แบบ ๑
หนังสือสัญญาสําหรับผูที่ทางราชการสงไปศึกษาในประเทศ
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา...........................................................หมายเลขประจําตัว...................................................
เกิดวันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ...................อายุ................ป สัญชาติ..............................
รับราชการในตําแหนง.............................................................................สังกัด............................................................
มีภูมิลําเนาอยูเลขที่.........................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เชต........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย. ..................................โทรศัพท............................................
ชื่อบิดา.....................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ชื่อมารดา.................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ชื่อคูสมรส................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมและหลักฐานอื่นๆ
ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้
ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับกองบัญชาการกองทัพไทย มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามที่ กองบัญชาการกองทัพไทย สงขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.............................................
........................................................สาขาวิชา/โปรแกรม................................................ระดับ....................................
ณ................................................................มีกําหนดเวลา............ป ..............เดือน.............วัน นับตั้งแตวันที..............
่
เดือน............................. พ.ศ....................... นั้น ขาพเจาไดทราบความประสงคของทางราชการแลววา ตองการให
ขาพเจากลับมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ขาพเจาขอสัญญษวาในระหวางที่ทางราชการกําหนดให
ศึกษาวิชาอยูนั้น ขาพเจาจะไมลาออกจากราชการหรือโอนสังกัด หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากกองบัญชาการกองทัพไทย

-๒ขอ ๒ ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาอยู ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญา
จะไมเกียจคราน จะประพฤติตนใหเรียบรอยและปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบล และแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการทุกประการ จะไมกระทําความผิดใดๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปได หรือเปนเหตุใหทางราชการตองบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ หรือปลดขาพเจาออกจากราชการ หรือเรียกตัวกลับตนสังกัด
ขอ ๓ เมื่อขาพเจาสําเร็จการศึกษา หรือครบกําหนดเวลาตามที่กองบัญชาการกองทัพไทย
กําหนดไวแลว หรือกองบัญชาการกองทัพไทย ใหขาพเจาศึกษาตอไปอีกเพียงใด หรือขาพเจาตองยุติการศึกษาดวย
กรณีใดๆ ก็ตาม หรือทางราชการเรียกกลับแลว ขาพเจาสัญญาวาจะตองอยูรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ตอไปอีก นับตั้งแตวันที่มาปฏิบัติหนาที่หลักงจากศึกษาตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ไดรั บอนุญาตให
ลาไปศึกษา แตไมนอยกวา ๓ ป หรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก อีกทั้งขาพเจาจะไมลาออกจากราชการกอนครบ
กําหนดดังกลาวแลว หรือจะไมกระทําความผิดใดๆ จนเปนเหตุใหทางราชการตองปลดขาพเจาออกจากราชการ
ในกรณีที่รับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นยังไมครบกําหน ด ใหนับตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้นๆ
เปนตนไป แตมิใหนับเวลาที่ไปศึกษาเปนเวลารับราชการชดใช
ขอ ๔ ถากองบัญชาการกองทัพไทย สั่งใหขาพเจากลับมารับราชการไมวากรณีใดๆ ขาพเจา
จักตองกลับมารับราชการทันที และยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามที่ก องบัญชาการกองทัพไทยไดกําหนดไว
แลว และขาพเจายอมปฏิบัติตามสัญญาขอ ๓ ทุกประการ
ขอ ๕ หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใดๆ ขาพเจายินยอมใหกองบัญชาการ
กองทัพไทย เรียกตัวกลับหรือปลดขาพเจาออกจากราชการได โดยกองบัญชาการกองทัพไทยมิตองรับผิด
ในคาเสียหายใดๆ ทั้งขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือน ซึ่งทางราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางลาไปศึกษา
ทั้งยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่ง เทากับเงินที่ขาพเจาจะตองชดใชคือใหแกกองบัญชาการกองทัพไทย
จนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ยังไมครบกําหนดตามสัญญา
ขอ ๓ แลวออกเสียจากราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ดวยประการใดๆ ก็ดี ขาพเจายอ มชดใชเงินทั้งสิ้นตาม
ความในวรรคแรกใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับ
การทวงถาม เวนแตกรณีที่ขาพเจาตายหรือเจ็บปวย ซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทย
ที่กระทรวงกลาโหมยอมรับไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการได ทั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกองบัญชาการกองทัพไทยดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ

