หนวยรับ
(สําเนา)
ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาภายในประเทศ ใหเหมาะสม
และเปนไปดวยความเรียบรอย จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๕
๓.๒ ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
๓.๓ ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ คําสั่ง และสัง่ การอืน่ ใด ในสวนที่กาํ หนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ขาราชการกองทัพอากาศ” หมายความวา ทหารประจําการ และขาราชการ
กลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหารของกองทัพอากาศ
๔.๒ “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจํา ทีก่ องทัพอากาศจางไวปฏิบัตงิ านทีม่ ี
ลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนที่กาํ หนดไว
๔.๓ “พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง โดยไดรับ
คาตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานใหกบั
กระทรวงกลาโหม
๔.๔ “นักเรียนนายเรืออากาศ” หมายความวา ผูที่ไดรับการบรรจุเขาเปนนักเรียน
นายเรืออากาศ
๔.๕ “นิสิตและนักศึกษา” หมายความวา นิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ
๔.๖ “การศึกษา” หมายความวา การเลาเรียน รวมทัง้ การดูงานหรือฝกงานที่เปน
สวนหนึง่ หรือตอเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา การทําวิทยานิพนธหรือเอกสารวิจัย และการสอบประมวลความรู
๔.๗ “การฝกอบรม” ...

-๒๔.๗ “การฝกอบรม” หมายความวา การอบรม การประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟงบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยมีโครงการหรือ
หลักสูตร และชวงเวลาจัดทีแ่ นนอนที่มวี ัตถุประสงคเพื่อพัฒนากําลังพล หรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔.๘ “การลาไปศึกษา” หมายความวา ขาราชการและลูกจาง สังกัดกองทัพอากาศ
ลาไปศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
โดยทุนสวนตัว แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๔.๘.๑ ประเภท ๑ ลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา
๔.๘.๒ ประเภท ๒ ลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวนเพื่อการศึกษา
๔.๘.๓ ประเภท ๓ ลาไปศึกษาโดยใชเวลานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลา
การศึกษา
๔.๙ “การสงไปศึกษาหรือฝกอบรม” หมายความวา ทางราชการสงขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ หรือนักเรียนนายเรืออากาศไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ สถานศึกษา
ภายในประเทศ ดังนี้
๔.๙.๑ การสงไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๙.๒ การสงไปศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก ณ สถานศึกษาของรัฐ
๔.๙.๓ การสงไปศึกษา หรือฝกอบรมในสถานศึกษาของพลเรือน
๔.๑๐ การนับอายุของผูไปศึกษาตามระเบียบนี้ ใหนับตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๔ (๑)
ขอ ๕ ใหเจากรมกําลังพลทหารอากาศ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมทัง้ ใหมีอํานาจ
ออกคูมือ คําแนะนํา และ/หรือระเบียบปลีกยอย เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติโดยไมขัดตอระเบียบนี้
ไดตามความเหมาะสม
หมวด ๑
การศึกษา หรือฝกอบรมที่จดั ขึ้นในกองทัพอากาศ
ขอ ๖ การจัดการศึกษา หรือฝกอบรม ตองเปนไปตามนโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศ
หลักสูตรสําหรับการศึกษา หรือฝกอบรมที่ปฏิบัติเปนประจํา จะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารอากาศ
หรือผูรับมอบอํานาจ และจะตองมีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา หรืออยางนอยทุกรอบการศึกษา ๓ ป
ขอ ๗ การพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ
ผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวในหลักสูตร
ขอ ๘ การปฏิบัติ ...

-๓ขอ ๘ การปฏิบัติในการจัดการศึกษา หรือฝกอบรมของหนวยเปดการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้
๘.๑ หลักสูตรการศึกษา หรือฝกอบรม หนวยที่ตอ งการเปดการศึกษา หรือฝกอบรม
ตองไดรับการกําหนดไวในโครงการศึกษาประจําปของกองทัพอากาศ
๘.๒ หลักสูตรการศึกษา หรือฝกอบรมที่มิไดกําหนดไวในโครงการศึกษาประจําป
แตถาหนวยมีความจําเปนจะเปดการศึกษา หรือฝกอบรมที่ตองใชงบประมาณของกองทัพอากาศ ใหหนวย
ดําเนินการ ดังนี้
๘.๒.๑ เสนอเรื่องพรอมเหตุผลความจําเปนถึงกรมกําลังพลทหารอากาศ
๘.๒.๒ กรมกําลังพลทหารอากาศ พิจารณาความจําเปน พรอมตรวจสอบ
งบประมาณกับสํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยผานความเห็นชอบจากประธานกรรมการสภาการศึกษา
กองทัพอากาศ กอนนําเรียนขออนุมัติผูบญ
ั ชาการทหารอากาศ
๘.๓ รายงานขออนุมัติเปดการศึกษา หรือฝกอบรม พรอมแจงรายชื่อผูเขารับการศึกษา
หรือฝกอบรม โดยจํานวนผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมตองเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในโครงการศึกษา
ประจําป การขอลดและขอเพิ่มจํานวนสามารถกระทําได โดยจํานวนที่ขอลดและขอเพิ่มตองไมเกินรอยละ ๑๐
ของจํานวนทีก่ ําหนดไวในโครงการศึกษา พรอมเหตุผลความจําเปน และตองไมนําเหตุผลที่ขอเพิม่ จํานวน
ดังกลาว มาของบประมาณเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรทีม่ ีหนวยนอกกองทัพอากาศฝากขาราชการเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมใหแจงชื่อหนวยฝากพรอมจํานวนทีน่ ั่งการศึกษาหรือฝกอบรมถึงกรมกําลังพลทหาร
อากาศ ตามกําหนด ดังนี้
๘.๓.๑ หลักสูตรที่มีระยะเวลาไมเกิน ๑๒ สัปดาห รายงานไมนอยกวา ๓๐ วัน
กอนวันเปดการศึกษา
๘.๓.๒ หลักสูตรที่มีระยะเวลาเกิน ๑๒ สัปดาห รายงานไมนอยกวา ๔๕ วัน
กอนวันเปดการศึกษา
๘.๔ สงผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป
หรือหลักสูตรที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมจะตองผานการตรวจรางกาย ไปรับการ
ตรวจรางกายที่กรมแพทยทหารอากาศ กรณีปฏิบัติงานภาคพื้นดิน สําหรับผูท ําการในอากาศ ตรวจรางกาย
ที่สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
๘.๕ หลักสูตรที่ไมสามารถเปดการศึกษา หรือฝกอบรมไดตามโครงการศึกษา
ของกองทัพอากาศ ใหรายงานขอระงับผานกรมกําลังพลทหารอากาศ พรอมดวยเหตุผลอันสมควร
๘.๖ กรณีหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา หรือฝกอบรมเกินกวา ๑ ป หรือขาม
ปงบประมาณ ใหหนวยเจาของหลักสูตรจัดทํารายละเอียดคาใชจายงบฝกศึกษา อบรมหลักสูตร
ที่คาบเกีย่ วนัน้ แลวสงใหกรมกําลังพลทหารอากาศทราบภายในเดือนมิถนุ ายนของทุกป จนกวา
การดําเนินการหลักสูตรนั้นจะสิ้นสุด
๘.๗ สงตัวผูเขารับ ...

-๔๘.๗ สงตัวผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมกลับหนวยตนสังกัดภายใน ๓ วันทําการ
หลังเสร็จสิน้ การศึกษา หรือฝกอบรม
๘.๘ รายงานผลการศึกษา หรือฝกอบรมผานกรมกําลังพลทหารอากาศ
ภายใน ๑๕ วันทําการหลังเสร็จสิ้นการศึกษา หรือฝกอบรม
ขอ ๙ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ ดําเนินการขออนุมัติและออกคําสั่งกองทัพอากาศ
เปดการศึกษา และใหผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม เขารับการศึกษา หรือฝกอบรม
หมวด ๒
การลาไปศึกษา
ขอ ๑๐ การสมัคร
๑๐.๑ สถานศึกษาใดไมกําหนดใหมีการสอบคัดเลือกกอนเขาศึกษาใหรายงาน
ขออนุญาตลาไปศึกษาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ จนถึงรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม หรือผูรับ
มอบอํานาจกอนเปดการศึกษา หรือหลังจากวันที่สถานศึกษาแจงการตอบรับเขาเปนนักศึกษาไมนอยกวา
๑๕ วันทําการ
๑๐.๒ สถานศึกษาใดกําหนดใหมกี ารสอบคัดเลือกกอนเขาศึกษา ผูขอลาจะตอง
รายงานขอสมัครเขาสอบคัดเลือกกอน โดยใหรายงานตามลําดับชัน้ จนถึงรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
หรือผูรับมอบอํานาจ กอนวันสอบคัดเลือกไมนอยกวา ๗ วันทําการ โดยแนบเอกสารดังนี้
๑๐.๒.๑ ระเบียบการ หรือใบประกาศของสถานศึกษาที่จะไปสมัคร
สอบคัดเลือก
๑๐.๒.๒ ใบแบบรายงานขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา
ตามแบบผนวก ๑
ขอ ๑๑ คุณสมบัติของผูลาไปศึกษา
๑๑.๑ การลาไปศึกษาประเภท ๑
๑๑.๑.๑ เปนขาราชการกองทัพอากาศ และรับราชการในกระทรวงกลาโหม
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป เวนแตผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
โรงเรียนทหาร จะมีเวลารับราชการในตําแหนงประจําการนอยกวา ๒ ปก็ได แตเมื่อนับเวลาการศึกษา
ในโรงเรียนทหารนั้นรวมกับเวลารับราชการในตําแหนงประจําการแลวจะตองมีเวลาไมนอยกวา ๒ ป
๑๑.๑.๒ มีความประพฤติเรียบรอย
๑๑.๑.๓ มีพนื้ ความรูเพียงพอตามที่สถานศึกษากําหนด
๑๑.๑.๔ มีรา งกาย …

