สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาเลขที่...................................
สั ญ ญ าฉ บั บ นี้ ท าขึ้ น ณ ........ .ศาล าก ลางจั ง ห วั ด น่ าน .......... .........ต าบ ล /แขวง ไชยส ถาน
อาเภอ/เขต .......เมือ งน่าน.....จัง หวัด.........น่าน........เมื่ อวันที่............เดือน ................................พ.ศ. ...............
ระหว่างกรม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข... กระทรวง...สาธารณสุข .. โดย .....ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน..........
ซึ่ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรี ยกว่า “ผู้ รับ สั ญ ญา” ฝ่ ายหนึ่ ง กั บ นาย/นาง/นางสาว ................................................
ชื่อสกุล................................................... เกิดเมือ่ วันที่...........เดือน.................................พ.ศ......................อายุ...........ปี
รับ ราชการเป็น ข้าราชการพลเรือ น ..............สามั ญ ............. ระดับ ............................. ขั้น ... ............ บาท
ตาแหน่ง ...................................................สังกัด………………………………………….. กอง ..................................................
กรม ....สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ..........กระทรวงสาธารณสุข อยู่บ้านเลขที่ .................. ซอย .................
ถนน......................................................... ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ/เขต ..................................
จังหวัด ............................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญ าตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศภาคปกติ
ระดับ ........................................... สาขาวิชา ...............................................ที่.................................................................
มีกาหนด..............................นับตั้งแต่วันที่.........................เดือน.................................พ.ศ..............จนถึงวันที่..........
เดือน .........................................พ.ศ. ......................
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สญ
ั ญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้ าราชการหรือคาสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผู้ให้
สัญ ญาศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไป
ศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย
ความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณี ที่ ผู้ให้สัญ ญามี กิ จ ธุร ะจ าเป็นหรือเจ็บ ป่วยหรือมี ก รณี อื่นใดที่ ผู้ให้สัญ ญาไม่ อาจไปศึก ษา
ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่น
ใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผรู้ ับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลา
ที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการกาหนด

-2ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญาพิจารณาเห็น
วา ผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาหรือฝกอบรมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของผูใหสัญญาตองยุติลง
ดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูให
สัญญาหลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับ
ซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
ผูใหสัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม ...สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.. กระทรวง...สาธารณสุข
หรือกระทรวง ทบวง กรม อื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
3.3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติราชการไมครบ
ระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการ โดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับระยะเวลา
ที่ตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 ผูให
สัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตาม
ข อ 1 หรื อ ไม ผู ใ ห สั ญ ญาจะต อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการในกรมสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุข หรือในกระทรวง ทบวงกรมอื่นตามที่ผูรับสัญญาเห็นสมควรในทันที เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการไม
วาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจายให
ผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีก
หนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว เวนแตผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรมแพทยประจําบาน
ในสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซวิทยา และจิตวิทยาใหชดใชเปน 3 เทาของเงินเดือน คาจางและเงินพิเศษอื่น ๆ ที่
ไดรับทั้งหมดระหวางศึกษาหรือฝกอบรม บวกกับดอกเบี้ยรอยละ 15 ของเงินเดือนที่ไดรับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่
จะตองชดใชทุนตามสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรดวย
ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการไปบางแลว แตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ
ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการ
ข อ 6 เงิ น ที่ จ ะชดใช คื น และเบี้ย ปรับ ตามสัญ ญานี้ ผู ใหสัญ ญาจะตองชํ าระใหแกผู รับ สัญ ญาจน
ครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ ผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญา
จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไม สามารถกลับ เช าปฏิบั ติร าชการหรื อกลับ เข าปฏิบัติราชการไม ครบ
กําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ผูใหสัญญาถูกสั่ง
ใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูให
สัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา .ตัวเลข. (..ตัวหนังสือ.) ป นับแตวันที่ผู ใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบั ติ
ราชการ หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใช
เงินและ
/เบี้ยปรับ...