-๓ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง ใหเอาจํานวน
เงินไดรายเดือน เงินคาใชจายทางราชการไดจายไปทั้งสิ้น และเงินเบี้ยปรับตั้ง แลวเอาจํานวนเวลาที่ตองรับราชการ
ชดใชหารเฉลี่ย ถายังรับราชการอยูเทาใด ก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยังขาดอยูนั้นคูณผลที่เฉลี่ยได ไดจํานวน
เงินเทาใดก็เปนจํานวนเงินที่ขาพเจาตองชดใช
ขอ ๗ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปครบถวนอยูในหลักเกณฑ ถูกตองตามระเบียบ
กองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยการศึกษาภายในประเทศทุกประการ และจักไมรองขอสิทธิใดๆ ยิ่งกวา
ที่ทางราชการกําหนดให
ขอ ๘ หากผูค้ําประกันของขาพเจาตามหนังสือฉบับนี้ตาย หรือสาบสูญ หรือไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือถูกลดส ถานภาพ หรือกองบัญชาการกองทัพไทยใหเปลี่ยนหรือเพิ่มผูค้ําประกัน
ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทนหรือวางหลักทรัพยประกันเพิ่มภายใน ๖๐ วัน นับแตทราบเหตุหรือ
รับแจง
ขาพเจาไดอานแลวเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่ อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).............................................ผูใหสัญญา
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................คูสมรส/ผูแทน
(................................................)โดยชอบธรรม (ถามี)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)

แบบ ๒
หนังสือสัญญาสําหรับผูที่ขออนุญาตลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการเต็มวัน
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา...........................................................หมายเลขประจําตัว...................................................
เกิดวันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ...................อายุ................ป สัญชาติ..............................
รับราชการในตําแหนง.............................................................................สังกัด............................................................
มีภูมิลําเนาอยูเลขที่.........................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เชต........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท............................................
ชื่อบิดา.....................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ชื่อมารดา.................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ชื่อคูสมรส................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมและหลักฐานอื่นๆ
ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้
ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับกองบัญชาการกองทัพไทย มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามที่ทางราชการอนุญาตใหขาพเจาลาไปศึกษาสาขาวิชาหรือหลักสูตร...............................
........................................................สาขาวิชา/โปรแกรม................................................ระดับ....................................
ณ................................................................มีกําหนดเวลา............ป ..............เดือน.............วัน นับตั้งแตวันที..............
่
เดือน................. ............พ.ศ....................... นั้น ขาพเจาไดทราบความประสงคของทางราชการแลววา ตองการให
ขาพเจากลับมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ขาพเจาขอสัญญษวาในระหวางที่ทางราชการกําหนดให
ศึกษาวิชาอยูนั้น ขาพเจาจะไมลาออกจากราชการหรือโอนสังกัด หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากกองบัญชาการกองทัพไทย

-๒ขอ ๒ ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาอยู ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญา
จะไมเกียจคราน จะประพฤติตนใหเรียบรอยและปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบล และแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการทุกประการ จะไมกระทําความผิดใดๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปได หรือเปนเหตุใหทางราชการตองบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ หรือปลดขาพเจาออกจากราชการ หรือเรียกตัวกลับตนสังกัด
ขอ ๓ เมื่อขาพเจาสําเร็จการศึกษา หรือครบกําหนดเวลาตามที่กองบัญชาการกองทัพไทย
กําหนดไวแลว หรือกองบัญชาการกองทัพไทย ใหขาพเจาศึกษาตอไปอีกเพียงใด หรือขาพเจาตองยุติการศึกษาดวย
กรณีใดๆ ก็ตาม หรือทางราชการเรียกกลับแลว ขาพเจาสัญญาวาจะตองอยูรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ตอไปอีก นับตั้งแตวันที่มาปฏิบัติหนาที่หลักงจากศึกษาตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ไดรับอนุญาตให
ลาไปศึกษา แตไมนอยกวา ๓ ป หรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก อีกทั้งขาพเจาจะไมลาออกจากราชการกอนครบ
กําหนดดังกลาวแลว หรือจะไมกระทําความผิดใดๆ จนเปนเหตุใหทางร าชการตองปลดขาพเจาออกจากราชการ
ในกรณีที่รับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นยังไมครบกําหนด ใหนับตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้นๆ
เปนตนไป แตมิใหนับเวลาที่ไปศึกษาเปนเวลารับราชการชดใช
ขอ ๔ ถากองบัญชาการกองทัพไทย สั่งใหขาพเจากลับมารับราชการไมวา กรณีใดๆ ขาพเจา
จักตองกลับมารับราชการทันที และยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยไดกําหนดไว
แลว และขาพเจายอมปฏิบัติตามสัญญาขอ ๓ ทุกประการ
ขอ ๕ หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใดๆ ขาพเจายินยอมใหกองบัญชาการ
กองทัพ ไทย เรียกตัวกลับหรือปลดขาพเจาออกจากราชการได โดยกองบัญชาการกองทัพไทยมิตองรับผิด
ในคาเสียหายใดๆ ทั้งขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือน ซึ่งทางราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางลาไปศึกษา
ทั้งยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่ง เทากับเงินที่ข าพเจาจะตองชดใชคือใหแกกองบัญชาการกองทัพไทย
จนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ยังไมครบกําหนดตามสัญญา
ขอ ๓ แลวออกเสียจากราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ดวยประการใดๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งสิ้ นตาม
ความในวรรคแรกใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับ
การทวงถาม เวนแตกรณีที่ขาพเจาตายหรือเจ็บปวย ซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทย
ที่กระทรวงกลาโหมยอมรับไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการได ทั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกองบัญชาการกองทัพไทยดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ

-๓ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง ใหเอาจํานวน
เงินไดรายเดือน เงินคาใชจายทางราชการไดจายไปทั้งสิ้น และเงินเบี้ยปรับตั้ง แลวเอาจํานวนเวลาที่ตองรับราชการ
ชดใชหารเฉลี่ย ถายังรับราชการอยูเทาใด ก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยังขาดอยูนั้นคูณผลที่เฉลี่ยได ไดจํานวน
เงินเทาใดก็เปนจํานวนเงินที่ขาพเจาตองชดใช
ขอ ๗ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปครบถวนอยูในหลักเกณฑถูกตองตามระเบียบ
กองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยการศึกษาภายในประเทศทุกประการ และจักไมรองขอสิทธิใดๆ ยิ่งกวา
ที่ทางราชการกําหนดให
ขอ ๘ หากผูค้ําประกันของขาพเจาตามหนังสือฉบับนี้ตาย หรือ สาบสูญ หรือไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือถูกลดสถานภาพ หรือกองบัญชาการกองทัพไทยใหเปลี่ยนหรือเพิ่มผูค้ําประกัน
ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทนหรือวางหลักทรัพยประกันเพิ่มภายใน ๖๐ วัน นับแตทราบเหตุหรือ
รับแจง
ขาพเจาไดอานแลวเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).............................................ผูใหสัญญา
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................คูสมรส/ผูแทน
(................................................)โดยชอบธรรม (ถามี)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)