-๕๑๑.๑.๔ มีรา งกายสมบูรณ โดยมีหลักฐานการรับรองจากคณะกรรมการแพทย
ของกองทัพอากาศไมนอยกวา ๓ คน
๑๑.๑.๕ มีอายุเหมาะสมกับระยะเวลาการศึกษา โดยเมื่อสําเร็จการศึกษา
มาแลวมีเวลากลับมารับราชการไดครบตามกําหนดสัญญา
๑๑.๑.๖ ไมอยูในระหวางการศึกษาที่มขี อผูกพันกับทางราชการ หรือการ
ปฏิบัติงานอืน่ ใดที่ทางราชการกําหนด
๑๑.๑.๗ ผูกลับจากการศึกษาหรือฝกอบรมจากตางประเทศทีม่ รี ะยะเวลา
๓ เดือนขึ้นไป หรือกลับจากการลาไปศึกษาภายในประเทศประเภท ๑ หรือกลับจากการศึกษาโดยทุน
กองทัพอากาศ ตามหมวด ๓ มาแลว จะลาไปศึกษาอีกไดตองกลับมารับราชการ ไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแต
วันกลับเขาประจําทํางานจนถึงวันเปดการศึกษาครั้งตอไป
๑๑.๑.๘ ผูกลับจากการศึกษาหรือฝกอบรมจากตางประเทศทีม่ รี ะยะเวลา
นอยกวา ๓ เดือน หรือกลับจากการลาไปศึกษาภายในประเทศประเภท ๒ มาแลว จะลาไปศึกษาอีกได
ตองกลับมารับราชการไมนอ ยกวา ๑ ป นับตั้งแตวันกลับเขาประจําทํางานจนถึงวันเปดการศึกษาครั้งตอไป
๑๑.๒ การลาไปศึกษาประเภท ๒
๑๑.๒.๑ เปนขาราชการ หรือลูกจางของกองทัพอากาศ
๑๑.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๑.๒ – ๑๑.๑.๖
๑๑.๒.๓ ผูกลับจากการศึกษาหรือฝกอบรมจากตางประเทศทีม่ ีระยะเวลา
๓ เดือนขึ้นไป หรือกลับจากการลาไปศึกษาภายในประเทศประเภท ๑ หรือกลับจากการศึกษาโดยทุน
กองทัพอากาศตามหมวด ๓ มาแลว จะลาไปศึกษาอีกไดตองกลับมารับราชการไมนอยกวา ๑ ป นับตัง้ แต
วันกลับเขาประจําทํางานจนถึงวันเปดการศึกษาครั้งตอไป
๑๑.๓ การลาไปศึกษาประเภท ๓
๑๑.๓.๑ เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ของกองทัพอากาศ
๑๑.๓.๒ มีความประพฤติเรียบรอย
๑๑.๓.๓ มีพื้นฐานความรูเพียงพอตามที่สถานศึกษากําหนด
ขอ ๑๒ การปฏิบัติของผูลาไปศึกษา
๑๒.๑ ใหผูขอลาไปศึกษารายงานผานผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชัน้ จนถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูรับมอบอํานาจ กอนวันเปดการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ ดังนี้
๑๒.๑.๑ การลาไปศึกษาประเภท ๑ ผูที่ลาไปศึกษาประเภทนี้จะตองลา
ไปศึกษาในหลักสูตร หรือสาขาวิชาทีเ่ ปดการเรียนและการสอนในเวลาราชการ โดยแนบเอกสารประกอบการ
รายงาน ดังนี้
๑๒.๑.๑.๑ รายงาน …

-๖๑๒.๑.๑.๑ รายงานขออนุมัติลาไปศึกษาตามแบบผนวก ๒
๑๒.๑.๑.๒ หลักสูตรหรือโครงสรางหลักสูตรหรือโปรแกรมวิชา
ของสถานศึกษาทีจ่ ะเขารับการศึกษา รวมทั้งแผนการศึกษาตามหลักสูตร
๑๒.๑.๑.๓ หนังสือตอบรับหรือประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขาศึกษา
ของสถานศึกษาทีจ่ ะเขารับการศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือใบเสร็จคาลงทะเบียน
๑๒.๑.๑.๔ หลักฐานขออนุมัติใหไปสมัครสอบคัดเลือก
(กรณีสถานศึกษานั้นมีการสอบคัดเลือก)
๑๒.๑.๑.๕ สัญญาของผูลาไปศึกษา หนังสือใหคํายินยอมในการ
ทําสัญญาของคูสมรส สัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาค้ําประกันของคูสมรส
ตามแบบผนวก ๕, ๙, ๑๐ และ ๑๑
๑๒.๑.๑.๖ ใบรับรองแพทยจากคณะกรรมการแพทยของ
กองทัพอากาศ
๑๒.๑.๑.๗ สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูค้ําประกัน
๑๒.๑.๒ การลาไปศึกษาประเภท ๒ ผูที่ลาไปศึกษาประเภทนี้ จะตองลา
ไปศึกษาในหลักสูตร หรือสาขาวิชาทีเ่ ปดการเรียนและการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการรวมกัน ทัง้ นี้
เวลาในการไปศึกษาในสวนที่เปนเวลาราชการตองไมเกินวันละกึง่ หนึง่ หรือไมเกินกึง่ หนึ่งของเวลาราชการ
ใน ๑ สัปดาห โดยแนบเอกสารประกอบการรายงาน ตามขอ ๑๒.๑.๑.๑ – ๑๒.๑.๑.๗ ยกเวน ขอ ๑๒.๑.๑.๕
ใหแนบเอกสารตามแบบผนวก ๖,๙,๑๐ และ ๑๑
๑๒.๑.๓ การลาไปศึกษาประเภท ๓ ผูท ี่ลาไปศึกษาประเภทนี้ จะตองลา
ไปศึกษาในหลักสูตรที่เปดการเรียนและการสอนนอกเวลาราชการ หรือเปดการเรียนและการสอนทัง้ ใน
กับนอกเวลาราชการรวมกันแตไมบังคับเวลาเรียนสําหรับนักศึกษา ดังนั้นผูท ี่ลาศึกษาจะตองศึกษาคนควา
ดวยตนเองนอกเวลาราชการ โดยใหลาศึกษาไดตามระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนดใหมีสภาพเปนนักศึกษา
โดยแนบเอกสารประกอบการรายงาน ตามขอ ๑๒.๑.๑.๑ – ๑๒.๑.๑.๔ สําหรับผูท ี่บรรจุเขารับราชการใหม
หากศึกษานอกเวลาราชการอยูกอนแลว ใหดําเนินการขออนุญาตลาศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับตัง้ แตบรรจุ
เขารับราชการ
๑๒.๑.๔ ผูท ลี่ าไปศึกษาประเภท ๑ และประเภท ๒ จะตองลาไปศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด และควรลงทะเบียนศึกษาใหครบตามจํานวนวิชาสูงสุด
ที่สถานศึกษากําหนดใหสทิ ธิ์ในการลงทะเบียนศึกษาในแตละภาคการศึกษา หากหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ที่ลาศึกษาไมสอดคลองกับพื้นฐานการศึกษาเดิม จะตองไมใชระยะเวลาการศึกษาเพิ่มมากขึ้นกวาระยะเวลา
ตามปกติของหลักสูตร หรือจะตองศึกษารายวิชาเพิ่มขึ้นโดยที่รายวิชานั้นมิใชเปนรายวิชาที่กาํ หนดในหลักสูตร
๑๒.๒ ในระหวาง …

-๗๑๒.๒ ในระหวางการศึกษา ใหผูลาไปศึกษาอยูในความควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา
ตนสังกัด และหากผูบงั คับบัญชาตนสังกัดพิจารณาเห็นวาไมสมควรใหศึกษาตอไป ก็ใหระงับหรือขออนุมัติ
ใหระงับการศึกษาแลวแตกรณี ผานกรมกําลังพลทหารอากาศ โดยทางราชการไมตองรับผิดชอบคาเสียหายใด ๆ
อันเกิดจากการระงับการศึกษานัน้
๑๒.๓ การรายงานขอเปลี่ยนสถานศึกษาและ/หรือ เปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือ
เปลี่ยนวิชา หากผูลาไปศึกษามีความประสงคจะเปลีย่ นสถานศึกษา และ/หรือเปลีย่ นหลักสูตร และ/หรือ
เปลี่ยนวิชา จะตองไดรับความเห็นชอบกอน โดยใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หรือผูรับมอบอํานาจ ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ กอนเปดการศึกษา โดยใหแนบเอกสารดังนี้
๑๒.๓.๑ การลาประเภท ๑ และประเภท ๒
๑๒.๓.๑.๑ แบบรายงานขออนุมัติเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือ
เปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือเปลี่ยนวิชา ตามแบบผนวก ๓
๑๒.๓.๑.๒ หลักสูตร และ/หรือวิชาของสถานศึกษาทีจ่ ะเขา
รับการศึกษา
๑๒.๓.๑.๓ หนังสือตอบรับ หรือประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขาศึกษา
ของสถานศึกษา และ/หรือหลักสูตร และ/หรือวิชา
๑๒.๓.๑.๔ หลักฐานตามขอ ๑๒.๑.๑.๕ ซึ่งไดแกไขชื่อสถานศึกษา
และ/หรือหลักสูตร และ/หรือวิชา
๑๒.๓.๑.๕ สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูค้ําประกัน
๑๒.๓.๒ การลาประเภท ๓ ใหแนบเอกสารดังนี้
๑๒.๓.๒.๑ แบบรายงานขออนุมัติเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือ
เปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือวิชา ตามแบบผนวก ๓
๑๒.๓.๒.๒ หลักสูตร และ/หรือวิชาของสถานศึกษาที่จะเขา
รับการศึกษา
๑๒.๓.๒.๓ หนังสือตอบรับ หรือประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขาศึกษา
ของสถานศึกษา และ/หรือหลักสูตร และ/หรือวิชา
๑๒.๔ การขยายระยะเวลาการศึกษา ในระหวางศึกษาหากผูขอลาไปศึกษาไมสามารถ
ศึกษาไดสําเร็จตามกําหนดที่ไดรับอนุมัติไวเนื่องดวยเหตุใดก็ตาม หากยังมีความประสงคจะศึกษาตอไป
ใหรายงานผานผูบังคับบัญชาตนสังกัดใหความเห็นชอบตามลําดับชัน้ จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หรือผูรับมอบอํานาจ ภายใน ๓๐ วันทําการ กอนที่จะสิน้ สุดระยะเวลาการศึกษา ตามแบบผนวก ๔ โดยแนบ
ระเบียน …

-๘ระเบียนผลการศึกษาพรอมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจําเปนประกอบ และหนังสือรับรองจากสถานศึกษาวา
จะสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่ขอขยาย โดยระยะเวลาในการขอขยายรวมแลวตองไมเกินกึ่งหนึง่
ของระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม หากไมสําเร็จการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดเรียกตัวกลับ
และงดบําเหน็จประจําป ดังนี้
๑๒.๔.๑ กรณีทราบลวงหนาวาไมสามารถศึกษาไดสําเร็จตามกําหนดที่ไดรับ
อนุมัติไว ใหรายงานขอขยายระยะเวลากอนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม ระยะเวลา
ในการขอขยายการศึกษาใหเปนไปตามหนังสือรับรองจากสถานศึกษา วาจะสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ขอขยาย
๑๒.๔.๒ กรณีขอขยายเนือ่ งจากสอบครัง้ สุดทายไมผาน ใหรายงานขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาภายใน ๕ วันทําการ หลังจากทราบผลการสอบ โดยใหขอขยายไดครั้งละ ๑ ภาค
การศึกษา หรือไมเกิน ๖ เดือน หรือตามทีส่ ถานศึกษาจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
๑๒.๔.๓ กรณีที่สอบผานวิทยานิพนธแลว แตวทิ ยานิพนธยงั ไมเสร็จสมบูรณ
เนื่องจากอยูระหวางปรับปรุงแกไข ตรวจสอบ เพิ่มเติม จัดทํารูปเลม หรืออยูระหวางสงบทความตีพิมพ
ในวารสารทัง้ ในและตางประเทศ เปนตน เมื่อสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการศึกษา ใหรายงานตัวกลับมา
ปฏิบัติราชการตามปกติได (ตองมีหลักฐานยืนยันจากสถาบันการศึกษา) และรายงานผลเมื่อสําเร็จการศึกษา
ตามขอ ๑๒.๗.๒
๑๒.๕ การรายงานขอระงับการศึกษา ในระหวางศึกษาหากผูขอลาไปศึกษา
มีความจําเปนไมสามารถศึกษาใหสาํ เร็จได จะตองรายงานขอระงับการศึกษา ผานผูบ ังคับบัญชาตนสังกัด
ใหความเห็นชอบตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูรับมอบอํานาจ โดยชี้แจงเหตุผล
ประกอบ
๑๒.๖ การลาออกจากราชการ ในระหวางที่ลาศึกษาหรือเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
หากผูขอลาไปศึกษาลาออกจากราชการ หรือบิดพลิ้วไมรับราชการชดใชใหครบตามกําหนดสัญญา
ใหดําเนินการปรับตามสัญญา
๑๒.๗ การรายงานผลการศึกษา
๑๒.๗.๑ รายงานผลการศึกษา ในระหวางศึกษาใหผูขอลาไปศึกษาประเภท ๑
และประเภท ๒ รายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด เพื่อควบคุมดูแลใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ ตามแบบผนวก ๑๘ โดยใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดเสนอถึง กรมกําลังพลทหารอากาศ
เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบ
๑๒.๗.๒ การรายงาน …

-๙๑๒.๗.๒ การรายงานผลเมือ่ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหผูขอลาไปศึกษา
รายงานผลการศึกษาผานผูบ ังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้นภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวันทราบผล
การศึกษาดังนี้
๑๒.๗.๒.๑ ผลการศึกษาประเภท ๑ และประเภท ๒ ใหรายงานถึง
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดและเสนอกรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๑๒.๗.๒.๒ ผลการลาศึกษาประเภท ๓ ใหรายงานถึงผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดและเสนอกรมกําลังพลทหารอากาศเพื่อจัดทําสถิติและบันทึกประวัติรับราชการ
๑๒.๗.๒.๓ การรายงานผลเมื่อสําเร็จการศึกษา ใหแนบเอกสารดังนี้
๑๒.๗.๒.๓ (๑) ระเบียนแสดงผลการศึกษา
๑๒.๗.๒.๓ (๒) วุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือ
รับรองแสดงวาสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา เวนแตถาในระเบียนแสดงผลการศึกษามีการรับรอง
การสําเร็จการศึกษาไวในฉบับเดียวกันแลว ก็ไมตองใชหลักฐานตามขอนี้อีก
๑๒.๗.๒.๓ (๓) หลักฐานการอนุมัติใหไปศึกษา
๑๒.๘ การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเมื่อสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
หรือสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรบั อนุมัติไว หรือพนจากการศึกษา ใหผูขอลาไปศึกษาประเภท ๑ รายงานตัว
ตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดภายใน ๗ วันทําการ และกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติ นับจากวันสําเร็จ
การศึกษาหรือวันสิน้ สุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไว หรือวันที่พน จากการศึกษา
ขอ ๑๓ การพิจารณาของหนวยและผูเกี่ยวของ
๑๓.๑ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ ขออนุมัติผูบญ
ั ชาการทหารอากาศ พิจารณา
กําหนดสาขาและจํานวนผูข อลาไปศึกษาประเภท ๑ และประเภท ๒
๑๓.๒ หนวยตนสังกัดของผูลาไปศึกษาจะตองตรวจสอบและพิจารณาดังนี้
๑๓.๒.๑ คุณสมบัติของผูขอลาไปศึกษาจะตองครบถวนทุกประการ
๑๓.๒.๒ สถานศึกษาที่ผูขอลาไปศึกษาตองเปนสถานศึกษาที่ทางราชการ
พิจารณาแลว เห็นวาเหมาะสมสามารถนํามาใชประโยชนแกทางราชการได
๑๓.๒.๓ การลาไปศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมหรือผูรับมอบอํานาจ
๑๓.๒.๔ การอนุมัติใหลาไปศึกษา จะตองไมเปนสาเหตุใหการปฏิบตั ิภารกิจ
ของหนวยเกิดขอบกพรอง และหนวยตองไมขอกําลังพลทดแทน
๑๓.๒.๕ การอนุมัติใหลาไปศึกษาตองไมเปนขอยกเวนในกรณีที่ทางราชการ
มีความจําเปนตองเรียกใหกลับมาปฏิบัติราชการ
๑๓.๒.๖ การไดรับ …

- ๑๐ ๑๓.๒.๖ การไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ตองไมเปนขอผูกมัดตอทางราชการ
ในการบรรจุ หรือเลื่อนฐานะ ใหแกผูขอลาไปศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
๑๓.๒.๗ สงผูไปศึกษาไปรับการตรวจรางกายทีก่ รมแพทยทหารอากาศ
กรณีปฏิบัติงานภาคพืน้ ดิน สําหรับผูท ําการในอากาศตรวจรางกายทีส่ ถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
๑๓.๓ กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการลาไปศึกษาประเภท ๑ และประเภท ๒ ใหอยูใน
ดุลพินิจของประธานกรรมการสภาการศึกษากองทัพอากาศ
๑๓.๔ ผูที่ลาศึกษาประเภท ๑ หากไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
โดยไมใชเหตุสุดวิสัย ใหงดบําเหน็จประจําปนนั้ ตามหลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จประจําปของ
กองทัพอากาศ
๑๓.๕ การเปลี่ยนแปลงประเภทการลา ในระหวางที่ลาศึกษาสามารถกระทําได
แตใหถือวาผูลาไปศึกษาพนการศึกษากอนจบหลักสูตร และหากการพนจากการศึกษากอนจบหลักสูตรนั้น
มิใชความจําเปนของทางราชการแลว จะตองงดบําเหน็จประจําปสําหรับผูลาไปศึกษาดวย
หมวด ๓
การสงไปศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ขอ ๑๔ การพิจารณาขาราชการไปศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก
๑๔.๑ คุณสมบัติของผูไปศึกษา
๑๔.๑.๑ เปนขาราชการกองทัพอากาศและรับราชการในกระทรวงกลาโหม
แลวไมนอยกวา ๒ ป เวนแตผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
โรงเรียนทหารจะมีเวลารับราชการในตําแหนงประจําการนอยกวา ๒ ป ก็ได แตเมื่อนับเวลาการศึกษา
ในโรงเรียนทหารนั้น รวมกับเวลารับราชการในตําแหนงประจําการแลวจะตองมีเวลาไมนอยกวา ๒ ป
๑๔.๑.๒ ไมอยูในระหวางการศึกษาในหลักสูตรใดของทางราชการหรือไป
ปฏิบัติราชการนอกที่ตงั้ ปกติ
๑๔.๑.๓ มีความประพฤติเรียบรอย
๑๔.๑.๔ มีอายุและผลการศึกษา ระดับต่าํ กวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามที่สถานศึกษากําหนด
๑๔.๑.๕ ผูไปศึกษาตามขอ ๑๔.๑.๔ เมือ่ สําเร็จการศึกษาแลวตองมีเวลา
กลับมารับราชการตามสัญญา

๑๔.๒ หลักเกณฑ …

- ๑๑ ๑๔.๒ หลักเกณฑในการสงไปศึกษา
๑๔.๒.๑ สถานศึกษาที่สงไปศึกษาตองเปนสถานศึกษาที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการรับรองวิชาชีพแลว
๑๔.๒.๒ สาขาวิชาที่จะศึกษาตองอยูในความตองการของกองทัพอากาศ
๑๔.๒.๓ ผูท ที่ างราชการเคยสงไปศึกษาแลวทั้งระดับต่าํ กวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทัง้ ในและตางประเทศ หรือเคยลาไปศึกษาประเภท ๑ เมื่อจะสงไปศึกษาอีก
จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัตริ าชการแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยนับตั้งแตวันกลับเขาประจําทํางานจนถึงวัน
เปดการศึกษาครั้งตอไป
๑๔.๒.๔ การดําเนินการสงขาราชการกองทัพอากาศไปศึกษา
๑๔.๒.๔.๑ ถาเปนทุนของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศหนวยใด
ใหหนวยนัน้ เปนหนวยคัดเลือกขาราชการกองทัพอากาศไปศึกษา
๑๔.๒.๔.๒ ทุนสวนกลางของกองทัพอากาศ ใหกรมกําลังพล
ทหารอากาศ เปนหนวยผูคัดเลือกขาราชการกองทัพอากาศไปศึกษา
ขอ ๑๕ การปฏิบัติของหนวยเกี่ยวของ
๑๕.๑ ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑.๑ เสนอความตองการทุนการศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ
เพื่อพิจารณากําหนดทุนไวในโครงการศึกษาประจําปของกองทัพอากาศ โดยกําหนดระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด
๑๕.๑.๒ กรณีหลักสูตรที่มรี ะยะเวลาการศึกษาหรืออบรมเกินกวา ๑ ป
หรือขามปงบประมาณ ใหหนวยเจาของทุนจัดทํารายละเอียดคาใชจายงบฝกศึกษา อบรม หลักสูตรที่
คาบเกี่ยวนัน้ แลวสงใหกรมกําลังพลทหารอากาศทราบ ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปจนกวาจะสําเร็จ
หลักสูตร
๑๕.๑.๓ หนวยเจาของทุนแจงใหขาราชการของหนวย หรือหนวยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ ทราบเกี่ยวกับการใหทนุ การศึกษา และเตรียมสมัครคัดเลือกตามสถานศึกษาที่กาํ หนดไวใน
โครงการศึกษาของกองทัพอากาศประจําป โดยใหขา ราชการที่จะขอรับทุนดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ
ของผูไปศึกษา
๑๕.๑.๔ สงผูไปศึกษาไปรับการตรวจรางกายทีก่ รมแพทยทหารอากาศ
กรณีปฏิบัติงานภาคพืน้ ดิน สําหรับผูท ําการในอากาศ ตรวจรางกายที่สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ

