ่ืนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายระยะเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา
หรือสถาบันหรือหน่วยงานไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายระยะเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ า
ประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีก ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้
ขยายระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดังกล่าวด้วย 

 

 ข้อ 2  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้บุคลากร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะได้แจ้ง 
หรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการ
ช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็น
เหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
 

 ข้อ 3 ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่              
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
 สัญญานี้ท าขึ้นไว้ 3 ฉบับ (สามฉบับ) มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
      (.......................................................)  
 
 
ลงชื่อ......................................................... พยาน 
      (....................................................... ) 
 
 
ลงชื่อ......................................................... พยาน 
       (.......................................................)  
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 ข้าพเจ้า................................................................................................................................................. 
เป็นคู่สมรสของ.........................................................................ยินยอมให้.................................................................. 
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับลงวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ................ นี้ได ้
 
 

ลงชื่อ............................................................คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
      (...........................................................) 
 
 
ลงชื่อ............................................................พยาน 
      (........................................ ....................) 
 
 
ลงชื่อ............................................................พยาน 
      (............................................................) 

 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( ท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง � )  เนื่องจาก  
 � เป็นโสด   � คู่สมรสตาย   � หย่า   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 3 

 

ตัวอย่าง 
วิธีการตรวจสอบค้านวณเงินและระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา 

ตารางแสดงการค้านวณจ้านวนวันลาศึกษา 
 
 

 1. นางสาว ก. ลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2545 คิดเป็นเวลา 852 วัน 
ดังนี้ 

 1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 2545 (2 ปี x 365) = 730  วัน 

 มิถุนายน 2545  = 30  วัน 

 กรกฎาคม 2545  = 31  วัน 

 สิงหาคม 2545  = 31  วัน 

 กันยายน 2545  = 30  วัน 

 รวม  852  วัน 

รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาข้างต้นคิดเป็นจ านวน         245,320  บาท 

 

 2. ระยะเวลาที่ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ไปในการศึกษา 

=  1,704  วัน 

 3. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 

     คิดเป็นเวลา 792 วัน 

 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546 (1 ปี x 365)  = 365  วัน 

 1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547 (1 ปี x 366)  = 366  วัน 

 ตุลาคม 2547 = 31 วัน 

 พฤศจิกายน 2547 = 30 วัน 

 รวม     792  วัน 

 4. คงเหลือเวลาปฏิบัติงานชดใช้ (1,704 – 792)  = 912  วัน 

 5. คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้ 131,298.03 บาท (245,320 x 912 ÷ 1,704) รวมกับเบี้ยปรับอีก 1 เท่า 

    ตามสัญญารวมเป็นเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น 262,596.06 บาท (131,298.03 x 2) 

 

 



 
2 

 
 
 ตัวอย่าง แบบค้านวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อบรม//ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 หน่วยงาน.............................................................. ชื่อ นางสาว ก. 

 ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2545 โดยทุนส่วนตัว และรับเงินเดือนระหว่างลา 

 กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ลาออกจากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

 2547 ตามสัญญาเลขท่ี........................ฉบับลงวันที่........................... 

 

ศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย ปี เดือน วัน เงินเดือน จ้านวนเงินที่รับไป 

     1 มิถุนายน 2543 – 30 กันยายน 2543  4  8,410 33,640 

     1 ตุลาคม 2543 – 30 กันยายน 2545  24  8,420 211,680 

      

      

      

      

      

      

      

      

(1) รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป 0 28 0  245,320 

(2) ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เป็นเวลา 2 เท่า คิดเป็นเงิน  56  หรือเท่ากับ 1,704 วัน 

      

 
 
 
 



 
3 
 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ 

ปฏิบัติงานชดใช้ตั้งแต่วันที่ .................. ปี เดือน วัน หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2545 – 30 พฤศจิกายน 2547   792   

      

      

      

      

      

(3) รวมเวลาที่ปฏิบัติงานชดใช้  

(4) น าเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตาม (2)  

มาหักลดหย่อนเวลาที่ปฏิบัติงานชดใช้แล้วตาม (3)  

(5) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้อีก  

  792  
 
 
 

 

เท่ากับ 912 วัน 
 

  1,704 

  792 

  912 

 
 

  (6) คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้คืน  =  245,320 x 912 ÷ 1,704  บาท 

 =  131,298.03  บาท 

 (7) เบี้ยปรับ 1 เท่า ตามสัญญา  =  131,298.03 x 2  บาท 

 (8) จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมเบี้ยปรับ 

      ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น  =  262,596.06  บาท 

 (9) สัญญาไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจากนางสาว ก. ได้ชดใช้ภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 

 

 หมายเหตุ  จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนตาม (6) ได้แก่ 

 จ านวนเงินที่รับไปทั้งหมดตาม (1) x จ านวนวันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตาม (5) 
                   จ านวนวันที่ตอ้งปฏิบัติงานชดใช้ทั้งหมดตาม (2) 