แบบ ๓
หนังสือสัญญาสําหรับผูที่ขออนุญาตลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวน
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา...........................................................หมายเลขประจําตัว...................................................
เกิดวันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ...................อายุ................ป สัญชาติ..............................
รับราชการในตําแหนง.............................................................................สังกัด............................................................
มีภูมิลําเนาอยูเลขที่.........................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เชต........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย. ..................................โทรศัพท............................................
ชื่อบิดา.....................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ชื่อมารดา.................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ชื่อคูสมรส................................................................................................สัญชาติ............................
อาชีพ........................................................................................................โทร.............................................................
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมและหลักฐานอื่นๆ
ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้
ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับกองบัญชาการกองทัพไทย มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามที่ทางราชการอนุญาตใหขาพเจาลาไปศึกษาสาขาวิชาหรือหลักสูตร...............................
........................................................สาขาวิชา/โปรแกรม................................................ระดับ....................................
ณ................................................................มีกําหนดเวลา............ป ..............เดือน.............วัน นับตั้งแตวันที..............
่
เดือน............................. พ.ศ....................... นั้น ขาพเจาไดทราบความประสงคของทางรา ชการแลววา ตองการให
ขาพเจากลับมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ขาพเจาขอสัญญษวาในระหวางที่ทางราชการกําหนดให
ศึกษาวิชาอยูนั้น ขาพเจาจะไมลาออกจากราชการหรือโอนสังกัด หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากกองบัญชาการกองทัพไทย

-๒ขอ ๒ ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาอยู ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญา
จะไมเกียจคราน จะประพฤติตนใหเรียบรอยและปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบล และแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการทุกประการ จะไมกระทําความผิดใดๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปได หรื
อเปนเหตุใหทางราชการตองบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ หรือปลดขาพเจาออกจากราชการ หรือเรียกตัวกลับตนสังกัด
ขอ ๓ เมื่อขาพเจาสําเร็จการศึกษา หรือครบกําหนดเวลาตามที่กองบัญชาการกองทัพไทย
กําหนดไวแลว หรือกองบัญชาการกองทัพไทย ใหขาพเจาศึกษาตอไปอีกเพียงใด หรือขาพเจาตองยุติการศึกษาดวย
กรณีใดๆ ก็ตาม หรือทางราชการเรียกกลับแลว ขาพเจาสัญญาวาจะตองอยูรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ตอไปอีก นับตั้งแตวันที่มาปฏิบัติหนาที่หลักงจากศึกษาตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาที่ไดรับอนุญาตให
ลาไปศึกษา แตไม นอยกวา ๓ ป หรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก อีกทั้งขาพเจาจะไมลาออกจากราชการกอนครบ
กําหนดดังกลาวแลว หรือจะไมกระทําความผิดใดๆ จนเปนเหตุใหทางราชการตองปลดขาพเจาออกจากราชการ
ในกรณีที่รับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นยังไมครบกําหนด ใหนับตอจากวันครบกําหนด ตามสัญญาฉบับนั้นๆ
เปนตนไป แตมิใหนับเวลาที่ไปศึกษาเปนเวลารับราชการชดใช
ขอ ๔ ถากองบัญชาการกองทัพไทย สั่งใหขาพเจากลับมารับราชการไมวากรณีใดๆ ขาพเจา
จักตองกลับมารับราชการทันที และยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยไดกําห นดไว
แลว และขาพเจายอมปฏิบัติตามสัญญาขอ ๓ ทุกประการ
ขอ ๕ หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใดๆ ขาพเจายินยอมใหกองบัญชาการ
กองทัพไทย เรียกตัวกลับหรือปลดขาพเจาออกจากราชการได โดยกองบัญชาการกองทัพไทยมิตองรับผิด
ในคาเสียหายใดๆ ทั้ง ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือน ซึ่งทางราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางลาไปศึกษา
ทั้งยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่ง เทากับเงินที่ขาพเจาจะตองชดใชคือใหแกกองบัญชาการกองทัพไทย
จนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราช การในกองบัญชาการกองทัพไทย ยังไมครบกําหนดตามสัญญา
ขอ ๓ แลวออกเสียจากราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ดวยประการใดๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งสิ้นตาม
ความในวรรคแรกใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับ
การทวงถาม เวนแตกรณีที่ขาพเจาตายหรือเจ็บปวย ซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทย
ที่กระทรวงกลาโหมยอมรับไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการได ทั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกองบัญชาการกองทัพไทยดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ

-๓ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง ใหเอาจํานวน
เงินไดรายเดือน เงินคาใชจายทางราชการไดจายไปทั้งสิ้น และเงินเบี้ยปรับตั้ง แลวเอาจํานวนเวลาที่ตองรับราชการ
ชดใชหารเฉลี่ย ถายังรั บราชการอยูเทาใด ก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยังขาดอยูนั้นคูณผลที่เฉลี่ยได ไดจํานวน
เงินเทาใดก็เปนจํานวนเงินที่ขาพเจาตองชดใช
ขอ ๗ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปครบถวนอยูในหลักเกณฑถูกตองตามระเบียบ
กองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยการศึกษา ภายในประเทศทุกประการ และจักไมรองขอสิทธิใดๆ ยิ่งกวา
ที่ทางราชการกําหนดให
ขอ ๘ หากผูค้ําประกันของขาพเจาตามหนังสือฉบับนี้ตาย หรือสาบสูญ หรือไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือถูกลดสถานภาพ หรือกองบัญชาการกองทัพไทยใหเปลี่ยนหรือเพิ่มผูค้ํา ประกัน
ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทนหรือวางหลักทรัพยประกันเพิ่มภายใน ๖๐ วัน นับแตทราบเหตุหรือ
รับแจง
ขาพเจาไดอานแลวเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).............................................ผูใหสัญญา
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................คูสมรส/ผูแทน
(................................................)โดยชอบธรรม (ถามี)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)

แบบ ๔
หนังสือสัญญาค้ําประกันผูที่ไปศึกษาในประเทศ
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา........................................................................อายุ................ป สัญชาติ.............................
อาชีพ.................................................................................(ถาเปนขาราชการทหารใหระบุตําแหนงและสังกัดไวดวย)
มีภูมิลําเนาอยูเลขที่.........................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เชต........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย. ...........................โทรศัพท....................................ชื่อคูสมรส (ถามี).......................................................
สัญชาติ ............................. อาชีพ .................................... ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมและหลักฐานอื่นๆ ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขอทําสัญญาค้ําประกัน
ซึ่งทางราชการได (สง/อนุญาตใหลา) ไปศึกษาหลักสูตร..............................................................................................
สาขาวิชา/โปรแกรม.............................................................................ระดับ...............................................................
ณ............................................................................................ไหไวตอกองบัญชาการกองทัพไทย ดังขอความตอไปนี้
ขอ ๑ ตามขอความในสัญญา.......................................ของ............................................................
ลงวันที่......................เดือน.........................................พ.ศ........................... ซึ่งใหไวแกกองบัญชาการกองทัพไทยนั้น
ขาพเจาขอรับรองวาเปนจริงทุกประการ
ขอ ๒ ถา..............................................................................ประพฤติผิดสัญญาที่ไดกําหนดไวแก
กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย จะตองเรียกเงินทั้งสิ้นตามสัญญานั้นจาก ..........................
........................................................ไมไดแลว ขาพเจายินยอมรับใชเงินจํานวนนั้นแทน..............................................
จนครบถวนทีนทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ขอ ๓ ขาพเจาไมพนจากความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันในกรณีที่.......................................
......................................... ...ไดทําสัญญาใหไวแกกองบัญชาการกองทัพไทย โดยความสําคัญผิดหรือมิไดเปนตาม
บทบัญญัติอันวาดวยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย หรือเจาหนี้ยอมผอนเวลาให
ขาพเจาไดอานแลวเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้โดยตลอดแลว ซึ่งลงลายมือชื่อสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).............................................ผูค้ําประกัน
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................คูสมรส/ผูแทน
(................................................)โดยชอบธรรม (ถามี)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)