๑๕.๑.๕ หนวยเจาของทุน …

- ๑๒ ๑๕.๑.๕ หนวยเจาของทุนพิจารณาคัดเลือกขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวน
และเหมาะสมตามจํานวนทีก่ ําหนดไวในโครงการศึกษาประจําปของกองทัพอากาศ โดยเสนอชื่อผูท ี่สถานศึกษา
ตอบรับเขาศึกษา และผานการพิจารณาคัดเลือกจากหนวยเจาของทุนพรอมทัง้ ผานการตรวจรางกายแลว
และจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน สงถึง กรมกําลังพลทหารอากาศ กอนวันเปดการศึกษาไมนอยกวา
๑๕ วันทําการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
๑๕.๑.๖ ควบคุม กํากับ ดูแล และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ของขาราชการในระหวางการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ตามแนวทางการปฏิบัติของผูลาไปศึกษาดังนี้
๑๕.๑.๖.๑ การขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา และหรือเปลี่ยน
หลักสูตร และหรือวิชา
๑๕.๑.๖.๒ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา
๑๕.๑.๖.๓ การขอระงับการศึกษา
๑๕.๑.๖.๔ การรายงานผลการศึกษา
๑๕.๑.๗ พิจารณาดําเนินการในเรื่องสิทธิดานกําลังพลตาง ๆ ของผูสําเร็จ
การศึกษา เสนอกรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๑๕.๑.๘ ผูที่ไปศึกษา หากไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
โดยไมใชเหตุสุดวิสัย ใหงดบําเหน็จประจําปนนั้ ตามหลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จประจําปของ
กองทัพอากาศ
๑๕.๒ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ ปฏิบัติดังนี้
๑๕.๒.๑ ดําเนินการตรวจสอบสัญญา สัญญาค้ําประกัน และหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ
๑๕.๒.๒ ดําเนินการขออนุมัติใหขาราชการไปรับการศึกษา โดยออกเปน
คําสั่งกองทัพอากาศ
๑๕.๒.๓ พิจารณาดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ เกี่ยวกับการติดตาม
ผลการศึกษาในระหวางศึกษา และเมื่อสําเร็จการศึกษาตามทีห่ นวยขึน้ ตรงกองทัพอากาศที่เปนหนวย
ตนสังกัดของผูไปศึกษารายงาน
๑๕.๓ ใหกรมแพทยทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
แตงตั้งคณะกรรมการแพทยตรวจรางกายขาราชการผูท จี่ ะไปศึกษา ดําเนินการตรวจรางกายใหแกผูที่
กองทัพอากาศสงไปศึกษา ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ แลวรายงานผล
ใหหนวยเกี่ยวของทราบตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด

ขอ ๑๖ การปฏิบัติ ...

- ๑๓ ขอ ๑๖ การปฏิบัติของผูไปศึกษา
๑๖.๑ การเขารับการศึกษา
๑๖.๑.๑ ผูที่จะไปศึกษาในสถานศึกษาทีม่ ีการสอบคัดเลือกเขาศึกษาจะตอง
รายงานขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกกอน โดยใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวา การกระทรวง
กลาโหม หรือผูรับมอบอํานาจตามแบบผนวก ๑ กอนวันสอบคัดเลือกไมนอยกวา ๗ วันทําการ เมื่อผานการ
สอบคัดเลือกแลวหรือหากในสถานศึกษาที่ไมมีการสอบคัดเลือกเขาศึกษาและไดมีหนังสือตอบรับเขาศึกษา
ในสถานศึกษาแลว ใหรายงานขอรับทุนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหนวยเจาของทุนตามโครงการ
ศึกษาของกองทัพอากาศประจําป และสงใหกรมกําลังพลทหารอากาศ กอนเปดการศึกษาไมนอยกวา
๑๕ วันทําการ
๑๖.๑.๒ การรายงานขอรับทุนใหแนบเอกสารประกอบการรายงาน
และปฏิบัติดังนี้
๑๖.๑.๒.๑ หลักฐานการอนุมัติใหไปสอบคัดเลือกกรณีที่
สถานศึกษามีการสอบคัดเลือก
๑๖.๑.๒.๒ หนังสือตอบรับเขาศึกษา หรือหนังสือรับรองของ
สถานศึกษาทีจ่ ะรับเขาศึกษา
๑๖.๑.๒.๓ หลักสูตร หรือโครงสรางหลักสูตร หรือโปรแกรมวิชา
ของสถานศึกษาทีจ่ ะเขาศึกษา รวมทัง้ แผนการศึกษาตามหลักสูตร
๑๖.๑.๒.๔ สัญญาสําหรับขาราชการทีท่ างราชการสงไปศึกษา
ในสถานศึกษาในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ หนังสือใหคาํ ยินยอม
ในการทําสัญญาของคูสมรส สัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาค้ําประกันของ
คูสมรส ตามแบบผนวก ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๑
๑๖.๑.๒.๕ ใบรับรองแพทยจากคณะกรรมการแพทยของ
กองทัพอากาศ
๑๖.๑.๒.๖ สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูค้ําประกัน
๑๖.๑.๓ ผูเขารับการศึกษาจะตองลงทะเบียนศึกษาใหครบตามจํานวนวิชา
ที่สถานศึกษากําหนดไวในแตละภาคการศึกษา
๑๖.๒ ตรวจสอบสิทธิที่จะไดรับในเรื่องการเงินทีห่ นวยตนสังกัด
๑๖.๓ ในระหวางการศึกษาใหถือวาขาราชการที่ไปศึกษาปฏิบัตริ าชการตองอยูใน
ระเบียบ วินยั และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารทุกประการ โดยใหอยูในความปกครองบังคับบัญชา
ของหนวยตนสังกัด
๑๖.๔ การรายงาน ...

- ๑๔ ๑๖.๔ การรายงานขอเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือเปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือเปลี่ยน
วิชาในระหวางศึกษา หากขาราชการที่ไปศึกษามีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือเปลี่ยนหลักสูตร
และ/หรือเปลี่ยนวิชา จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูรับมอบอํานาจไมนอย
กวา ๑๕ วันทําการ กอนเปดการศึกษา โดยรายงานผานผูบงั คับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชัน้ และตองอยู
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑๖.๔.๑ การเปลี่ยนสถานศึกษาจะกระทําไดตอเมื่อ
๑๖.๔.๑.๑ สถานศึกษาเดิมไมเปดสอนสาขาวิชาที่ไดรบั อนุมัติ
ใหไปศึกษา หรือมีอุปกรณการศึกษา หรือการวิจยั ไมเพียงพอ แตสถานศึกษาอื่นเปดสอนสาขาวิชานัน้ หรือมี
อุปกรณการศึกษา หรือการวิจัยเพียงพอ และยอมรับใหเขาศึกษาได
๑๖.๔.๑.๒ กรณีที่มีความจําเปนทางราชการตองยายมาปฏิบัติงาน
ในสถานที่ซึ่งมีสถานศึกษาอื่น และเปดสอนสาขาวิชาเดียวกับที่กําลังศึกษา และยอมรับใหเขาศึกษาได
๑๖.๔.๑.๓ สถานศึกษาแหงใหมตองเปนสถานศึกษาที่ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการรับรองวิชาชีพแลว
๑๖.๔.๑.๔ การเปลี่ยนสถานศึกษาตองไมเปนเหตุใหตอ งขยาย
ระยะเวลาการศึกษาออกไป หรือเพิ่มงบประมาณที่ใชสนับสนุนการศึกษา
๑๖.๔.๒ การเปลี่ยนหลักสูตร หรือวิชาจะกระทําไดตอเมื่อ
๑๖.๔.๒.๑ สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาใหผิดไป
จากเดิมมาก และผูไปศึกษาไมสามารถติดตอสถานศึกษาแหงอื่นไดในระยะเวลาอันสั้น หรือมีการเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรใหม หรือไมมีการเปดการเรียนการสอนบางรายวิชาของหลักสูตรในภาค หรือปการศึกษา
๑๖.๔.๒.๒ หลักสูตร หรือวิชาที่เปลี่ยนใหม ตองเปนประโยชนตอ
กองทัพอากาศ และหนวยเจาของทุนพิจารณาแลวเห็นชอบดวย กรณีทุนสวนกลางจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากประธานกรรมการสภาการศึกษากองทัพอากาศ
๑๖.๔.๓ การเสนอรายงานขออนุมัติเปลี่ยนสถานศึกษา และหรือเปลี่ยน
หลักสูตร และหรือเปลี่ยนวิชา จะตองระบุและแนบเอกสารตามขอ ๑๒.๓.๑
๑๖.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษา ในระหวางศึกษาหากผูไปศึกษาไมสามารถ
ศึกษาไดสําเร็จตามกําหนดที่ไดรับอนุมัติไวเนื่องดวยเหตุใดก็ตาม หากยังมีความประสงคจะศึกษาตอไป
ใหรายงานผูบงั คับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม หรือผูรับมอบอํานาจ
ภายใน ๓๐ วันทําการ กอนที่จะสิน้ สุดระยะเวลาการศึกษา โดยแนบระเบียนผลการศึกษา พรอมทั้งชี้แจง
เหตุผลความจําเปนประกอบ และหนังสือรับรองจากสถานศึกษาวาจะสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
ขอขยาย โดยระยะเวลาในการขอขยายรวมแลวตองไมเกินกึง่ หนึง่ ของระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม
หากไมสาํ เร็จการศึกษาใหผบู ังคับบัญชาตนสังกัดเรียกตัวกลับและงดบําเหน็จประจําป ดังนี้
๑๖.๕.๑ กรณี ...

