
ลาศึกษาใน ระดับ..................................... 

แบบ ศน.1 
ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 

เขียนที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

วันที่ .....................เดือน .............................. พ.ศ. 25...... 

เรื่อง ขออนุมัติลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม หลักสูตร..................................................................................................... ... 
           สาขาวิชา..................................................................... ......................................................................................... 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................... 
เกิดวันที่ .............. เดือน................................. พ.ศ. ................ อายุ..........ปี........เดือน........วัน (นับถึงวันเปิดการศึกษา) 
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ตั้งแต่วันที.่................................ เดือน.......................................... พ.ศ...................... 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ............................................................. ระดับ ................................ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
กรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาล /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /
อ่ืนๆ (ระบ)ุ..................................... จังหวัด ................……………........ รวมเวลารับราชการ .......ปี ........ เดือน(นับถึงวัน
ยื่นเอกสารลาศึกษาหรือฝึกอบรม) ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ………............. บาท มีความประสงค์จะขอลาไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรมหลักสูตร .......................................................... สาขาวิชา ....................................................................  
ณ  ...................................................................... มีก าหนด ........ ปี ..........เดือน  การศึกษาหรือฝึกอบรมจะเริ่มใน
วันที่................ เดือน.............................. พ.ศ............ ถึงวันที ่................. เดือน................................. พ.ศ. ……...............   
ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าได้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ในหลักสูตร ..................................................................... 
สาขาวิชา...............................................................  คณะ ............................................... สถาบัน ....................................  
ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน....................พ.ศ. ….......... ถึงวันที่ ........ เดือน....................พ.ศ. ….......... ในระหว่างที่ลาศึกษา
หรือฝึกอบรมนี้ สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ทางโทรศัพท์หมายเลข........................... และ E-Mail : ….…………………..………. 
  ข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์  ขณะนี้มิได้เจ็บปุวยอย่างใดและเห็นว่าหลักสูตร /สาขาวิชาที่ข้าพเจ้าขอลา
ไปศึกษาหรือฝึกอบรมนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการคือ………………………………………………………………….……………….. 
............................................................................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปลาศึกษา 
เพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22       
ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและเก่ียวกับ
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา  ทั้งท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไป      
โดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้              
และจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

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

 
 

/2 ค ารับรอง 
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ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการกอง หรือ เทียบเท่าขึ้นไป) 
 
   ข้าพเจ้า ...................................................................................... ต าแหน่ง …………………………………….............
ขอรับรองว่าตามที่ นาย / นาง / นางสาว................................................................ ..........................................................
ขออนุมัติไปศึกษาหรือฝึกอบรม หลักสูตร ................................................................... สาขาวิชา ..................................... 
มีความส าคัญและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ คือ .......................................................................................................... 
เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมแล้วจะให้ปฏิบัติงานให้ตรงกับวิชาที่ผู้นี้ได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมและเม่ือได้รับอนุมัติ
ให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมแล้ว จะไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จะไม่ตั้งอัตราก าลังเพ่ิมหรือทดแทนและไม่เกิน
จ านวนข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมส าหรับปีนี้ 
 

                                       
                                                                                (ลงชื่อ)………………..…………………………… 
                                                                                       (……….……………………………………)                    

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

 

ค าสั่ง 

  (     ) อนุมัติ  (     ) ไม่อนุมัติ 

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

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

 
                                                                            (ลงชื่อ) ………………………………………………….. 
                                                                                      (.....................................................) 

                  (ต าแหน่ง) ...................................................... 

 

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

 

 

หมายเหตุ   ผู้ขอลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมจะต้องไปท าสัญญากับกรมหรือส่วนราชการเจ้าสังกัดที่มีฐานะเทียบเท่ากรม      
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สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ                                                                                                                                

                                                                                                       สัญญาเลขท่ี…………. / 25….… 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ต าบลในเมือง   อ าเภอเมืองอุบล   
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่……. เดือน…………………..พ.ศ……………ระหว่างกรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข   โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”  
ฝุายหนึ่ง  กับ นาย/นาง/นางสาว………………………..……........ เกิดเม่ือวันที…่……. เดือน………….……………. พ.ศ…………….
อายุ…………ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญ รับเงินเดือนขั้น …….........บาท ต าแหน่ง………..…………………….. 
ระดับ…….…………. เลขประจ าต าแหน่ง(จ.18) ………………… สังกัดโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ่ืนๆ
(ระบ)ุ............................... กอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติงานจริงที่กลุ่มงาน ................................... หน่วยงาน ......................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี………… ซอย…………….…ถนน………………….ต าบล/แขวง…………..…………. อ าเภอ/เขต………………………... 
จังหวัด…………………………… โทรศัพท์…………………………..   ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า   “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง 