แบบ ๕
หนังสือรับรองในกรณีที่ผูทําสัญญาเปนโสด
ทําที่.......................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา................................................................ตําแหนง...............................................................
สังกัด............................................................................ขอรับรองวา............................................................................
ตําแหนง.......................................................................สังกัด.......................................................................................
ซึ่งจะไปศึกษาหลักสูตร................................................สาขาวิชา/โปรแกรม................................................................
ระดับ.............................................ณ...............................................และไดทําสัญญาไวแกกองบัญชาการกองทั พไทย
ตามสัญญา...............................................................ลงวันที่.......................เดือน............................พ.ศ.......................
มีสถานภาพเปนโสด/หมาย

(ลายมือ)............................................................
(..........................................................)
(ตําแหนง)..........................................................
หมายเหตุ ผูรับรองระดับผูอํานวยการกองขึ้ นไป

แบบ ๖
หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา.....................................................................................................อายุ..............................ป
สัญชาติ.......................................อาชีพ.......................................................................................................................
มีภูมิลําเนาอยูเลขที่.........................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เชต........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย. ...........................โทรศัพท....................................ยินยอมให.................................................................
ซึ่งเปน...............................ของขาพเจา (ตามหลักฐานการจดทะเบียน.......................................เลขที่.........................
ออกให ณ ที่วาการ..........................................................................จังหวัด....................................ลงวันที่..................
เดือน.............................พ.ศ............................ตามสําเนาที่แนบ) ทําสัญญาไวแก กองบัญชาการกองทัพไทย ในการ
ไปศึกษาสาขาวิชาหรือหลักสูตร...................................................................................................................................
สาขาวิชา/โปรแกรม.............................................................................ระดับ...............................................................
ณ.....................................................................................ตามหนังสือสัญญา...............................................................
ฉบับลงวันที่......................เดือน.........................................พ.ศ...........................ได
ขาพเจาไดอานแลวเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้โดยตลอดแลว ซึ่ งลงลายมือชื่อ ไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).............................................ผูใหคํายินยอม
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)

แบบ ๗
หนังสือรับรองในกรณีที่ผูทําสัญญาค้ําประกันเปนโสด
ทําที่.......................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา................................................................ตําแหนง...............................................................
สังกัด............................................................................ขอรับรองวา............................................................................
ตําแหนง.......................................................................สังกัด.......................................................................................
ซึ่งไดทําสัญญาค้ําประกัน...................................................ซึ่งไปศึกษาหลักสูตร..........................................................
สาขาวิชา/โปรแกรม...........................................................ระดับ.................................................................................
ณ...........................................................................................ไวแกกองบัญชาการกองทัพไทย ตามสัญญาค้ําประกัน
ลงวันที่.......................เดือน............................พ.ศ.......................มีสถานภาพเปนโสด

(ลายมือ)............................................................
(..........................................................)
(ตําแหนง)..........................................................
หมายเหตุ ผูรับรองระดับผูอํานวยการกองขึ้นไป

แบบ ๘
หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาค้ําประกันของคูสมรส
ทําที่.......................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
ขาพเจา.....................................................................................................อายุ..............................ป
สัญชาติ.......................................อาชีพ.......................................................................................................................
มีภูมิลําเนาอยูเลขที่.........................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เชต........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย. ...........................โทรศัพท....................................ยินยอมให.................................................................
ซึ่งเปน...............................ของขาพเจา (ตามหลักฐานการจดทะเบียน.......................................เลขที่.........................
ออกให ณ ที่วาการ..........................................................................จังหวัด....................................ลงวันที่..................
เดือน.............................พ.ศ............................ตามสําเนาที่แนบ) ทําสัญญาค้ําประกัน................................................
ซึ่งไปศึกษาสาขาวิชาหรือหลักสูตร...............................................................................................................................
สาขาวิชา/โปรแกรม.............................................................................ระดับ...............................................................
ณ...........................................................................ตามหนังสือสัญญาค้ําประกันฯ .....................................................
ฉบับลงวันที่......................เดือน.........................................พ.ศ...........................ได
ขาพเจาไดอานแลวเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้โดยตลอดแลว ซึ่งลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).............................................ผูใหคํายินยอม
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(................................................)