- ๑๕ ๑๖.๕.๑ กรณีทราบลวงหนาวาไมสามารถศึกษาไดสําเร็จตามกําหนดที่ไดรับ
อนุมัติไว ใหรายงานขอขยายระยะเวลากอนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม ระยะเวลา
ในการขอขยายการศึกษาใหเปนไปตามหนังสือรับรองจากสถานศึกษา วาจะสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ขอขยาย
๑๖.๕.๒ กรณีขอขยายเนื่องจากสอบครั้งสุดทายไมผานใหรายงานขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาภายใน ๕ วันทําการ หลังทราบผลการสอบ โดยใหขอขยายไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา
หรือไมเกิน ๖ เดือน หรือสถานศึกษาจะกําหนดไวเปนอยางอืน่
๑๖.๕.๓ กรณีสอบผานวิทยานิพนธแลว แตวทิ ยานิพนธยังไมเสร็จสมบูรณ
เนื่องจากอยูระหวางปรับปรุงแกไข ตรวจสอบ เพิ่มเติม จัดทํารูปเลม หรืออยูระหวางสงบทความตีพิมพ
ในวารสารทัง้ ในและตางประเทศ เปนตน เมื่อสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการศึกษา ใหรายงานตัวกลับมาปฏิบัติ
ราชการตามปกติได (ตองมีหลักฐานยืนยันจากสถาบันการศึกษา)
๑๖.๕.๔ การขยายระยะเวลาการศึกษาตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้
๑๖.๕.๔.๑ เพื่อทําวิทยานิพนธ หรือเอกสารวิจัยทางวิชาการ
หรือฝกปฏิบัติประกอบหลักสูตร โดยจะตองมีเอกสารยืนยันจากสถานศึกษาหรือหลักฐานอื่นซึง่ เชื่อถือได
๑๖.๕.๔.๒ มีการเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลาของหลักสูตร
การศึกษาใหม ซึ่งจะตองมีเอกสารรับรองจากสถานศึกษา
๑๖.๕.๔.๓ กรณีที่เจ็บปวยโดยมีใบความเห็นจาก
คณะกรรมการแพทยของกองทัพอากาศ
๑๖.๕.๔.๔ กรณีมีเหตุสุดวิสัย คือเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี
จะใหผลพิบัติก็ดี ไมมีใครจะปองกันได
๑๖.๕.๔.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาที่ไมเขาหลักเกณฑ
ตามขอ ๑๖.๕.๔.๑ ถึง ๑๖.๕.๔.๔ ผูไปศึกษาจะตองใชทุนสวนตัว
๑๖.๖ การขอระงับการศึกษาในระหวางศึกษา ผูไ ปศึกษาอาจขอระงับการศึกษาได
ในกรณีตอไปนี้
๑๖.๖.๑ เจ็บปวยไมสามารถศึกษาใหสําเร็จการศึกษาไดตอไป
โดยมีใบความเห็นจากคณะกรรมการแพทยของกองทัพอากาศ
๑๖.๖.๒ ไมสามารถศึกษาตามหลักสูตรใหสําเร็จได
๑๖.๗ การลาออกจากราชการในระหวางที่ไปศึกษา หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
หากผูไปศึกษาลาออกจากราชการ หรือบิดพลิ้วไมรับราชการชดใชใหครบตามกําหนดสัญญา ใหดําเนินการ
ปรับตามสัญญา
๑๖.๘ การรายงาน …

- ๑๖ ๑๖.๘ การรายงานผลการศึกษา
๑๖.๘.๑ การรายงานผลการศึกษาในระหวางศึกษา ใหผูไปศึกษารายงานผล
การศึกษาทุกภาคการศึกษา ตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดเพื่อควบคุมดูแลใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตามแบบ
ผนวก ๑๘ และใหหนวยตนสังกัดเสนอถึงกรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบ
๑๖.๘.๒ การรายงานผลการศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหผูไป
ศึกษารายงานผลการศึกษาตอผูบงั คับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชัน้ จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หรือผูรับมอบอํานาจ ภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวันทราบผลการศึกษา โดยแนบเอกสารดังนี้
๑๖.๘.๒.๑ ระเบียนแสดงผลการศึกษา
๑๖.๘.๒.๒ วุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองแสดงวา
สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา เวนแตในระเบียนแสดงผลการศึกษามีการรับรองการสําเร็จการศึกษา
ไวในฉบับเดียวกันแลว ก็ไมตองใชหลักฐานตามขอนี้อกี
๑๖.๘.๒.๓ หลักฐานการอนุมัติใหไปศึกษา
๑๖.๘.๒.๔ วิทยานิพนธหรือเอกสารการวิจัย จํานวน ๓ เลม
กรณีเปนหลักสูตรที่กําหนดใหมีการทําวิทยานิพนธ หรือเอกสารวิจยั โดยเก็บทีห่ นวยเจาของทุน จํานวน ๑ เลม
และหอสมุดกองทัพอากาศ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํานวน ๒ เลม
๑๖.๙ การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเมือ่ สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
หรือสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรบั อนุมัติไว หรือพนจากการศึกษา ใหผูไปศึกษาการรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา
ตนสังกัดภายใน ๗ วันทําการ และกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติ นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือวันสิน้ สุด
ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไว หรือวันทีพ่ น จากการศึกษา
๑๖.๑๐ กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับทางราชการสงไปศึกษา ใหอยูในดุลพินิจของประธาน
กรรมการสภาการศึกษากองทัพอากาศ
๑๖.๑๑ ผูไปศึกษา หากไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมใชเหตุ
สุดวิสัย ใหงดบําเหน็จประจําปนน้ั ตามหลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จประจําปของกองทัพอากาศ
หมวด ๔
การสงไปศึกษาหรือฝกอบรมนอกกองทัพอากาศ
ขอ ๑๗ การพิจารณาคัดเลือกขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษานอกกองทัพอากาศ
ผูไปศึกษาหรือฝกอบรมจะตองมีคุณสมบัติและอยูในหลักเกณฑตามที่สถานศึกษานัน้ ๆ กําหนด
ขอ ๑๘ การปฏิบัติของหนวยเกี่ยวของ
๑๘.๑ ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ปฏิบัติดังนี้
๑๘.๑.๑ กําหนด …

- ๑๗ ๑๘.๑.๑ กําหนดความตองการสงขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรมไวใน
โครงการศึกษาประจําปของกองทัพอากาศ สําหรับหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมที่มิไดกําหนดไวใน
โครงการศึกษาประจําป แตถาหนวยมีความจําเปนจะสงไปศึกษา หรือฝกอบรมและตองใชงบประมาณ
ของกองทัพอากาศ ใหหนวยที่เสนอความตองการนั้น ดําเนินการดังนี้
๑๘.๑.๑.๑ เสนอเรื่องพรอมเหตุผลความจําเปนใหหนวยหัวหนา
สายวิทยาการพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
๑๘.๑.๑.๒ หากหัวหนาสายวิทยาการเห็นชอบ ใหเสนอเรื่องถึง
กรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อพิจารณาความจําเปนพรอมตรวจสอบงบประมาณกับสํานักงานปลัดบัญชี
ทหารอากาศ กอนนําเรียนขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศ
๑๘.๑.๒ ประสานกับสถานศึกษาและหนวยเกี่ยวของเกี่ยวกับการสง
ขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม
๑๘.๑.๓ สงผูไปศึกษาหรือฝกอบรมไปรับการตรวจรางกาย ที่กรมแพทย
ทหารอากาศ กรณีผูปฏิบัติงานภาคพื้นดิน สําหรับผูทําการในอากาศ ตรวจรางกายที่สถาบันเวชศาสตรการบิน
กองทัพอากาศ
๑๘.๑.๔ พิจารณาคัดเลือกขาราชการเพื่อเตรียมสงไปศึกษา หรือฝกอบรม
พรอมผลการตรวจรางกาย และจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันของผูไปศึกษาหรือฝกอบรม แลวรายงาน
ผานกรมกําลังพลทหารอากาศ กอนวันเปดการศึกษาหรือฝกอบรม ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ
๑๘.๒ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ ดําเนินการดังนี้
๑๘.๒.๑ ตรวจสอบการจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันของผูไ ปศึกษา
หรือฝกอบรม ตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้
๑๘.๒.๒ ขออนุมัติสงขาราชการไปรับการศึกษา หรือฝกอบรม และออกคําสั่ง
กองทัพอากาศใหขาราชการไปศึกษา หรือฝกอบรม
๑๘.๒.๓ รายงานผลการศึกษา หรือฝกอบรม เมื่อสําเร็จการศึกษา
หรือฝกอบรมตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูรับมอบอํานาจ ภายใน ๓๐ วันทําการ นับจากวัน
ทราบผลการศึกษาหรือฝกอบรม
๑๘.๓ ใหกรมแพทยทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
แตงตั้งคณะกรรมการแพทย ตรวจรางกายผูที่จะไปรับการศึกษา หรือฝกอบรม ใหเปนไปตามระเบียบ
กองทัพอากาศวาดวยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ แลวรายงานผลใหหนวยเกี่ยวของทราบตามระยะเวลา
ที่กําหนด
ขอ ๑๙ การปฏิบัติ ...

