(แบบผนวก ก)
หนังสื อสัญญาสาหรับผูท้ ี่ขออนุญาตลาไปศึกษาในต่างประเทศ
------------------------------

ข้าพเจ้า
ปี สัญชาติ

อายุ
มีภูมิลาเนาอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
ชื่อบิดา
สัญชาติ
ชื่อมารดา
สัญชาติ
ชื่อคู่สมรส
สัญชาติ
ขณะนี้ขา้ พเจ้าอยูใ่ นความปกครองของ (ถ้ามี)

ทาที่
วันที่
เดือน
เกิดวันที่
เดือน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
อาชีพ
โทรศัพท์
อาชีพ
โทรศัพท์
อาชีพ
โทรศัพท์

รู ปถ่าย
ผูใ้ ห้สัญญา
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

พ.ศ.
พ.ศ.

ปรากฏตามสาเนาบัตรประจาตัว, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส, หนังสื อยินยอมและหลักฐานอื่น ๆ
ที่แนบท้ายหนังสื อสัญญาฉบับนี้
ข้าพเจ้าขอทาหนังสื อสัญญาฉบับนี้ให้ไว้กบั กระทรวงกลาโหม มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ตามที่ทางราชการส่ งข้าพเจ้าไปศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาในสาขาวิชาหรื อหลักสู ตร
ระดับ

