
                 สัญญาเลขที่          / 

 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวจิัย ณ ต่างประเทศ 

 

  สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ต าบล   ในเมอืง 

อ าเภอ เมืองอุบลราชธานี  จังหวัด อุบลราชธานี     เมื่อวันที่           เดือน                        พ.ศ.               

ระหว่างกรม  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง สาธารณสุข  

โดย  นายสุรพร  ลอยหา     ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี      ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 

เรียกว่า“ผูร้ับสัญญา” ฝาุยหนึ่ง กับ  นาย / นาง / นางสาว ชื่อผู้เรยีน     ชื่อสกุล     สกุลผูเ้รียน                      

เกิดเมื่อวันที่         เดือน                    พ .ศ.        อายุ           ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ          

ระดับ ปฏิบัติการ,ช านาญการ ขั้น  เงินเดือนปัจจุบัน      บาท  ต าแหน่ง   ต าแหน่งผูเ้รียน    

สังกัด    ต้นสังกัด ผู้ไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย          กรม    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวง  สาธารณสุข            อยู่บ้านเลขที ่ ข้อมูลผูเ้รียน  ซอย                           ถนน                   

ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต                           จังหวัด                                              

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า  "ผูใ้ห้สัญญา" อีกฝาุยหนึ่ง 

 

  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศกึษา ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวจิัย  

ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท  ประเภททุนที่รับ (ประเภท ๑(ก),(ข),(ค)/ประเภท ๒ )   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการให้ขา้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ .ศ. 2549 

 

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ความดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ผูร้ับสัญญาอนุญาตใหผู้ใ้ห้สัญญาไปศกึษา  ฝกึอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ณ ต่างประเทศ 

ระดับ(วุฒิบัตร,ป.โท.,ป.เอก) สาขาวิชา  สาขาวิชาที่ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

ณ ประเทศ                                มีก าหนด         ปี นับตังแต่วันที่        เดือน                  พ.ศ.  

จนถึง วันที่         เดือน                  พ.ศ.     

          ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตใหผู้ใ้ห้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย   

ณ  ต่างประเทศ  หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูใ้ห้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญากับผูร้ับ

สัญญาขึน้ใหม่  เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศกึษา  ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  

ณ ต่างประเทศ  แตห่ากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึน้ใหม่  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีม้ีผล

ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัตใิห้ขยายดังกล่าวด้วย 

 

              ข้อ 2... 

ลงช่ือ   ผู้เรียน/ฝึกอบรม 
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ข้อ 2  ในระหวา่งเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา  ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยผู้ให้สัญ ญา

จะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของขา้ราชการหรือค าสั่งทางราชการของผู้รับ

สัญญาและของสถานศึกษาหรอืสถาบันที่ผูใ้ห้สัญญาศกึษาฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตลอดจนระเบียบว่า

ด้วยการให้ขา้ราชการไปศกึษา   ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน  ณ ต่างประเทศ  พ.ศ.2549  และที่แก้ไข

เพิ่มเติมและกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศกึษา   ฝกึอบรมหรือ

ปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจา่ยเงนิเดือนระหว่างลาไปศกึษา   ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย   ทั้งที่  ได้ออก

ใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้   และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด   และให้ถือว่ากฎหมาย   ระเบียบ  

ข้อบังคับ  และค าสั่งดังกล่าวนั้น  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับนี้ 

  ผูใ้ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ตอ่การศกึษา   ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการ

วิจัยและจะตั้งใจศึกษา   ฝกึอบรมหรือปฏิบัติก ารวิจัยด้วยความวริิยะ   อุตสาหะ  เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา

ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว 

  ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ  2  หรอืในกรณีที่ผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่า   ผูใ้ห้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา   ฝกึอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ วิจัย  ได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  1  หรอืการศกึษา   ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาตอ้งยุติลงด้วย

ประการใด ๆ  หรอืผูร้ับสัญญาไม่อนุญาตใหผู้ใ้ห้สัญญาศกึษา   ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใดๆ   

หรอืมีความจ าเป็นต้องเรียกผูใ้ห้สัญญากลับมาปฏิบัติ งานในหน้าที่ราชการ   ผูร้ับสัญญามีสทิธิเพิกถอนการ

อนุญาตตามสัญญานีไ้ด้ทันทีและมีสทิธิระงับซึ่งทุนและหรอืเงินเดอืน   รวมทั้งเงนิที่ทางราชการจา่ยชว่ยเหลอื

หรอืเงินเพิ่มอื่นใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

           3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรอืผูบ้ังคับบัญชา

ช้ันตน้ของผู้ให้สัญญาทันที 

           3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กระทรวง  สาธารณสุข    หรอืกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น  ตามที่ผูร้ับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศกึษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  

           3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา  ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  

หรอืมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลา      

ตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานีใ้ห้เริ่มเตน้นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนด  

เวลาตามสัญญาเดิมแลว้ 

           ความเสียหายใดๆ  อันเนื่องมาจากการที่ผูใ้ห้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2 และ 

3.3   ผูใ้ห้สัญญายินยอมรับผดิชดใชท้ั้งสิน้   

 

            ข้อ 4... 

