(แบบผนวก ค)
หนังสือสัญญาสําหรับผูที่ทางราชการสงไปศึกษา
และรับโอนเขาศึกษาในตางประเทศ

รูปถาย
ผูใหสัญญา
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

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

ทําที่
เดือน
วันที่
เกิดวันที่
เดือน
หมูที่
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
อาชีพ
โทรศัพท
อาชีพ
โทรศัพท
อาชีพ
โทรศัพท

พ.ศ.
พ.ศ.

ขาพเจา
ป สัญชาติ
มีภูมิลําเนาอยูเ ลขที่
อายุ
ถนน
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
จังหวัด
สัญชาติ
ชื่อบิดา
สัญชาติ
ชื่อมารดา
ชื่อคูสมรส
สัญชาติ
ขณะนี้ขาพเจาอยูในความปกครองของ (ถามี)
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส, หนังสือยินยอมและหลักฐานอืน่ ๆ
ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้
ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับกระทรวงกลาโหม มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามที่ทางราชการสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศ เพื่อศึกษาในสาขาวิชาหรือหลักสูตร

ระดับ

ณ สถาบัน

ในประเทศ
มีกําหนดเวลา
ป
เดือน
วัน
เดือน
พ.ศ.
นั้น ขาพเจาไดรับทราบความประสงคของทาง
นับตั้งแตวันที่
ราชการแลววา ตองการใหขาพเจากลับมาปฏิบัติราชการในกระทรวงกลาโหม ขาพเจาขอสัญญาวาในระหวางที่
ทางราชการกําหนดใหศึกษาวิชาอยูนั้น ขาพเจาจะไมลาออกจากราชการหรือโอนสังกัด หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม
ขอ ๒ ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาอยูในตางประเทศนั้น ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอยและ
ปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ ทั้งจะพยายามพากเพียร
และตั้งใจศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญาไมเกียจคราน จะไมทําการสมรสในตางประเทศโดยมิไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงกลาโหมกอน และจะไมกระทําความผิดใด ๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเปนเหตุใหทางราชการ
/ ตองบอก ...