- ๑๘ ขอ ๑๙ การปฏิบัติของผูไปศึกษา หรือฝกอบรม
๑๙.๑ ใหรับการตรวจรางกายที่กรมแพทยทหารอากาศ กรณีปฏิบัติงานภาคพื้นดิน
สําหรับผูท ําการในอากาศ ตรวจรางกายที่สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
๑๙.๒ จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามหลักเกณฑที่กาํ หนดไวในระเบียบนี้
๑๙.๓ ใหผูไปศึกษา หรือฝกอบรมไปเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมไดเมื่อไดรับอนุมัติ
๑๙.๔ รายงานตัวกลับที่หนวยตนสังกัด เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรม
ตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมตั ิ
หมวด ๕
การสงหรือลาไปศึกษาของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร
ขอ ๒๐ การพิจารณาสงหรือลาของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ไปเขารับการศึกษา
หรือฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง หรือแพทยประจําบาน หรือแพทยตอยอด หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงในประเทศ
ภายในกองทัพอากาศหรือนอกกองทัพอากาศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๒๐.๑ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่จะสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยประจําบาน
หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตองปฏิบัติราชการใชทุนครบ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข และระเบียบของทางราชการกําหนด
๒๐.๒ แพทยที่จะสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยตอยอด ตองมีเวลาปฏิบัติราชการ
หลังจากสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยเฉพาะทางแลวไมนอยกวา ๒ ป สําหรับแพทยที่ไมสําเร็จหลักสูตร
แพทยเฉพาะทาง ตองมีเวลาปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศแลวไมนอ ยกวา ๕ ป
ขอ ๒๑ การปฏิบัติของหนวยและผูเกี่ยวของ
๒๑.๑ ใหกรมแพทยทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
ปฏิบัติตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๓
๒๑.๒ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ ปฏิบัติตามขอ ๑๕.๒
๒๑.๓ ใหผูที่จะไปเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมปฏิบัตดิ ังนี้
๒๑.๓.๑ สมัครเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม ณ สถานศึกษาตาง ๆ ทั้งที่มี
การสอบคัดเลือกและไมมีการสอบคัดเลือก ใหรายงานขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก หรือสมัครเขาศึกษา
ตามลําดับชัน้ จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูรับมอบอํานาจอนุมัติ ตามแบบผนวก ๑ โดยผาน
ความเห็นชอบจากกรมแพทยทหารอากาศ/สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศกอน และเมื่อไดมีหนังสือ
ตอบรับเขาศึกษาในสถานศึกษาแลว ใหรายงานขอเขารับการศึกษาผานผูบงั คับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชัน้
จนถึงกรมแพทยทหารอากาศ/สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ และสงใหกรมกําลังพลทหารอากาศ
กอนวันเปดการศึกษา หรือฝกอบรม ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ โดยแนบเอกสารประกอบการรายงานดังนี้
๒๑.๓.๑.๑ หลักฐาน …

- ๑๙ ๒๑.๓.๑.๑ หลักฐานการอนุมัติใหไปสอบคัดเลือก ในกรณีที่
สถานศึกษามีการสอบคัดเลือก หรือหลักฐานการอนุมัติใหไปสมัครเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม ในกรณีที่
สถานศึกษาไมมีการสอบคัดเลือก
๒๑.๓.๑.๒ หนังสือตอบรับเขาศึกษา หรือหนังสือรับรองของ
สถานศึกษาทีจ่ ะรับเขาศึกษา
๒๑.๓.๑.๓ หลักสูตร หรือโครงสรางหลักสูตร ของสถานศึกษา
ที่จะเขาศึกษา
๒๑.๓.๑.๔ สัญญาสําหรับขาราชการทีท่ างราชการสงไปศึกษา
ในสถานศึกษาในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามแบบผนวก ๗
หรือสัญญาสําหรับขาราชการกองทัพอากาศที่ศึกษาแพทยประจําบาน และแพทยตอ ยอดเฉพาะทาง
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามแบบผนวก ๘ หนังสือใหคาํ ยินยอม
ในการทําสัญญาของคูสมรส สัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาค้ําประกันของ
คูสมรส ตามแบบผนวก ๙, ๑๐ และ ๑๑
๒๑.๓.๑.๕ ใบรับรองแพทยจากคณะกรรมการแพทยของ
กองทัพอากาศ
๒๑.๓.๑.๖ สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูค้ําประกัน
๒๑.๓.๒ ในระหวางการศึกษาหรือฝกอบรม ใหถือวาปฏิบัติราชการตองอยูใน
ระเบียบวินัย และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารทุกประการ โดยใหอยูในความปกครองบังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
๒๑.๓.๓ การลาออกจากราชการระหวางที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม หรือเมื่อ
สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลว หากผูไ ปศึกษาหรือฝกอบรมลาออกจากราชการ หรือบิดพลิ้วไมรับราชการ
ชดใชใหครบตามกําหนด ใหดําเนินการปรับตามสัญญา
๒๑.๔ การรายงานผลการศึกษา หรือฝกอบรม
๒๑.๔.๑ การรายงานผลการศึกษา หรือฝกอบรมระหวางศึกษาหรือฝกอบรม
ใหผูไปศึกษา หรือฝกอบรม รายงานผลการศึกษา หรือฝกอบรมทุกภาคการศึกษา หรือทุกสิ้นปการศึกษา
ตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด เพื่อควบคุมดูแลใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตามแบบผนวก ๑๘ และใหหนวยตนสังกัด
เสนอถึงกรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบ
๒๑.๔.๒ การรายงานผลการศึกษา หรือฝกอบรมเมื่อสําเร็จตามหลักสูตร
ใหผูไปศึกษา หรือฝกอบรม รายงานผลเมือ่ สําเร็จการศึกษา หรือฝกอบรม โดยแนบหลักฐานที่แสดงวา
สําเร็จการศึกษา ...

- ๒๐ สําเร็จการศึกษา หรือฝกอบรมจากสถาบันที่เขารับการศึกษา หรือฝกอบรม ประกอบการรายงานภายใน
๓๐ วันทําการ หลังทราบผลการศึกษา
๒๑.๕ การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเมือ่ สําเร็จการศึกษา หรือฝกอบรม
หรือพนจากการศึกษาหรือฝกอบรม ใหผูไปศึกษา หรือฝกอบรม รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเมื่อสําเร็จ
การศึกษา หรือฝกอบรม หรือพนจากการศึกษา หรือฝกอบรม ตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้นภายใน
๗ วันทําการ นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรม หรือพนจากการศึกษา หรือฝกอบรม
หมวด ๖
การสงนักเรียนนายเรืออากาศไปศึกษา
ขอ ๒๒ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศพิจารณากําหนดความตองการสงนักเรียนนายเรืออากาศ
ไปศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศ โดยบรรจุไวในโครงการศึกษาประจําปของกองทัพอากาศ แลวแจงให
โรงเรียนนายเรืออากาศ เตรียมการคัดเลือกเพื่อสงไปศึกษาเปนป ๆ ไป
ขอ ๒๓ ใหโรงเรียนนายเรืออากาศ คัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพอากาศ
ชั้นปที่ ๒ สงไปสอบคัดเลือกเขาศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศ และแจงผลใหกรมกําลังพลทหารอากาศ
ทราบกอนเปดการศึกษาไมนอ ยกวา ๓๐ วัน
ขอ ๒๔ นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพอากาศ ที่ไดรับการพิจารณาสงไปสอบคัดเลือก
จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๔.๑ สอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๒๕ เมื่อสิ้นปการศึกษาสุดทายในโรงเรียน
เตรียมทหาร และไมตกซ้ําชัน้ ในระหวางที่ศกึ ษาอยูในโรงเรียนเตรียมทหาร
๒๔.๒ มีคะแนนความประพฤติไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของแตละปการศึกษาในระหวาง
ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนเตรียมทหาร
๒๔.๓ มีความสมัครใจ และบิดา มารดา หรือผูปกครองใหความยินยอม
(เฉพาะกรณีทยี่ ังไมบรรลุนิตภิ าวะ)
ขอ ๒๕ นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพอากาศ ที่ผานการสอบคัดเลือกใหเขาศึกษา
ในสถานศึกษาตามสาขาวิชาที่กองทัพอากาศกําหนด ใหจัดทําสัญญาไวตอกองทัพอากาศ ตามแบบ
ผนวก ๑๒ และใหบรรจุเขาเปนนักเรียนนายเรืออากาศ ชัน้ ปที่ ๑
ขอ ๒๖ ระหวางที่ศึกษาอยูใหรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาพรอมทัง้ แผนการศึกษา
ของภาคการศึกษาตอไป และอยูในปกครองบังคับบัญชาของโรงเรียนนายเรืออากาศ กับใหปฏิบัติตามระเบียบ
และแตงกายตามที่สถานศึกษากําหนด
ขอ ๒๗ นักเรียน ...

- ๒๑ ขอ ๒๗ นักเรียนนายเรืออากาศที่ไปศึกษาจะไดรับคาใชจายตามที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๒๘ ในระหวางการศึกษา ถาเจ็บปวยซึง่ คณะกรรมการแพทยของกองทัพอากาศ
ลงความเห็นวาไมสามารถศึกษาตอไปได จําเปนตองพักการศึกษา หรือมีความจําเปนอยางอื่น
ตองพักการศึกษา โดยไมขดั ตอระเบียบของสถานศึกษานัน้ ๆ ใหพกั การศึกษาไดเมื่อทางราชการเห็นสมควร
ขอ ๒๙ นักเรียนนายเรืออากาศที่ไปศึกษาอาจจะถูกเรียกตัวกลับจากการศึกษาและอาจไดรับ
การพิจารณาใหเขาศึกษาตอในโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อทางราชการพิจารณาเห็นสมควร
ขอ ๓๐ นักเรียนนายเรืออากาศที่ไปศึกษาจะถูกเรียกกลับจากการศึกษา และถอนทะเบียน
ออกจากความเปนนักเรียนนายเรืออากาศดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
๓๐.๑ ผลการศึกษาต่ําจนพิจารณาไดวา อาจจะไมสาํ เร็จการศึกษาตามกําหนด
เนื่องจากความเกียจคราน ไมเอาใจใสในการศึกษา
๓๐.๒ ประพฤติตนไมสมควร ซึ่งเปนเหตุใหเสียหายแกสวนรวม
๓๐.๓ ผิดสัญญาในขอใดขอหนึ่งซึ่งไดทาํ ไวตอกองทัพอากาศ
๓๐.๔ ปวย ซึ่งคณะกรรมการแพทยของกองทัพอากาศไดทําการตรวจวินิจฉัยแลว
ลงความเห็นวาไมสามารถจะศึกษาตอไปใหสําเร็จได หรือเปนโรคที่ขัดตอการรับราชการ
๓๐.๕ ตาย
๓๐.๖ ลาออก
ขอ ๓๑ นักเรียนนายเรืออากาศ ที่ไปศึกษาถาทางราชการเรียกกลับจากการศึกษา ไมวากรณีใด
ยกเวนตาย นักเรียนนายเรืออากาศ หรือผูค ้ําประกันตองชดใชเงินคาเสียหายใหแกกองทัพอากาศ ตามที่ระบุไว
ในสัญญา
ขอ ๓๒ นักเรียนนายเรืออากาศ ที่ไปศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับบรรจุเขารับราชการ
ในกองทัพอากาศ และตองรับราชการเปนเวลาติดตอกันตามที่กาํ หนดไวในสัญญา
ขอ ๓๓ สัญญาและสัญญาค้ําประกันสําหรับนักเรียนนายเรืออากาศทีท่ างราชการสงไปศึกษา
ณ สถานศึกษาในประเทศ ใหใชตามแบบผนวก ๑๒ และ ๑๓
ขอ ๓๔ ใหโรงเรียนนายเรืออากาศ มีหนาที่ขอตั้งงบประมาณคาใชจายในการศึกษา
จัดทําและเก็บรักษาสัญญา
หมวด ๗ ...