  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศตาม  หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552                         

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพ่ิมเติมภายในประเทศ ภาคปกติระดับ…...................  
หลักสูตร/สาขา……………………………..….……… ที่…………………...................................... มีก าหนด ……......ปี ………..เดือน   
นับตั้งแต่ วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.…………. จนถึงวันที่………..เดือน……………………………….พ.ศ. …………...  
  ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่ง ทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาท่ีผู้ให้
สัญญาศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 
และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา    
ไปศึกษา ทั้งท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้         

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

 
                                                                                                                                                           

/2 ผู้ให้สัญญา 
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ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา  และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย 

ความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
             ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บปุวยหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา   

ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่น
ใบลาต่อผู้รับสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลา
ที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการก าหนด 
  ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็น
ว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติด้วยประการใดๆ 
หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนหรือ
เงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 ของผู้ให้สัญญาทันที 
   3.2 เข้าปฏิบัติราชการใน กรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
หรือกระทรวง ทบวง กรม อื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  
                                     3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม และยังปฏิบัติราชการไม่
ครบระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการ โดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับ
ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย 
                                          ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2  
และ 3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น                          
                        ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ 1  หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ ในกรม  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข หรือในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีทางราชการเห็นสมควรในทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา   
                        ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา  และเงินช่วยเหลือใดๆ ที่ ทางราชการ
จ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญานอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับ  ให้แก่ผู้รับ
สัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านในสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา ให้ชดใช้เป็น 3 เท่าของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน
พิเศษอ่ืนๆที่ได้รับทั้งหมดระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และ
รวมทั้งเงินที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ด้วย 
                        

                                                                                                                                                                              
ลงชื่อ (ผู้ให้สัญญา)……………………………………  

 
                                                     /3 ในกรณี 
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  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4   
เงินที่จะชดใช้คืน และเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ 
                       ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญาจน
ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายใน
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญา
จะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5  ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนกว่าจะช าระครบถ้วน 
                       ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาถูกสั่งให้
ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิต        
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด ตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้
สัญญาไปท างานอื่นในระหว่างระยะเวลา...........(.............) ปี   นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือ
วันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับ 
ตามข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญา          
พ้นความรับผิด 
                       ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญา ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือในระหว่างระยะเวลา       
ที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตาม ข้อ 3 หรือ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษ ไล่ออก
หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลง
ตามส่วน เช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5 

                       ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้                                                                                                                                                                                                                                                    

                       ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ………………………………..………….. ท าสัญญาค้ าประกัน
การปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว                                                                                             

                         ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรอืถูกศาลมีค าสัง่ให้พิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด หรอืมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่
มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ า
ประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้ว
เห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้                                                                                      

    

 ลงชื่อ(ผู้ให้สัญญา)……………………………….. 

                                                                                                                                                                 
/4 หนังสือสัญญา 
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                     หนังสือสัญญาฉบับนี้ท าขึ้นไว้ 3  (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 
(หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ กองต้นสังกัดหรือเทียบเท่าข้ึนไปของผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง)ฉบับ  
และให้ผู้รับสัญญาส่งส าเนาสัญญาเก็บไว้ที่กรมบัญชีกลาง 1 (หนึ่ง)  ฉบับ 
 
                                                                   ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ให้สัญญา 
                                                                           (…………………………………………….) 
 
                                                                   ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้รับสัญญา 
                                                                            (……………………………………………) 
 
                                                                   ลงชื่อ ………………………………………… พยาน (ผู้ค้ าประกัน) 
                                                                           (………………………………………… ) 
 
                                                                   ลงชื่อ …………………………………………. พยาน 
                                                                           (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 

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

/5 ข้าพเจ้า 
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                    ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………......................................... คู่สมรสของ 
นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………… ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว……………………..……………………. 
ท าสัญญาฉบับนี้ได ้
 
                                                                            ลงชื่อ ……………………………….. ผู้ให้ความยินยอม 
                                                                                  (……………………………….. ) 
 
                                                                           ลงชื่อ ………………………………… พยาน (ผู้ค้ าประกัน) 
                                                                                  ( …………….……………….. ) 
 
                                                                          ลงชื่อ …………………………………. พยาน 
                                                                                  (………………………………….) 
 