ลงช่ือ   ผู้เรียน/ฝึกอบรม 
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  ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรอืส าเร็จการศกึษา  ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ทั้งนีไ้ม่ว่า    

จะเสร็จหรอืส าเร็จการศกึษา  ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรอืไม่  ผูใ้ห้สัญญา

จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กระทรวง  สาธารณสุข         

หรอืในกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น  ตามที่ผูร้ับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที      

เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา   ฝกึอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรอืมีพันธะ

ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น   

การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานีใ้ห้เริ่มต้นนับตั้งแตว่ันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญ ญา

เดิมแลว้ 

  ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ  3.2  หรอืข้อ 4  หรอืผูใ้ห้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ

ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด  ผูใ้ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงนิแก่ทางราชการ 

   5.1 กรณีผูใ้ห้สัญญาไปศกึษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ดว้ยทุนประเภท 1(ก) หรอืทุน

ประเภท 1(ค)  ผูใ้ห้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงนิเดือน และเงินที่ทางราชการจา่ยชว่ยเหลอืในระหวา่งศึกษา 

ฝกึอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย คนืให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผูใ้ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงนิอีกจ านวนหนึ่งเท่า

ของจ านวนทุน เงนิเดือน และเงินที่ทางราชการจา่ยชว่ยเหลอืดังกล่าว ให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอกีด้วย 

  5.2 กรณีผูใ้ห้สัญญาไปศกึษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ดว้ยทุนประเภท 1(ข)  

ผูใ้ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงนิเดือน และเงินที่ทางราชการจา่ยชว่ยเหลอืในระหวา่งศึกษา ฝึกอบรม หรอื

ปฏิบัติการวิจัย คนืให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผูใ้ห้สัญ ญาจะต้องชดใช้เงนิอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน 

เงินเดอืน และเงนิที่ทางราชการจา่ยชว่ยเหลอืดังกล่าว ให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอกีด้วย 

  ส าหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับใหช้ดใช้เป็นเบีย้ปรับรายเดือนตามจ านวนที่กระทรวงการคลัง

และส านักงานความร่วมมอืเพื่อการพัฒน าระหว่างประเทศก าหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน 

ก.พ. ก าหนดส าหรับผูไ้ปศกึษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ 

  5.3 กรณีผูใ้ห้สัญญาไปศกึษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ดว้ยทุนประเภท 2 ผูใ้ห้สัญญา

จะต้องชดใช้เงนิเดือน และเงินที่ทาง ราชการจา่ยชว่ยเหลอืในระหวา่งศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย คนื

ให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผูใ้ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงนิอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนเงินเดอืน และเงนิที่ทาง

ราชการจา่ยชว่ยเหลอืดังกล่าว ให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอกีด้วย 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลั บเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ  3.2 หรอื

ข้อ 4  เงินที่จะชดใช้คนืและเบีย้ปรับตามวรรคหน่ึงข้างตน้จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า

ปฏิบัติราชการ 

 

             ข้อ 6... 

 
ลงช่ือ   ผู้เรียน/ฝึกอบรม 
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  ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คนืและเงินเบี้ยปรับตามขอ้  5  ผูใ้ห้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา 

จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจง้จากผู้รับสัญญา   หากผู้ใหส้ัญญา

ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรอืช าระไม่ครบถ้วน  ทั้งนี้  จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา

หรอืไม่ก็ตามผู้ให้สัญญาจะต้ องช าระดอกเบีย้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5  ต่อปี  ของจ านวนเงินที่ยังมไิด้ช าระ 

นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

  ข้อ 7  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่

ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2  หรอืข้อ 4  เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ   ผูใ้ห้สัญญาไม่

ต้องรับผิดตามความในข้อ 5  วรรคหนึ่ง  หรอืวรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

  ในระหวา่งระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา  ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรอื 

ในระหวา่งระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตา มข้อ 3.2 หรอืข้อ 4  ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิด

วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ   ผูใ้ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงนิและเบีย้ปรับ

ให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรอืลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้  เว้นแตผู่ร้ับสัญญาและ

กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า  มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ตอ้งรับผดิเพราะถูกทางราชการไล่ออก

หรอืปลดออก 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามข้อ  3.2  หรอืข้อ 4   เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บ ปุวย

ทุพพลภาพเป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นบุคคลวิกลจรติหรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   ผูใ้ห้สัญญาไม่ต้องรับ