-๒ตองบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือปลดขาพเจาออกจากราชการหรือเรียกตัวกลับตนสังกัด ขาพเจาจักอยูในความ
ควบคุมบังคับบัญชา ทั้งจักเชื่อฟงและประพฤติตามคําแนะนําของทูตไทยในประเทศที่ขาพเจากําลังศึกษาอยู หรือผู
ที่กระทรวงกลาโหมมอบหมายใหบังคับบัญชาทุกประการ
ขอ ๓ เมื่อขาพเจาไดศึกษาสําเร็จหรือครบกําหนดเวลาตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว
หรือกระทรวงกลาโหมใหขาพเจาศึกษาตอไปอีกเพียงใด หรือขาพเจาตองยุติการศึกษาดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม ขาพเจา
สัญญาวาจะตองอยูรับราชการในกระทรวงกลาโหมตอไปอีก นับตั้งแตวันที่มาปฏิบัติหนาที่หลังจากการศึกษาคือ
ถาไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศ ไมเกิน ๓ เดือน ตองรับราชการตอไปอีกไมนอยกวา ๑ ป ถาไดสงขาพเจา
ไปศึกษาในตางประเทศ เกินกวา ๓ เดือนแตไมเกิน ๖ เดือน ตองรับราชการตอไปอีกไมนอยกวา ๒ ป ถาไดสง
ขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศ เกินกวา ๖ เดือน ตองรับราชการตอไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลา
ที่ไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศ แตตองไมนอยกวา ๓ ป หรืออยางสูงไมเกิน ๑๐ ป อีกทั้งขาพเจาจะไมลาออก
จากราชการกอนครบกําหนดที่กลาวแลว หรือจะไมกระทําความผิดใด ๆ จนเปนเหตุใหทางราชการตองปลดขาพเจา
ออกจากราชการ ในกรณีที่รับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นยังไมครบกําหนดใหนับตอจากวันครบกําหนด
ตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป แตมิใหนับเวลาที่ไปศึกษาในตางประเทศเปนเวลารับราชการชดใช
ขอ ๔ ถากระทรวงกลาโหมสั่งใหขาพเจากลับจากตางประเทศไมวากรณีใด ๆ ขาพเจาจักตองกลับ
ทันทีและยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามที่กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไวแลว และขาพเจายอมปฏิบัติตาม
สัญญาขอ ๓ ทุกประการ
ขอ ๕ หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมใหทางราชการ
เรียกตัวกลับหรือปลดขาพเจาออกจากราชการได โดยทางราชการมิตองรับผิดในคาเสียหายอยางใด ๆ ทั้งขาพเจา
ยอมชดใชเงินใหแกกระทรวงกลาโหมเปนจํานวน ๓ เทาของเงินรายเดือน และคาใชจายหรือคาเสียหายทั้งสิ้นที่ได
จายใหหรือจายแทนขาพเจาเนื่องในการศึกษานี้จนครบถวนทันทีที่ทวงถาม เวนแตในกรณีที่ขาพเจาปวยโดยมิได
เกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา ซึ่งแพทยท่ีกระทรวงกลาโหมยอมรับไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวา
เปนผูไมสามารถจะประกอบกิจการเกี่ยวกับวิทยาการนั้นได และกระทรวงกลาโหมไดอนุญาตแลว หากขาพเจาได
รับราชการไปบางแลว แตยังไมครบกําหนดตามสัญญาฉบับนี้ การชดใชเงินยอมลดลงตามสวน โดยชดใชเฉพาะ
เวลารับราชการที่ยังขาดอยู ซึ่งเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่จะตองชดใชท้ังหมดจนครบถวนทันทีที่ทวงถามเชนกัน
หากขาพเจาไดเขารับราชการใหถือวาสัญญานี้คงมีผลบังคับใชไดดังเดิม
ขอ ๖ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปครบถวนอยูในหลักเกณฑถูกตองตามขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยการศึกษาในตางประเทศทุกประการและจักไมรองขอสิทธิใด ๆ ยิ่งกวาที่ทางราชการ
กําหนดให
/ ขอ ๗ หากผูค้ํา ...

-๓ขอ ๗ หากผูค้ําประกันของขาพเจาตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ตาย หรือสาบสูญหรือไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือลดสถานภาพ หรือกระทรวงกลาโหมใหเปลี่ยน หรือเพิ่มผูค้ําประกัน หรือหลักทรัพย
ประกัน ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทน หรือเพิ่ม หรือวางหลักทรัพยประกันเพิ่มภายใน ๖๐ วัน นับแต
ทราบเหตุ หรือรับแจง
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน

(ลงลายมือชื่อ)

ผูใหสัญญา
(

(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(

)
คูสมรส/ผูแทน
)โดยชอบธรรม (ถามี)
พยาน
)
พยาน
)

หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส
หรือผูแทนโดยชอบธรรม

รูปถาย
ผูใหคํายินยอม
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

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

วันที่
อายุ

ขาพเจา
มีภูมิลําเนาอยูเ ลขที่
อาชีพ
ตําบล/แขวง
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท
ยินยอมให
ของขาพเจา (ตามหลักฐานการจดทะเบียน
จังหวัด
ณ ที่วาการ
ตามสําเนาที่แนบ) ทําสัญญา

ทําที่
เดือน

พ.ศ.

ป สัญชาติ
หมูที่
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
ซึ่งเปน
เลขที่
ออกให
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.

ไวแกกระทรวงกลาโหม ในการที่
ตามหนังสือสัญญา
ฉบับลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ได
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหคํายินยอมนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลงลายมือชื่อ)

ผูใหคํายินยอม
(

)

(ลงลายมือชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงลายมือชื่อ)

พยาน
(

)

หนังสือรับรอง

วันที่
ขาพเจา

เขียนที่
เดือน
ตําแหนง

ขอรับรองวา
สังกัด
ตําแหนง
สังกัด
ซึ่งจะไป
ณ ตางประเทศ และไดทําสัญญาไวแกกระทรวงกลาโหม ตามสัญญาฯ ลงวันที่
เปนโสด / เปนหมาย
พ.ศ.