-3เบี้ยปรับ ตามขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี เวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญา
พนความรับผิด
ในระหวางระยะเวลาที่ผูสัญญาไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรมหรือในระหวางระยะเวลาที่ผูให
สัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก
หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลง
ตามสวน เชนเดียวกับสัญญาขอ 5
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับ
สัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญา
ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให.........(ผูค้ําประกัน) .....................ทําสัญญาค้ําประกัน
การปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหม
มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ํา
ประกั น แล ว แต ก รณี ถ า ผู ใ ห สั ญ ญาไม ส ามารถจั ด ให มี ผู ค้ํ า ประกั น รายใหม ม าทํ า สั ญ ญาค้ํ า ประกั น แทนภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้น
ตรวจสอบแลวเห็นวา ผู ใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึ กษาจะอนุมัติให ผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ํา
ประกันก็ได
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานคูส ัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ......................................................ผูใ หสญ
ั ญา
(........................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูรับสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(........................................................)
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-4ขาพเจา …………บุคคลเดียวกับผูใหความยินยอม................................คูสมรสหรือผูปกครองของ
.........ชื่อ.ผูใหสัญญา.................................ยินยอมให........ชื่อ.ผูใหสัญญา.........................ทําสัญญาฉบับนี้ได
ลงชื่อ......................................................ผูใหความยินยอม
(......................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.....................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส(เปนโสด /คูสมรสตาย /หยา)ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ.....................................................ผูใหสัญญา
(....................................................)

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

ผูร ับสัญญา หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
ใหผูทําสัญญาค้ําประกัน ลงชื่อเปนพยานในสัญญาดวย
ใหผูทําสัญญาลงชื่อกํากับไวในสัญญาทุกหนา
ถาใหผูทําสัญญาเปนผูมีคูสมรส ตองใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอมในสัญญาดวย

สัญญาค้ําประกัน
ทําที่.......สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน......................
วันที่ ............... เดือน.................................พ.ศ. ..................
ตามที่......................................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”
ไดรับอนุมัติจาก........ผูวาราชการจังหวัดนาน........................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษา
เพิ่ ม เติ ม /ฝ ก อบรมที่ . ......................................................ตามสั ญ ญาเลขที่ . ............................ลงวั น ที่
.............................................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุมัติ” นั้น
ขาพเจา....................................................... ผูค ้ําประกัน ..........................................อายุ..............ป
อาชีพ.................................................... ตําแหนง ............................................สังกัด......................................................
อยูบานเลขที่........................ซอย...........................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง
..................................อํ า เภอ/เขต......................................จั ง หวั ด ......................................โทรศั พ ท
...................................คู ส มรสชื่ อ .........................................................เกี่ ย วพั น กั บ ผู ใ ห สั ญ ญาโดยเป น
..............................................................................ซึ่งตอไปสัญญานี้เรียกวา”ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันให
ไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดในฐานะ
เปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาผิดปฏิบัติผิดสัญญาอนุมัติไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ
ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในในสัญญาอนุมัติดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแกผูรับสัญญา
ทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอน และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบตามจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอดวยทุนหรือ
เงินอื่นใดก็ตาม แมการขอขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอนั้นผูรับสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงให
ผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญา
ไดขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอดังกลาวดวย
ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุมัติใหแกผูให
สัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา
หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลง มิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ขอ 3 ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยูตาม
เงื่อนไขในสัญญาอนุมัติ

/สัญญานี้…

-2สัญญานี้ทําขึ้น...๓......(…สาม…….) ฉบับ มีขอตกลงตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญาฉบับนี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................คูสมรสผูใหความยินยอม
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส(เปนโสด /คูสมรสตาย/หยา)ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(......................................................)