ผดิตามความในข้อ  5  วรรคหนึ่ง  หรอืวรรคสองแลว้แตก่รณี   แตท่ั้งนีถ้้าผู้ให้สัญญาไปท างานอื่นในระหว่าง

ระยะเวลา 2(สอง) ปี  นับแต่วันที่ผูใ้ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าป ฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจาก

ราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวขา้งตน้  ผูใ้ห้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงนิและเบีย้ปรับตามขอ้  5 วรรค

หนึ่ง  หรอืวรรคสอง แล้วแตก่รณี 

  ข้อ 8  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้   ผูใ้ห้สัญญา

ยอมใหผู้ร้ับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ   และ/หรอืเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อ

ชดใช้เงนิที่ผูใ้ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานีไ้ด้   ทั้งนีห้ากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ใน

ข้อ 6 แล้ว  แตท่างราชการยังมไิด้สั่งจา่ยเงนิบ าเหน็จ   บ านาญและ /หรอืเงินอื่นใดดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ให้สัญญา   

ผูใ้ห้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบีย้ผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปีจนกว่าจะถึงวันที่

ทางราชการเบิกหักส่งเงนิดังกล่าวชดใชห้นี้ 

  ข้อ 9  ในวันท าสัญญานี้ ผูใ้ห้สัญญาได้จัดให้    ชื่อผู้ค้ าประกัน   

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผดิตามสัญญานีข้องผู้ให้สัญญาดว้ยแล้ว  
 

 

             ในกรณี... 

ลงช่ือ   ผู้เรียน/ฝึกอบรม 
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      ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมคี าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรอืมีค าพิพากษา 

ให้ล้มละลาย   หรอืผูร้ับสัญญาเห็นสมควรใหผู้ใ้ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้้ า ประกัน  ผูใ้ห้สัญญาจะต้องจัดให้มผีูค้้ า

ประกันรายใหมม่าท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด  30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ผูค้้ าประกันเดิมถึงแก่

ความตายหรือถูกศาลมคี าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรอืมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย   หรอืวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับ

แจ้งจากผู้รับสัญญาใหเ้ปลี่ยนผูค้้ าประกันแล้วแตก่รณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดใหม้ีผู้ค้ าประกันรายใหมม่า

ท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผูร้ับสัญญามีสทิธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานีไ้ด้   

เว้นแตผู่ร้ับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นวา่ผูใ้ห้สัญญาเป็นผู้มศีักยภาพสูงยิ่งในการศกึษา  จะ

อนุมัตใิห้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มผีูค้้ าประกันก็ได้ 

       สัญญานีท้ าขึน้สองฉบับ  มีขอ้ความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา

นีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว  จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝาุยละฉบับ 
 

      ลงช่ือ ผูเ้รียน/ฝกึอบรม/ปฏิบัติการวิจัย ผูใ้ห้สัญญา 

       (    ) 
 

      ลงช่ือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผูร้ับสัญญา 

       (    เว้นไว้ ส าหรับเจ้าหนา้ที่ ) 
 

      ลงช่ือ             ผูค้้ าประกัน  พยาน 

       (    ) 
 

      ลงช่ือ  เจ้าหนา้ที่งานพัฒน์ สสจ.อบ. พยาน 

       (    เว้นไว้ ส าหรับเจ้าหนา้ที่ ) 
 

  ข้าพเจ้า     คู่สมรส ผูเ้รียน/ฝกึอบรม                คู่สมรสของ     ผูเ้รียน/ฝกึอบรม                

ยินยอมให้  ผูเ้รียน/ฝกึอบรม                 ท าสัญญาฉบับนีไ้ด้ 
 

      ลงช่ือ     คู่สมรส ผูเ้รียน/ฝกึอบรม   ผูใ้ห้ความยินยอม 

       (    เว้นไว้กรณีไม่มีคู่สมรส ) 

ลงช่ือ             ผูค้้ าประกัน  พยาน 

       (     เว้นไว้กรณีไม่มีคู่สมรส ) 

      ลงช่ือ  เจ้าหนา้ที่งานพัฒน์ สสจ.อบ. พยาน 

       (     เว้นไว้กรณีไม่มีคู่สมรส ) 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มคีู่สมรส (เป็นโสด) /คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

      ลงช่ือ          ผูเ้รียน/ฝกึอบรม           ผูใ้ห้สัญญา 

       (     ลงช่ือกรณีไมม่ีคูส่มรส ) 

ลงช่ือ   ผู้เรียน/ฝึกอบรม 



                                                                                                 สัญญาเลขที่         /                                                                                                                                    

สัญญาค ้าประกัน 

                                                                             ท าที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

วันที ่  เดือน    พ.ศ. 