พ.ศ.

เดือน

(ลงชื่อ)
(
(ตําแหนง)

หมายเหตุ : - ผูรับรองระดับผูอํานวยการกองขึ้นไป

)

(ปดอากรแสตมป)
(แบบผนวก จ)
หนังสือสัญญาค้ําประกันผูทศี่ ึกษาในตางประเทศ

รูปถาย
ผูค้ําประกัน
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

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

ทําที่
เดือน

พ.ศ.
วันที่
อายุ
ป สัญชาติ
ขาพเจา
(ถาเปนขาราชการ ใหระบุตาํ แหนง และสังกัดไวดว ย) มีภูมิลําเนา
อาชีพ
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อยูเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย
ชื่อคูสมรส/ผูแทนโดยชอบธรรม (ถามี)
โทรศัพท
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมและหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขอทําสัญญาค้ําประกันให
ไวแกกระทรวงกลาโหมดังขอความตอไปนี้
ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหไป
ขอ ๑ ตามที่
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ
และไดทําสัญญาไวตอ
เดือน
พ.ศ.
นั้น ขาพเจาไดทราบ
กระทรวงกลาโหมตามสัญญาฉบับ ลงวันที่
และเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีโดยตลอดแลว จึงขอทําสัญญาค้ําประกันไวตอกระทรวงกลาโหมวา ถา
กระทําผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอม
ชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแกกระทรวงกลาโหมทันที โดยกระทรวง
กลาโหมจําตองเรียกรองให
ชําระหนีก้ อน
และขาพเจาจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจากทางราชการให
ในกรณีท่ี
ขยายเวลาอยูศึกษาฯ ตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายเวลาอยูศึกษาฯ ตอนั้น จะเปนการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา ระดับการศึกษาฯ สถานศึกษาฯ หรือประเทศที่ศึกษาฯ ไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา
ตอนั้น กระทรวงกลาโหมจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ําประกัน
ตอไปอีกตลอดชวงระยะเวลาที่
กระทําผิด
ไดขยายเวลาศึกษาฯ ตอดังกลาวดวย และถา
สัญญาดังกลาว ไมวา ขอหนึ่งขอใด ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญา
ดังกลาวนัน้ ทั้งสิ้นทุกประการใหแกกระทรวงกลาโหมทันที โดยกระทรวงกลาโหมมิจําตองเรียกรองให
ชําระหนีก้ อน และขาพเจาจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
/ ขอ ๒ ...

-๒ขอ ๒ ในระหวางเวลาที่
ศึกษาใน
ตางประเทศอยูนั้น ถา
ไดทําหนี้สนิ เกิดขึ้นไมวากรณีใด ๆ ขาพเจา
ยินยอมชําระหนี้แทนใหทั้งสิน้ แกกระทรวงกลาโหมทันที โดยกระทรวงกลาโหมมิจําตองเรียกรองให
ชําระหนีก้ อน และขาพเจาจะรับผิดชอบตลอดไปจนกวาจะมีการ
ชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ขอ ๓ ไมวาในกรณีใด ๆ ที่กระทรวงกลาโหมผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตาม
โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบ
สัญญาดังกลาวใหแก
ก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนีน้ ั้นดวยทุกครั้ง และ
ขาพเจายอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
ของขาพเจา และขาพเจาจะรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ขอ ๔ ขาพเจาไมพนจากความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันในกรณีท่ี
ไดทําสัญญาใหไวแกกระทรวงกลาโหมโดยความสําคัญผิด หรือมิไดเปนไปตามบทบัญญัติอันวาดวยความสามารถ
ของบุคคลตามกฎหมาย หรือเจาหนีย้ อมผอนเวลาให
ขอ ๕ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้าํ ประกันในระหวางที่
ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ตามที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว
ขอ ๖ ขาพเจามีรายไดและทรัพยสินมีมูลคาไมตา่ํ กวาจํานวนเงินที่จะตองชดใชใหแกทางราชการ
ซึ่งมีหลักฐานการประเมินราคาหลักทรัพยจากทางราชการที่เกี่ยวของ ตามบัญชีทายสัญญานี้ โดยปลอดภาระ
ผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินนี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากกระทรวงกลาโหม
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(