ณ สถาบัน

ในประเทศ
มีกาหนดเวลา
ปี
เดือน
วัน
นับตั้งแต่วนั ที่
เดือน
พ.ศ.
นั้น ข้าพเจ้าได้รับทราบความประสงค์ของทาง
ราชการแล้วว่า ต้องการให้ขา้ พเจ้ากลับมาปฏิบตั ิราชการในกระทรวงกลาโหม ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าในระหว่างที่
ทางราชการกาหนดให้ศึกษาวิชาอยู่น้ นั ข้าพเจ้าจะไม่ลาออกจากราชการหรื อโอนสังกัด หรื อบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๒ ในระหว่างที่ขา้ พเจ้าศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้น ข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เรี ยบร้ อยและ
ปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ คาสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนี ยมของทางราชการทุกประการ ทั้งจะพยายามพากเพียร
และตั้งใจศึกษาวิชาโดยเต็มสติปัญญาไม่เกียจคร้าน จะไม่ทาการสมรสในต่างประเทศโดยมิได้รับอนุ ญาตจาก
กระทรวงกลาโหมก่อน และจะไม่กระทาความผิดใด ๆ จนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรื อเป็ นเหตุให้ทางราชการ
/ ต้องบอก ...
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-๒ต้องบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หรื อปลดข้าพเจ้าออกจากราชการหรื อเรี ยกตัวกลับต้นสังกัด ข้าพเจ้าจักอยูใ่ นความ
ควบคุมบังคับบัญชา ทั้งจักเชื่ อฟั งและประพฤติตามคาแนะนาของทูตไทยในประเทศที่ขา้ พเจ้ากาลังศึกษาอยู่ หรื อผู ้
ที่กระทรวงกลาโหมมอบหมายให้บงั คับบัญชาทุกประการ
ข้อ ๓ เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาสาเร็ จหรื อครบกาหนดเวลาตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดไว้แล้ว
หรื อกระทรวงกลาโหมให้ขา้ พเจ้าศึกษาต่อไปอีกเพียงใด หรื อข้าพเจ้าต้องยุติการศึกษาด้วยกรณี ใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า
สัญญาว่าจะต้องอยู่รับราชการในกระทรวงกลาโหมต่อไปอีก นับตั้งแต่วนั ที่มาปฏิ บตั ิหน้าที่หลังจากการศึกษาคือ
ถ้าได้ส่งข้าพเจ้าไปศึกษาในต่างประเทศ ไม่เกิน ๓ เดือน ต้องรับราชการต่อไปอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ถ้าได้ส่งข้าพเจ้า
ไปศึกษาในต่างประเทศ เกินกว่า ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๖ เดือน ต้องรับราชการต่อไปอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ถ้าได้ส่ง
ข้าพเจ้าไปศึกษาในต่างประเทศ เกินกว่า ๖ เดือน ต้องรับราชการต่อไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลา
ที่ได้ส่งข้าพเจ้าไปศึกษาในต่างประเทศ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี หรื ออย่างสู งไม่เกิน ๑๐ ปี อีกทั้งข้าพเจ้าจะไม่ลาออก
จากราชการก่อนครบกาหนดที่กล่าวแล้ว หรื อจะไม่กระทาความผิดใด ๆ จนเป็ นเหตุให้ทางราชการต้องปลดข้าพเจ้า
ออกจากราชการ ในกรณี ที่รับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับอื่นยังไม่ครบกาหนดให้นบั ต่อจากวันครบกาหนด
ตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เป็ นต้นไป แต่มิให้นบั เวลาที่ไปศึกษาในต่างประเทศเป็ นเวลารับราชการชดใช้
ข้อ ๔ ถ้ากระทรวงกลาโหมสั่งให้ขา้ พเจ้ากลับจากต่างประเทศไม่ว่ากรณี ใด ๆ ข้าพเจ้าจักต้องกลับ
ทันทีและยอมให้ถือเสมือนว่าได้ศึกษาครบตามที่กระทรวงกลาโหมได้กาหนดไว้แล้ว และข้าพเจ้ายอมปฏิ บตั ิตาม
สัญญาข้อ ๓ ทุกประการ
ข้อ ๕ หากข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ ดว้ ยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการ
เรี ยกตัวกลับหรื อปลดข้าพเจ้าออกจากราชการได้ โดยทางราชการมิตอ้ งรับผิดในค่าเสี ยหายอย่างใด ๆ ทั้งข้าพเจ้า
ยอมชดใช้เงิ นให้แก่กระทรวงกลาโหมเป็ นจานวน ๓ เท่าของเงิ นรายเดื อน และค่าใช้จ่ายหรื อค่าเสี ยหายทั้งสิ้ นที่ได้
จ่ายให้หรื อจ่ายแทนข้าพเจ้าเนื่ องในการศึกษานี้ จนครบถ้วนทันทีที่ทวงถาม เว้นแต่ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าป่ วยโดยมิได้
เกิดขึ้นเพราะความผิดของข้าพเจ้า ซึ่ งแพทย์ที่กระทรวงกลาโหมยอมรับไม่นอ้ ยกว่า ๓ นาย ได้ตรวจและรับรองว่า
เป็ นผูไ้ ม่สามารถจะประกอบกิจการเกี่ยวกับวิทยาการนั้นได้ และกระทรวงกลาโหมได้อนุ ญาตแล้ว หากข้าพเจ้าได้
รับราชการไปบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่ครบกาหนดตามสัญญาฉบับนี้ การชดใช้เงินย่อมลดลงตามส่ วน โดยชดใช้เฉพาะ
เวลารับราชการที่ยงั ขาดอยู่ ซึ่ งเฉลี่ยจากจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ท้ งั หมดจนครบถ้วนทันทีที่ทวงถามเช่นกัน
หากข้าพเจ้าได้เข้ารับราชการให้ถือว่าสัญญานี้ คงมีผลบังคับใช้ได้ดงั เดิม
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปครบถ้วนอยูใ่ นหลักเกณฑ์ถูกต้องตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศทุกประการและจักไม่ร้องขอสิ ทธิ ใด ๆ ยิ่งกว่าที่ทางราชการ
กาหนดให้

/ ข้อ ๗ หากผูค้ ้ า ...
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-๓ข้อ ๗ หากผูค้ ้ าประกันของข้าพเจ้าตามหนังสื อสัญญาฉบับนี้ ตาย หรื อสาบสู ญหรื อไร้ ความสามารถ
หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ ลดสถานภาพ หรื อกระทรวงกลาโหมให้เปลี่ยน หรื อเพิ่มผูค้ ้ าประกัน หรื อหลักทรัพย์
ประกัน ข้าพเจ้าจักแจ้งและจัดหาผูค้ ้ าประกันแทน หรื อเพิ่ม หรื อวางหลักทรัพย์ประกันเพิ่มภายใน ๖๐ วัน นับแต่
ทราบเหตุ หรื อรับแจ้ง
ข้อ ๘ หลังสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรที่ขา้ พเจ้าขออนุ ญาตลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ข้าพเจ้าจักส่ ง
รายงานผลการศึกษา งานวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์ จานวน ๑ ชุ ด/เล่ม มอบให้ห้องสมุด สปท. เพื่อใช้ประโยชน์
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อสัญญาฉบับนี้ โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงลายมือชื่อ)