                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
                                                                           ลงชื่อ ……………………….………… ผู้ให้สัญญา 
                                                                                  ( …………………………….… ) 
 
หมายเหตุ   (1)   ผู้รับสัญญา หมายถึง กรม โดยอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 

(2) ให้ผู้ท าสัญญาค้ าประกัน ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วย 
(3) ให้ผู้ให้สัญญาลงชื่อก ากับไว้ในสัญญาทุกหน้า 
(4) ถ้าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อให้ความยินยอมในสัญญาด้วย 

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

 
                                                                                                                           



แบบ ศน. 3 
          สัญญาค้ าประกัน  

 
                                                                        ท าท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

                                                                             วันที่ ………. เดือน …………………….. พ.ศ. 25……….…. 
 
                     ตามท่ี นาย /นาง /นางสาว ………………………………………………... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า         
“ผู้ให้สัญญา“  ได้รับอนุมัติจาก   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับสัญญา”     
ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม/ฝึกอบรม ที…่…………………………………………................................ ตามสัญญาเลขที่ ……… / 25…….. 
ลงวันที่………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ สัญญาอนุญาต “ นั้น 
                     ข้าพเจ้า นาย /นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………… ผู้ค้ าประกัน 
นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………….. อายุ………......ปี อาชีพ ……………………………………................. 
ต าแหน่ง.................…………………… ระดับ ...................... สังกัด…………………………………………………………………………….. 
อยู่ บ้านเลขท่ี……………….. ซอย …………… ถนน………………………. ต าบล/แขวง ……………………..…………………………….…  
อ าเภอ/เขต …………..………………... จังหวัด…………………………..…………. โทรศัพท์………………………………. คู่สมรสชื่อ                 
นาย/นาง/นางสาว.................................... เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น …………………..…. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน”ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
                    ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ          
ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญา ทันที 
โดยผู้รับสัญญามิจ าต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาช าระหนี้ก่อน และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมี
การช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
                    ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ขยายเวลา อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุน    
หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลง สาขาวิชา ระดับ
การศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น ผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือ
มิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลา   
ที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
                       ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลา   หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่
ผู้ให้สัญญา    โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม    ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา 
หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้งและผู้ค้ าประกันตกลง มิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงิน
ในการช าระหนี้ดังกล่าว   เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไป จนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
 
 
 
 
                                                                                            ลงชื่อ (ผู้ค้ าประกัน)……………………………. 

                                                                                                                                                            
/2 ข้อ 3 ผู้ค้ า 
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                       ข้อ 3 ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลา ที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 
                        สัญญานี้ท าขึน้  3  (สาม)  ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
                                                  ลงชื่อ ………………………………….. ผู้ค้ าประกัน                                                                            
                                                         ( ………………………………… ) 
 
 
                                                  ลงชื่อ …………………………………… คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
                                                         ( ………………………………….. ) 
 
 
                                                   ลงชื่อ …………………………………… พยาน (ผู้ให้สัญญา) 
                                                         ( …………………………………. ) 
 
 
                                                  ลงชื่อ …………………………………… พยาน (นิติกร) 
                                                         (………………………………….. ) 
 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 
                                                   ลงชื่อ ……………………………….. ผู้ค้ าประกัน 
                                                           ( ……………………………… ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ลงชื่อ  (ผู้ค้ าประกัน)……………………………… 

                                                                                                                                                                
/3 หมายเหตุ       
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หมายเหตุ      (1)  ให้ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมลงชื่อเป็นพยานในสัญญาค้ าประกันด้วย  

(2) ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ในกรณีที่ไม่มีบิดาหรือมารดา
เป็นผู้ค้ าประกัน ก็ให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเป็นผู้ค้ าประกันทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันไม่ต้อง
แสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวจะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ า
ประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ให้พิจารณาความสามารถใน
การใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น     
ให้กรมเจ้าสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏ
ว่า ผู้ที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมไม่มีบิดา มารดา พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันจริงให้ท า
สัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันได้    

(3) ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันพร้อมสัญญานี้  
(4)  ให้ผู้ค้ าประกันลงชื่อก ากับไว้ในสัญญาค้ าประกันทุกหน้า 
(5)  ถ้าผู้ค้ าประกันเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อเป็นพยานในสัญญาค้ าประกันด้วย 

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