ผูค้ําประกัน
)
คูสมรส/ผูแทนโดยชอบธรรม
)
พยาน
)
พยาน
)
/ แผนที่ ...

-๓แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังที่ดิน/สิ่งปลูกสรางของผูค้ําประกัน
โฉนดที่
อยูตําบล/แขวง
ราคาประเมิน
ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์

หนาสํารวจ

เนื้อที่

ไร

อําเภอ/เขต

งาน
จังหวัด

มีสิ่งปลูกสรางคือ

วา

บัญชีทรัพยสินของ
ทายหนังสือสัญญา
ลําดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผู
เดือน

ฉบับลงวันที่

ราคาประเมิน
บาท
สต.

รายการ
ประมาณเดือนละ
เงินไดรายเดือนรับจาก
ประมาณเดือนละ
เงินไดรายเดือนรับจาก
สัญญาค้ําประกันของธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล หมายเลข
สลากออมสิน หมายเลข
หนาสํารวจ
โฉนดที่ดิน เลขที่
เนื้อที่
ไร
งาน
วา
อําเภอ/เขต
อยูตําบล/แขวง
มีสิ่งปลูกสราง คือ
จังหวัด

๗.
๘.
๙.
๑๐.
ปรากฏตามแผนที่สังเขปและหนังสือประเมินราคากับตนฉบับ
หลักทรัพยและสําเนา ๑ ชุด ที่แนบพรอมนี้
ขาพเจาขอรับรองวาทรัพยสินเหลานี้เปนกรรมสิทธิ์ของ
ขาพเจา โดยปลอดภาระผูกพันใด ๆ อันทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคา
และจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สินภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินนี้
ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากกระทรวงกลาโหม
รวม
รายการ
(ลงชื่อ)

พ.ศ.

ผู

หมายเหตุ

รูปถาย
ผูใหคํายินยอม
ขนาด ๔ x ๖ ซม.

(แบบผนวก ฉ)
หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส
หรือผูแทนโดยชอบธรรม
------------------------------

วันที่
อายุ

ทําที่
เดือน

พ.ศ.

ป สัญชาติ
มีภูมิลําเนาอยูเ ลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
อาชีพ
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
รหัสไปรษณีย
ยินยอมให
จังหวัด
ซึ่งเปน
ของขาพเจา (ตามหลักฐานการจดทะเบียน
เลขที่
ออกให ณ ทีว่ าการ
จังหวัด
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ตามสําเนาที่แนบ) ทําสัญญา
ไวแกกระทรวงกลาโหม ในการที่
ตามหนังสือสัญญา
ฉบับลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ได
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหคํายินยอมนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
ขาพเจา

(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(

คูสมรส/ผูแทนโดยชอบธรรม
) ผูใหคํายินยอม
พยาน
)
พยาน
)

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะทําสัญญานี้
(ลงลายมือชื่อ)
(

ผูค้ําประกัน
)

หนังสือรับรอง

วันที่
ขาพเจา
ขอรับรองวา
สังกัด
ที่จะไป
กระทรวงกลาโหม ตามสัญญาค้ําประกันฯ ลงวันที่

เขียนที่
เดือน
ตําแหนง

สังกัด
ตําแหนง

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

ซึ่งทําสัญญาค้ําประกัน
ณ ตางประเทศไวแก
เปนโสด/เปนหมาย

(ลงชื่อ)
(
(ตําแหนง)

หมายเหตุ : - ผูรับรองระดับผูอํานวยการกองขึ้นไป

)