ผูใ้ ห้สัญญา
(

(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
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)
คู่สมรส/ผูแ้ ทน
) โดยชอบธรรม (ถ้ามี)
พยาน
)
พยาน
)

หนังสื อยินยอมให้ ข้าราชการในสั งกัดไปศึกษา ต่ อ ณ ต่ างประเทศโดยทุนส่ วนตัว
เขียนที่ ................................................
วันที่ .................. เดือน .......................... พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า .................................................................... ตาแหน่ง ..........................................................
สังกัด ....................................................................... ยิมยอมให้ .....................................................................
ตาแหน่ง ................................................................... สังกัด .............................................................................
ซึ่งจะไป.................................................................... ณ สถาบัน ......................................................................
ประเทศ .................................................................... ทั้งนี้ต้ งั แต่ วัน ............ เดือน ................... พ.ศ. ...........
จนถึง วัน ............. เดือน .......................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..............................................................
( .............................................................)
(ตาแหน่ง) ............................................................

หมายเหตุ: ผูล้ งนามให้ความยินยอมฯ ในการขอลา เป็ นระดับหัวหน้าส่ วนราชการนั้น ๆ
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หนังสื อให้คายินยอมในการทาสัญญาของคู่สมรส
หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม

รู ปถ่าย
ผูใ้ ห้คายินยอม
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

------------------------------

วันที่
อายุ

ข้าพเจ้า
อาชีพ
มีภูมิลาเนาอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
ยินยอมให้
ของข้าพเจ้า (ตามหลักฐานการจดทะเบียน
ณ ที่วา่ การ
จังหวัด
ตามสาเนาที่แนบ) ทาสัญญา

ทาที่
เดือน

พ.ศ.

ปี สัญชาติ
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
ซึ่งเป็ น
เลขที่
ออกให้
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.

ไว้แก่กระทรวงกลาโหม ในการที่
ตามหนังสื อสัญญา
ฉบับลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ได้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อให้คายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ)

ผูใ้ ห้คายินยอม
(

)

(ลงลายมือชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงลายมือชื่อ)

พยาน
(
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)

หนังสื อรับรอง

วันที่
ข้าพเจ้า

เขียนที่
เดือน
ตาแหน่ง

สังกัด
ขอรับรองว่า
ตาแหน่ง
สังกัด
ซึ่งจะไป
ณ ต่างประเทศ และได้ทาสัญญาไว้แก่กระทรวงกลาโหม ตามสัญญาฯ ลงวันที่
พ.ศ.
เป็ นโสด / เป็ นหม้าย

พ.ศ.

เดือน

(ลงชื่อ)
(
(ตาแหน่ง)

หมายเหตุ : - ผูร้ ับรองระดับผูอ้ านวยการกองขึ้นไป
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)

(ปิ ดอากรแสตมป์ )
(แบบผนวก จ)
หนังสื อสัญญาค้ าประกันผูท้ ี่ขออนุญาตลาไปศึกษาในต่างประเทศ

รู ปถ่าย
ผูค้ ้ าประกัน
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

------------------------------

ทาที่
เดือน

ข้าพเจ้า

วันที่
พ.ศ.
อายุ
ปี สัญชาติ
(ถ้าเป็ นข้าราชการ ให้ระบุตาแหน่ง และสังกัดไว้ดว้ ย) มีภูมิลาเนาอยู่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด

อาชีพ
เลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์
รหัสไปรษณี ย ์
ชื่อคู่สมรส/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
ปรากฏตามสาเนา
บัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส หนังสื อยินยอมและหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบท้ายหนังสื อสัญญา
ฉบับนี้ ขอทาสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่กระทรวงกลาโหมดังข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ตามที่
ได้รับอนุมตั ิจากทางราชการให้ไป
ศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ณ
และได้ทาสัญญาไว้ต่อ
กระทรวงกลาโหมตามสัญญาฉบับ ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบ
และเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงขอทาสัญญาค้ าประกันไว้ต่อกระทรวงกลาโหมว่า ถ้า
กระทาผิดสัญญาดังกล่าวไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด ด้วยประการใด ๆ
ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ นทุกประการให้แก่กระทรวงกลาโหมทันที
โดยกระทรวงกลาโหมจาต้องเรี ยกร้องให้
ชาระหนี้ก่อน
และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ ครบเต็มจานวน
ในกรณี ที่
ได้รับอนุมตั ิจากทางราชการให้
ขยายเวลาอยู่ศึกษาฯ ต่อด้วยทุนหรื อเงิ นอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาฯ ต่อนั้น จะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา ระดับการศึกษาฯ สถานศึกษาฯ หรื อประเทศที่ศึกษาฯ ไปจากเดิ ม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษา
ต่อนั้น กระทรวงกลาโหมจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็ นผูค้ ้ าประกัน
ต่อไปอีกตลอดช่วงระยะเวลาที่
ได้ขยายเวลาศึกษาฯ ต่อดังกล่าวด้วย และถ้า
กระทาผิด
สัญญาดังกล่าว ไม่วา่ ข้อหนึ่ งข้อใด ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ นทุกประการให้แก่กระทรวงกลาโหมทันที โดยกระทรวงกลาโหมมิจาต้องเรี ยกร้องให้
ชาระหนี้ก่อน และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มจานวน
/ ข้อ ๒ ...
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-๒ข้อ ๒ ในระหว่างเวลาที่
ศึกษาใน
ต่างประเทศอยูน่ ้ นั ถ้า
ได้ทาหนี้สินเกิดขึ้นไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้แทนให้ท้ งั สิ้ นแก่กระทรวงกลาโหมทันที โดยกระทรวงกลาโหมมิจาต้องเรี ยกร้องให้
ชาระหนี้ก่อน และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ชาระหนี้ครบเต็มจานวน
ข้อ ๓ ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ที่กระทรวงกลาโหมผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ ตาม
สัญญาดังกล่าวให้แก่
โดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ
ก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้น้ นั ด้วยทุกครั้ง และ
ข้าพเจ้ายอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดงั กล่าวเป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในฐานะผูค้ ้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มจานวน
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าไม่พน้ จากความรับผิดชอบตามสัญญาค้ าประกันในกรณี ที่
ได้ทาสัญญาให้ไว้แก่กระทรวงกลาโหมโดยความสาคัญผิด หรื อมิได้เป็ นไปตามบทบัญญัติอนั ว่าด้วยความสามารถ
ของบุคคลตามกฎหมาย หรื อเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างที่
ต้องรับผิดชอบอยูต่ ามเงื่อนไขในสัญญาลาศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
ข้อ ๖ ข้าพเจ้ามีรายได้และทรัพย์สินมีมูลค่าไม่ต่ากว่าจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ให้แก่ทางราชการ
ซึ่ งมีหลักฐานการประเมินราคาหลักทรัพย์จากทางราชการที่เกี่ยวข้อง ตามบัญชีทา้ ยสัญญานี้ โดยปลอดภาระ
ผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินนี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ยงั คงมีผลใช้บงั คับอยู่ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อจากกระทรวงกลาโหม
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้ าประกันนี้ โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ น
สาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
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ผูค้ ้ าประกัน
)
คู่สมรส/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
)
พยาน
)
พยาน
)
/ บัญชี ...

-๓บัญชีทรัพย์สินของ
ท้ายหนังสื อสัญญา
ลาดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผู้
เดือน

ฉบับลงวันที่
รายการ

ราคาประเมิน
บาท
สต.