- ๒๒ หมวด ๗
การรับนิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม
รับทุนกองทัพอากาศ
ขอ ๓๕ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ พิจารณากําหนดความตองการจํานวนนิสิต และนักศึกษา
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ ในสาขาวิชาและชัน้ ป ตามความจําเปน
ของกองทัพอากาศ แลวขออนุมัติตอผูบัญชาการทหารอากาศเปนรายป
ขอ ๓๖ ใหมคี ณะกรรมการพิจารณารับนิสิตและนักศึกษาเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวง
กลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ ตามจํานวนที่ไดรับอนุมตั ิจากผูบัญชาการทหารอากาศ และตามความบังคับ
แหงระเบียบ ซึง่ ประกอบดวย
๓๖.๑ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายกําลังพล
เปนประธานกรรมการ
๓๖.๒ เจากรมกําลังพลทหารอากาศ
เปนรองประธานกรรมการ
๓๖.๓ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
เปนกรรมการ
๓๖.๔ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เปนกรรมการ
๓๖.๕ รองเจากรมขาวทหารอากาศ
เปนกรรมการ
๓๖.๖ รองเจากรมยุทธการทหารอากาศ
เปนกรรมการ
๓๖.๗ รองเจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
เปนกรรมการ
๓๖.๘ รองเจากรมการเงินทหารอากาศ
เปนกรรมการ
๓๖.๙ รองผูอํานวยการกองการศึกษา
เปนกรรมการ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
๓๖.๑๐ รองเสนาธิการกรมแพทยทหารอากาศ
เปนกรรมการ
๓๖.๑๑ ผูอํานวยการกองการศึกษา
เปนกรรมการ
กรมกําลังพลทหารอากาศ
๓๖.๑๒ ผูแทนหนวยทีต่ องการนิสิตและนักศึกษา
เปนกรรมการ
๓๖.๑๓ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
เปนกรรมการ
กรมกําลังพลทหารอากาศ
และเลขานุการ
๓๖.๑๔ นายทหารฝายเสนาธิการ กองนโยบายและแผน เปนกรรมการ
กรมกําลังพลทหารอากาศ
และผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๗ นิสิต ...

- ๒๓ ขอ ๓๗ นิสิตและนักศึกษาจะสมัครเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุน
กองทัพอากาศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๓๗.๑ เปนผูทกี่ ําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
๓๗.๒ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดา
เปนนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสญ
ั ชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมี
สัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได
๓๗.๓ เปนโสด
๓๗.๔ มีรูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะสมที่จะรับราชการทหาร
๓๗.๕ มีรางกายสมบูรณ และไมมีโรคขัดตอการรับราชการทหาร
๓๗.๖ มีความประพฤติเรียบรอยและไมบกพรองในศีลธรรม
๓๗.๗ ผลการศึกษาอยูในเกณฑดี
๓๗.๘ ไมเปนผูมหี นีส้ ินลนพนตัว
๓๗.๙ ไมเปนผูอยูในระหวางตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญา ไมหลบหนี
จากหนาที่ใด ๆ ซึ่งมีพันธกรณี ไมเคยตองคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษหรือฐานประมาท
๓๗.๑๐ มีผคู ้ําประกันซึง่ เปนที่เชื่อถือและมีคุณสมบัติตรงตามทีท่ างราชการกําหนด
๓๗.๑๑ ไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปน
นักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ (เฉพาะกรณีทยี่ ังไมบรรลุนิตภิ าวะ)
ขอ ๓๘ นิสิตและนักศึกษาที่จะสมัครเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุน
กองทัพอากาศ ใหยนื่ ใบสมัครตามแบบผนวก ๑๔ ที่กรมกําลังพลทหารอากาศ พรอมดวยหลักฐานประกอบ
ดังตอไปนี้
๓๘.๑ หลักฐานของทางราชการ แสดงสัญชาติของผูสมัครและบิดา มารดา
หรือผูปกครอง
๓๘.๒ รายงานหรือหนังสือรับรอง แสดงผลการศึกษาครั้งสุดทายของผูสมัคร
๓๘.๓ รูปถายของผูสมัครขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
๓๘.๔ สําเนาทะเบียนบานจากสํานักงานทะเบียนทองถิน่
๓๘.๕ ใบสําคัญทหารกองเกิน (กรณีไดขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว)
๓๘.๖ หลักฐานที่มีสทิ ธิ์จะไดคะแนนพิเศษตามขอ ๑๒ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามีการคัดเลือกดวยวิธีการสอบ)
๓๘.๗ หนังสือสัญญาของผูสมัคร และสัญญาค้ําประกันผูสมัครเขาเปนนักเรียนทุน
ของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ พรอมหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองตามแบบ
ผนวก ๑๕, ๑๖ และ ๑๗
ขอ ๓๙ ใหกรมกําลังพล …

- ๒๔ ขอ ๓๙ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผูสมัคร
เมื่อไดตรวจสอบและพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติ และหลักฐานถูกตองครบถวนแลว ใหสงตัวผูสมัคร
ไปรับการตรวจรางกาย ณ กรมแพทยทหารอากาศ
ขอ ๔๐ ใหกรมแพทยทหารอากาศ แตงตั้งคณะกรรมการแพทย ตรวจรางกายของผูสมัคร
เขารับทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ ใหเปนไปตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวย
การตรวจสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙
ขอ ๔๑ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ รายงานผลการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ
และการตรวจรางกายตอประธานกรรมการพิจารณารับนิสิตและนักศึกษาเขาเปนนักเรียนทุนของ
กระทรวงกลาโหม รับทุนกองทัพอากาศ
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการพิจารณารับนิสิตและนักศึกษาเขาเปนนักเรียนทุนของ
กระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ พิจารณาคัดเลือกนิสิตและนักศึกษาที่ผานการตรวจรางกายไว
ตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติโดยใชเกณฑการคัดเลือกตามลําดับดังนี้
๔๒.๑ นิสิตและนักศึกษาที่เปนบุตรของขาราชการซึ่งเสียชีวิต และจารึกชื่อ
ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จพิเศษ บรรจุอัฐิ และจารึกชื่อผูเ สียชีวิต
ของกองทัพอากาศ
๔๒.๒ นิสิตและนักศึกษาที่เปนบุตรของขาราชการประจําการในกองทัพอากาศ
๔๒.๓ นิสิตและนักศึกษาที่เปนบุตรของขาราชการกองทัพอากาศนอกประจําการ
ซึ่งเคยทําคุณงามความดีใหกับกองทัพอากาศ
๔๒.๔ นิสิตและนักศึกษาที่มิไดมีคณ
ุ สมบัติตามขอ ๔๒.๑ ถึง ๔๒.๓ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาตามแตจะเห็นสมควร
ขอ ๔๓ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับนิสิตและนักศึกษาเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวง
กลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ ไดคัดเลือกตามขอ ๔๒ เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานตอผูบ ัญชาการทหารอากาศ
ผานประธานกรรมการสภาการศึกษากองทัพอากาศ
ขอ ๔๔ นิสิตและนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนทุนตามขอ ๔๒ กองทัพอากาศ
จะเสนอขออนุมัติไปยังกระทรวงกลาโหม และใหถือวาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุน
กองทัพอากาศ เมื่อกระทรวงกลาโหมไดมคี ําสั่งใหเปนนักเรียนทุนแลว
ขอ ๔๕ นักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศตามระเบียบนี้ จะไดรับทุน
เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในวงเงินตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ขอ ๔๖ ใหกรมกําลังพล ...

- ๒๕ ขอ ๔๖ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ ควบคุมการศึกษา ขอตั้งงบประมาณคาใชจาย เบิกจาย
งบประมาณการศึกษาของนิสิตและนักศึกษาทีเ่ ปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ
ขอ ๔๗ ในระหวางการศึกษา ใหนิสติ และนักศึกษาที่รับทุน รายงานผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษา พรอมกับแนบแผนการศึกษาภาคการศึกษาตอไป ใหกรมกําลังพลทหารอากาศทราบ
เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบตามระยะเวลา
ขอ ๔๘ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ เรียกผูรับทุนมารับการตรวจรางกายประจําปในเดือน
มิถุนายนของทุกป หากมีโรคที่ขัดตอการรับราชการใหรายงานพนจากการนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม
รับทุนกองทัพอากาศตอประธานกรรมการสภาการศึกษากองทัพอากาศ
ขอ ๔๙ นิสิตและนักศึกษาที่ไดรับทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ จะตอง
ถูกเพิกถอนจากความเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ และถูกปรับตามสัญญา
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
๔๙.๑ ตองออกจากการเปนนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
๔๙.๒ ประพฤติชั่ว
๔๙.๓ สอบตกหรือผลการศึกษาไมดีในเมื่อพิจารณาเห็นวาการสอบตก
หรือผลการศึกษาไมดีนนั้ เนือ่ งจากความเกียจคราน หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
๔๙.๔ หาผูค้ําประกันใหมใหเปนทีเ่ ชื่อถือของทางราชการไมไดในเมื่อมีเหตุ
ตองเปลี่ยนผูคา้ํ ประกัน
๔๙.๕ ผิดสัญญาแมแตขอใดขอหนึ่งที่ไดทําไวตอ ทางราชการ
ขอ ๕๐ เมื่อกรมกําลังพลทหารอากาศ พิจารณาเห็นสมควรใหนักเรียนทุนผูใดพนจาก
การเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ ใหเสนอรายงานตอประธานกรรมการ
สภาการศึกษากองทัพอากาศพิจารณากอนขออนุมัติผูบญ
ั ชาการทหารอากาศ เสนอรายงานไปยัง
กระทรวงกลาโหม และใหถอื วาพนจากความเปนนักเรียนทุนเมื่อกระทรวงกลาโหมไดมีคําสั่งใหพน จาก
ความเปนนักเรียนทุนแลว
ขอ ๕๑ นักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
จะตองรับราชการในกองทัพอากาศ ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา หากรับราชการไมครบตามกําหนด
จะตองชดใชเงินใหกับกองทัพอากาศตามหนังสือสัญญาทีน่ ักเรียนทุนไดกระทําไวกบั กองทัพอากาศ
หมวด ๘ ...