-3หมายเหตุ

(1) ใหผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมลงชื่อเปนพยานในสัญญาค้ําประกันดวย
(2) ผูค้ําประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาของผูที่จะไปศึกษาหรือฝกอบรมในกรณีที่ไมมีบิดาหรือ
มารดาเปนผูค้ําประกัน ก็ใหพี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันเปนผูค้ําประกัน ทั้งนี้ ผูค้ําประกันไมตองแสดง
หลักทรัพยประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน ถาไมมีบุคคลดังกลาวจะใหบุคคลอื่นเปนผูค้ําประกันโดยแสดงหลักทรัพย
ก็ได เวนแตไมสามารถแสดงหลักทรัพยไดใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายไดแทนการแสดง
หลักทรัพยได ในกรณีที่ไมมีบุคคลดังกลาวขางตน ใหกรมเจาสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หาก
ผลการพิจ ารณาตรวจสอบปรากฏว า ผู ที่ไปศึกษาหรือฝกอบรมไมมีบิดา มารดา พี่ห รือนองรว มบิดาหรือมารดา
เดียวกันจริงใหทําสัญญาโดยไมตองมีผูค้ําประกันได
(3) ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันพรอมสัญญานี้
(4) ใหผูค้ําประกันลงชื่อกํากับไวในสัญญาค้ําประกันทุกหนา
(5) ถามีผูค้ําประกันเปนผูมีคูสมรส ตองใหคูสมรสลงชื่อเปนพยานในสัญญาค้ําประกัน

คำแนะนำในกำรทำสัญญำ
* อ่านสัญญาโดยละเอียดก่อนกรอกข้อความ กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
* สัญญำ 1 ชุด ประกอบด้วย
- สัญญาลาไปเรียน และสัญญาค้าประกัน
- สัญญำทำ 3 ชุด (ทำครั้งเดียวครอบคลุมตลอดหลักสูตร)
* แบบใบลำศึกษำทำ 1 ฉบับ ให้ระบุระยะเวลาตามหลักสูตรที่ไปศึกษา
* ผู้ลำไปเรียน ต้องเซ็นก้ากับมุมล่างขวาของสัญญาลาศึกษาต่อทุกหน้า
* ผู้ลำไปเรียน ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาค้าประกันด้วย
* ผู้ค้ำประกัน ต้องเซ็นก้ากับมุมล่างขวา ของสัญญาค้าประกันทุกหน้า (เซ็นด้านล่างชื่อผูล้ าไปเรียน)
* ผู้ค้ำประกัน ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาลาศึกษาต่อด้วย
* ถ้าผู้ค้าประกันเป็นผู้มีคู่สมรส ให้คู่สมรสลงชื่อเป็นพยาน เพื่อแสดงความยินยอม
หลักฐำนแนบสัญญำลำศึกษำต่อ
1. ส้าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส 3 ชุด รับรองส้าเนา
ด้วย
2. ส้าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของผู้ไปเรียน 3 ชุด รับรองส้าเนาด้วย
(กรณี ผู้ไปเรียนมีคู่สมรส ให้แนบทะเบียนสมรส จ้านวน 3 ชุด)
3. อากรแสตมป์ดวง 5 บาท จ้านวน 6 ดวง
4. ให้แนบเอกสารของสถาบันการศึกษาที่ระบุระยะเวลาของหลักสูตรทีจ่ ะไปศึกษาต่อ
(หลักสูตรหรือแนวทำงกำรศึกษำของสถำบันที่จะไปศึกษำ)
แนบมาพร้อมสัญญาหากยังไม่ได้แจ้งให้ สสจ.น่าน ทราบภายหลังที่ hrnan1012@hotmail.com
ผู้ค้ำประกันจะต้อง
เป็น บิดำ หรือ มำรดำ หากไม่มีบิดา มารดา สามารถให้พนี่ ้องร่วมสายโลหิต ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
ค้าประกันได้
นำส่งเอกสำรทั้งหมด จากหน่วยงานต้นสังกัด(มีหนังสือน้าส่งจากหน่วยงานเพือ่ เป็นหลักฐานทางราชการ)
เอกสำรแบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ความเห็นผูบ้ ังคับบัญชา
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....
(ลงชื่อ)
(นพ.สสจ. เป็นผูล้ งนาม)
(………………………..………………..)
..……………/………………/………..….
หำกมีข้อสงสัย โปรดสอบถามที่

คุณพิกุล แซ่ปัง
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน
โทร 054 – 600068, 089 955 7789