แบบ ๙
แบบรายงานขออนุญาตลาไปศึกษา
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
เรื่อง ขออนุญาตลาไปศึกษา.....................................................................
เรียน ........................................................................................................
๑. ขาพเจา.....................................................................ตําแหนง...................................................
เกิดวันที่.......................เดือน.......................................พ.ศ...................ปจจุบันอายุ................ป.........................เดือน
บรรจุเขารับราชการเมื่อ...........................................อายุราชการจนถึงวันลาไปศึกษา................ป......................เดือน
พื้นความรูเดิมครั้งหลังสุดกอนเขารับราชการ
๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอลาไปศึกษาระดับ ........................................................................
หลักสูตร....................................................................สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา............................................................
คณะ..........................................................................ณ (สถานศึกษา) .......................................................................
ระยะเวลาการศึกษา......................ป.........................เดือน ตั้งแตเดือน................................พ.ศ................................
ถึงเดือน.................................พ.ศ...............................โดยขอลาไปศึกษาประเภท.......................................................
๓. พื้นความรูเดิมที่จะนําไปศึกษาตอคือ สําเร็จการศึกษาระดับ ....................................................
หลักสูตร....................................................................สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา............................................................
ณ (สถานศึกษา) .........................................................................................................................................................
๔. ขาพเจาเคยขออนุญาตลาไปศึกษาครั้งสุดทาย พ.ศ............................ระดับ.............................
หลักสูตร....................................................................ณ (สถานศึกษา) .......................................................................
ประเภทการลาไปศึกษา...............................................................................................................................................
๕. ขาพเจาทราบและเขาใจระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยการลาไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. .............................. แลวโดยตลอด และขอรับรองวาจะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด พรอมนี้ได
แนบระเบียบการและหลักสูตรเพื่อเขาศึกษาของ (สถาบันการศึกษา) ........................................................................
.......................................................................................................มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย

(ลายมือชื่อ).............................................ผูขออนุญาต
(................................................)

แบบ ๑๐
แบบรายงานขออนุญาตเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือ เปลี่ยนหลักสูตร
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
เรื่อง ........................................................................................................
เรียน ........................................................................................................
๑. ขาพเจา.....................................................................ตําแหนง...................................................
อายุ..............ป ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตาม (คําสั่ง.......................................อนุมัติ.................................ทายหนังสือ)
..........................................................ลง................................เรื่อง...............................................................................
ในหลักสูตร.....................................................................สาขาวิชา/โปรแกรม..............................................................
ณ..........................................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด......................................มีกําหนด..................ป ตั้งแต..........................................ถึง........................................
๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนสถานศึกษา จากสถานศึกษาตามขอ ๑ ไปศึกษา ณ
.............................................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด...................................... เนื่องจาก (เหตุผล).....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๓. ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนหลักสูตร/โปรแกรมวิชา หรือสาขาวิชา............................
...................................... เนื่องจาก (เหตุผล)................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย

(ลายมือชื่อ).............................................ผูขออนุญาต
(................................................)

แบบ ๑๑
แบบรายงานขอขยายระยะเวลาการศึกษา
ทําที่....................................................
วันที่......................เดือน.......................พ.ศ..............
เรื่อง ........................................................................................................
เรียน ........................................................................................................
๑. ขาพเจา.....................................................................ตําแหนง...................................................
อายุ..............ป ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตาม (คําสั่ง.......................................อนุมัติ.................................ทายหนังสือ)
..........................................................ลง................................เรื่อง...............................................................................
ในหลักสูตร.....................................................................สาขาวิชา/โปรแกรม..............................................................
ณ..........................................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด......................................มีกําหนด..................ป ตั้งแต..........................................ถึง........................................
๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอขยายระยะเวลาการศึกษาตอไป มีกําหนด.............ป..........เดือน
ตั้งแต....................................................ถึง.............................................................เนื่องจาก (เหตุผล).........................
.....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย

(ลายมือชื่อ).............................................ผูขออนุญาต
(................................................)