เงินได้รายเดือนรับจาก
ประมาณเดือนละ
เงินได้รายเดือนรับจาก
ประมาณเดือนละ
สัญญาค้ าประกันของธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล หมายเลข
สลากออมสิ น หมายเลข
โฉนดที่ดิน เลขที่
หน้าสารวจ
เนื้อที่
ไร่
งาน
วา
อยูต่ าบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
มีสิ่งปลูกสร้าง คือ

๗.
๘.
๙.
๑๐.
ปรากฏตามแผนที่สังเขปและหนังสื อประเมินราคากับต้นฉบับ
หลักทรัพย์และสาเนา ๑ ชุ ด ที่แนบพร้ อมนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทรัพย์สินเหล่านี้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
ข้าพเจ้า โดยปลอดภาระผูกพันใด ๆ อันทาให้ทรัพย์สินนั้นเสื่ อมค่า
และจะไม่จาหน่ าย โอน ก่อหนี้ สินภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินนี้
ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ยงั คงมีผลใช้บงั คับอยู่
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากกระทรวงกลาโหม
รวม
รายการ
(ลงชื่อ)
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พ.ศ.

ผู้

หมาย
เหตุ

รู ปถ่าย
ผูใ้ ห้คายินยอม
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

(แบบผนวก ฉ)
หนังสื อให้คายินยอมในการทาสัญญาของคู่สมรส
หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
------------------------------

วันที่
อายุ

ข้าพเจ้า
อาชีพ
ถนน
จังหวัด

มีภูมิลาเนาอยูเ่ ลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์
เลขที่

หมู่ที่

ทาที่
เดือน

พ.ศ.
ปี สัญชาติ
ตรอก/ซอย

อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
ยินยอมให้
ซึ่งเป็ น
ของข้าพเจ้า (ตามหลักฐานการจดทะเบียน
ออกให้ ณ ที่วา่ การ
จังหวัด
พ.ศ.
ตามสาเนาที่แนบ) ทาสัญญา

ลงวันที่
เดือน
ไว้แก่กระทรวงกลาโหม ในการที่
ตามหนังสื อสัญญา
ฉบับลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ได้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อให้คายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(

คู่สมรส/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
) ผูใ้ ห้คายินยอม
พยาน
)
พยาน
)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทาสัญญานี้
(ลงลายมือชื่อ)
(
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ผูค้ ้ าประกัน
)

หนังสื อรับรอง

วันที่
ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า
สังกัด
ที่จะไป
กระทรวงกลาโหม ตามสัญญาค้ าประกันฯ ลงวันที่

เขียนที่
เดือน
ตาแหน่ง

สังกัด
ตาแหน่ง

เดือน
(ลงชื่อ)
(
(ตาแหน่ง)

หมายเหตุ : - ผูร้ ับรองระดับผูอ้ านวยการกองขึ้นไป
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พ.ศ.

พ.ศ.

ซึ่งทาสัญญาค้ าประกัน
ณ ต่างประเทศไว้แก่
เป็ นโสด/เป็ นหม้าย

)

หนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายสาหรับผูข้ อลาไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ โดยทุนส่ วนตัว
------------------------------

วันที่
อายุ

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
ปี อาชีพ
มีภูมิลาเนาอยูเ่ ลขที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรับรองแก่กระทรวงกลาโหมว่า
๑. ตามที่
ได้ขออนุญาตลาไป
ศึกษาที่
โดยทุนส่ วนตัว ดังได้ทาสัญญาไว้กบั กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
เรื่ องขอลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยทุนส่ วนตัวนั้น ข้าพเจ้าจะส่ งเงินค่าใช้จ่ายให้
อยูศ่ ึกษาจนครบตามเวลาที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยผ่านทาง
๒. ข้าพเจ้ามีรายได้และทรัพย์สินที่จะสนับสนุนให้
ศึกษาตามข้อ ๑ ดังนี้ .๒.๑
๒.๒
๒.๓
ดังปรากฏหลักฐานที่แนบ

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับรอง
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ
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หนังสื อให้คายินยอมในการทาหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย
------------------------------

วันที่
อายุ

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
ปี อาชีพ
มีภูมิลาเนาอยูเ่ ลขที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ยินยอมให้
ซึ่งเป็ น
สามี / ภรรยาของข้าพเจ้า ทาหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย
ซึ่งลา
ไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ ตามหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ได้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อให้คายินยอมนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ
(

ผูใ้ ห้คายินยอม
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ
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