  ตามที่  ชื่อ ผูไ้ปศกึษา/ฝกึอบรม/ปฏิบัติการวิจัย    ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า  "ผูใ้ห้สัญญา"  

ได้รับอนุญาตจาก   กรมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข    ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

เรียกว่า  "ผูร้ับสัญญา"  ให้ไปศกึษา ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ตามสัญญาเลขที่  ลงวันที่         ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า  "สัญญาอนุญาต"  นั้น 

  ข้าพเจ้า  ชื่อ ผูค้้ าประกัน   ผูค้้ าประกัน             ชื่อ ผูเ้รียน 

อายุ          ปี อาชีพ  ข้อมูลผู้ค้ าประกัน ต าแหน่ง 

สังกัด     อยู่บ้านเลขที ่      ซอย 

ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต 

จังหวัด     คู่สมรสช่ือ คู่สมรสผู้ค้ าประกัน      เกี่ยวพัน

กับผูใ้ห้สัญญาโดยเป็นความเกี่ยวพัน ผู้ค้ าประกัน กับ ผูเ้รียนซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า "ผูค้้ าประกัน" ตกลงท าสัญญา 

ค้ าประกันใหไ้ว้แก่ผูร้ับสัญญา  ดังมขี้อความตอ่ไปนี้ 

  ข้อ 1  ผูค้้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ใหส้ัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงรว่มรับผิด

ในฐานะเป็นลูกหนีร้่วมกับผูใ้ห้สัญญา   กล่าวคือ  ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

ด้วยประการใด  ๆ  ผูค้้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้ งสิ้นทุก

ประการให้แก่ผูร้ับสัญญาทันทีโดยผู้รับสัญญามิจ าต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาช าระหนี้ก่อนและผู้ค้ าประกันจะ

รับผิดตามสัญญานีต้ลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พรอ้มดอกเบีย้และคา่เสียหาย   (ถ้าหากมี)  ครบเต็ม

จ านวน 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาใหข้ยายเวลาศึกษา ฝกึอบรมหรือ

ปฏิบัติการวิจัยตอ่ด้วยทุนหรอืเงินอื่นใดก็ตาม  แมก้ารขยายเวลาต่อน้ันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ

การศกึษาหรอืสถานศกึษาไปจากเดิม  และแมว้่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว  ผูร้ับสัญญาจะได้แจง้หรอืมิได้

แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตามให้ถอืว่าผูค้้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ใหส้ัญญาต่อไปอีกตลอด

ระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศกึษา  ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอ่ดังกล่าวด้วย 

  ข้อ 2  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผอ่นเวลาหรอืผอ่นจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรอืมิได้แจง้ให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม   ให้ถือว่าผูค้้ าประกันได้ตกลงยินยอมใน

การผ่อนเวลาหรอืผอ่นจ านวนเงินในการช าระหนี้นัน้ด้วยทุกครั้งและผูค้้ าประกันตกลงมใิห้ถือเอาการผ่อนเวลา

หรอืผอ่นจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลือ้งความรับผิดของผูค้้ าประกันแล ะจะรับผิดใน

ฐานะผูค้้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พรอ้มดอกเบีย้และคา่เสียหาย   (ถ้าหากมี )  

ครบเต็มจ านวน 

ข้อ 3…. 

ลงช่ือ   ผู้เรียน/ฝึกอบรม 

ลงช่ือ   ผูค้้ าประกัน

ฝึกอบรม 
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  ข้อ 3  ผูค้้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาตอ้งรับผดิชอบ

อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

  สัญญานีท้ าขึน้สองฉบับ  มีขอ้ความถูกต้องตรงกัน  ผูค้้ าประกันได้อา่นและเข้าใจข้อความใน

สัญญาฉบับนีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว  จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้

ฝาุยละฉบับ 

 

     ลงช่ือ      ผูค้้ าประกัน            ผูค้้ าประกัน 

         (      ) 

     ลงช่ือ  คู่สมรสผู้ค้ าประกัน       คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

         (   เว้นไว้ กรณีผู้ค้ าประกันไม่มีคู่สมรส  ) 

     ลงช่ือ  ผูเ้รียน/ฝกึอบรม          พยาน 

         (      ) 

     ลงช่ือ       เจ้าหนา้ที่งานพัฒน์ สสจ.อบ.  พยาน 

         (     ) 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มคีู่สมรส (เป็นโสด) /คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

     ลงช่ือ        ผูค้้ าประกัน       ผูค้้ าประกัน 

         (  ลงชื่อกรณีผู้ค้ าประกันไม่มีคู่สมรส )      
 

ลงช่ือ   ผู้เรียน/ฝึกอบรม 

ลงช่ือ   ผูค้้ าประกัน

ฝึกอบรม 