- ๒๖ หมวด ๘
การทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน
ขอ ๕๒ ผูที่กองทัพอากาศสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษาภายในประเทศ จะตองทําสัญญา
และสัญญาค้ําประกันใหไวตอกองทัพอากาศ โดยจัดทําทีห่ นวยตนสังกัด จํานวน ๔ ฉบับ ใหมีขอ ความตรงกัน
พรอมติดอากรแสตมปตามที่กฎหมายกําหนดทั้ง ๔ ฉบับ และดําเนินการ ดังนี้
๕๒.๑ ฉบับที่ ๑ เก็บรักษาไวที่หนวยตนสังกัด โดยใหเก็บไวในแฟมขอมูลประจําตัว
ขาราชการ เมือ่ ผูไปศึกษายายสังกัด ใหสง มอบเอกสารนี้ใหแกหนวยตนสังกัดใหม
๕๒.๒ ฉบับที่ ๒ สงใหกรมกําลังพลทหารอากาศ เพื่อประกอบการรายงานขออนุมัติ
ตัวบุคคล และเก็บรักษาไวทกี่ รมกําลังพลทหารอากาศ (แฟมประวัติ)
๕๒.๓ ฉบับที่ ๓ ผูใหสัญญา เก็บรักษาไว
๕๒.๔ ฉบับที่ ๔ สงใหสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เก็บรักษาไว
สําหรับสัญญาของนิสิตนักศึกษาที่เปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุน
กองทัพอากาศ ใหกรมกําลังพลทหารอากาศรับผิดชอบจัดทําสัญญาจํานวน ๓ ฉบับ โดยเก็บไวที่
กรมกําลังพลทหารอากาศ (กองการศึกษากองทัพอากาศ) ๑ ฉบับ สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
๑ ฉบับ และผูใ หสัญญา ๑ ฉบับ
ขอ ๕๓ หลักเกณฑของผูที่ตองจัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน ไดแก
๕๓.๑ ผูที่ลาไปศึกษา ประเภท ๑ ใหใชตามแบบผนวก ๕
๕๓.๒ ผูที่ลาไปศึกษา ประเภท ๒ ใหใชตามแบบผนวก ๖
๕๓.๓ ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา หรือฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
หรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรืออบรมในเวลาราชการตลอดระยะเวลาเกินกวา
๖ เดือน หรือใชเงินงบประมาณเกินกวา ๒๐,๐๐๐.-บาท ใหใชตามแบบผนวก ๗
๕๓.๔ ขาราชการที่ไปศึกษาหลักสูตรแพทยประจําบาน หรือแพทยตอยอดเฉพาะทาง
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหใชใบตามแบบผนวก ๘
๕๓.๕ ผูที่ทาํ สัญญาตามขอ ๕๓.๑ ถึง ๕๓.๔ ถามีคูสมรส จะตองใหคูสมรส
ทําหนังสือยินยอมในการทําสัญญา โดยใชตามแบบผนวก ๙
๕๓.๖ นักเรียนนายเรืออากาศทีท่ างราชการสงไปศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศ
ใหใชตามแบบผนวก ๑๒ ถายังไมบรรลุนิตภิ าวะจะตองใหบิดา มารดา หรือผูปกครองใหคํายินยอม
ใหใชตามแบบผนวก ๑๗
๕๓.๗ ผูสมัครเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ
ใหใชตามแบบผนวก ๑๕
๕๓.๘ ผูที่ …

- ๒๗ ๕๓.๘ ผูที่ขยายระยะเวลาการศึกษาประเภท ๑ ใหใชตามแบบผนวก ๕ (๒)
๕๓.๙ ผูที่ขยายระยะเวลาการศึกษาประเภท ๒ ใหใชตามแบบผนวก ๖ (๒)
๕๓.๑๐ ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา หรือฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
หรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีระยะเวลาในการศึกษาหรืออบรมในเวลาราชการตลอดระยะเวลาเกินกวา
๖ เดือน หรือใชเงินงบประมาณเกินกวา ๒๐,๐๐๐.-บาท ถาขยายระยะเวลาการศึกษาใหใชตามแบบผนวก ๗ (๒)
๕๓.๑๑ ผูที่ทาํ สัญญาตามขอ ๕๓.๘ ถึง ๕๓.๑๐ ถามีคูสมรสจะตองใหคูสมรส
ทําหนังสือยินยอมในการทําสัญญา โดยใชตามแบบผนวก ๙
ขอ ๕๔ หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกัน มีดังนี้
๕๔.๑ ผูค้ําประกันที่เปนขาราชการทหารประจําการตองมียศตั้งแตรอยเอก เรือเอก
เรืออากาศเอก หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนเทียบเทารอยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอก ขึน้ ไป โดยจะตอง
มียศเทากันหรือสูงกวาผูใหสญ
ั ญา หากผูคา้ํ ประกันไมไดรับเงินเดือน จากสวนราชการที่ใหทาํ สัญญา ตองมี
หนังสือรับรองการเปนขาราชการ และหนังสือรับรองเงินเดือน จากผูบงั คับบัญชาตั้งแตผูบัญชาการกองพล
ผูบัญชาการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป พรอมสําเนาบัตรประจําตัว และสําเนา
ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน
๕๔.๒ ผูค้ําประกันที่เปนขาราชการประเภทอื่นตองเทียบเทาขาราชการพลเรือน
ระดับ ๕ ขึ้นไป และไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาผูใหสัญญา กับมีหนังสือรับรองวาเปนขาราชการ
และหนังสือรับรองเงินเดือนจากผูบังคับบัญชาตั้งแตชนั้ อธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน
๕๔.๓ หากผูคา้ํ ประกัน ตาย หรือหายสาบสูญ หรือเปนคนไรความสามารถหรือ
เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือลดสถานภาพ หรือบอกเลิกการค้ําประกัน หรือกองทัพอากาศใหเปลี่ยน
หรือเพิ่มผูคา้ํ ประกัน ผูท าํ สัญญาไวกับกองทัพอากาศตามขอ ๕๒.๑ จะตองจัดหาผูค้ําประกันใหม
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตทราบเหตุหรือไดรับแจง
๕๔.๔ ผูค้ําประกันทีม่ ีคูสมรส ตองใหคูสมรสใหคาํ ยินยอมดวย ใหใชตามแบบผนวก
๑๑ พรอมสําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบาน
๕๔.๕ ผูค้ําประกันจะตองทําสัญญาค้ําประกันตามแบบดังนี้
๕๔.๕.๑ ค้าํ ประกันผูลาไปศึกษาประเภท ๑ และ ๒, ผูไปศึกษาหรืออบรม
นอกกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแหงชาติ, ผูไปศึกษาหลักสูตรแพทยประจําบานและแพทยตอยอด
เฉพาะทาง ใหใชตามแบบผนวก ๑๐
๕๔.๕.๒ ค้ําประกัน ...

- ๒๘ ๕๔.๕.๒ ค้ําประกันนักเรียนนายเรืออากาศที่สงไปศึกษา ใหใชตามแบบ
ผนวก ๑๓
๕๔.๕.๓ ค้ําประกันนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ
ใหใชตามแบบผนวก ๑๖
หมวด ๙
สิทธิทางดานการเงินของผูท ี่ไปศึกษาหรือฝกอบรม
ขอ ๕๕ ขาราชการที่กองทัพอากาศสงไปศึกษาในประเทศตามหมวด ๓ มีสทิ ธิไดรับคาใชจาย
ตามหลักเกณฑ และวงเงินที่ทางราชการกําหนดดังนี้
๕๕.๑ คาอุปกรณการศึกษา
๕๕.๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเทาที่จายจริง ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ
๕๕.๓ คาใชจายในการพิมพวทิ ยานิพนธสาํ หรับการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก
ขอ ๕๖ ขาราชการหรือลูกจางที่กองทัพอากาศสงไปฝกอบรมมีสทิ ธิไดรับเงินคาใชจายทัง้ หมด
หรือเฉพาะรายการ หรือบางสวนตามหลักเกณฑและวงเงินทีท่ างราชการกําหนด ดังนี้
๕๖.๑ คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจา ยเกี่ยวกับการศึกษาซึง่ อาจเรียกชื่อ
เปนอยางอืน่
๕๖.๒ คาเบี้ยเลี้ยง
๕๖.๓ คาพาหนะเดินทาง
ขอ ๕๗ นิสิตและนักศึกษาที่เปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ
ไดรับคาใชจายตามหลักเกณฑและวงเงินทีท่ างราชการกําหนด ดังนี้
๕๗.๑ ศึกษาระดับต่าํ กวาปริญญา (อนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทีม่ ิใชสาขาแพทย ไดรับคาใชจาย
ตามหลักเกณฑและวงเงินทีท่ างราชการกําหนด ดังนี้
๕๗.๑.๑ คาใชจายสวนตัว
๕๗.๑.๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเทาที่จายจริงตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

๕๗.๒ ผูท ี่ศกึ ษา ...

- ๒๙ ๕๗.๒ ผูท ี่ศกึ ษาวิชาแพทย หรือนักเรียนทหารที่ไปเขารับการศึกษาในสาขาวิชาอืน่
ใหไดรับสิทธิเบิกคาใชจาย ดังนี้
๕๗.๒.๑ คาใชจายสวนตัว
๕๗.๒.๒ คาเครื่องแตงตัว
๕๗.๒.๓ คาอุปกรณการศึกษา
๕๗.๒.๔ คาธรรมเนียมการศึกษาเทาที่จายจริงตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
หมวด ๑๐
การพิจารณาสิทธิของผูสาํ เร็จการศึกษาหรือฝกอบรม
ขอ ๕๘ การพิจารณาตําแหนง หรือแตงตั้งยศ หรือเลื่อนชั้นเงินเดือนแกผูสําเร็จการศึกษา
ซึ่งมีคุณวุฒิตามทีท่ างราชการกําหนดไว ใหกรมกําลังพลทหารอากาศพิจารณาตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
๕๘.๑ มีตําแหนงและอัตราวางที่จะเลื่อนขึ้นบรรจุได
๕๘.๒ มีงบประมาณพอ
๕๘.๓ คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา ตรงตามตําแหนง
๕๘.๔ ทางราชการพึงประสงคที่จะบรรจุตําแหนงอัตรานั้นและพิจารณาเห็นวาผูนนั้
มีความเหมาะสม
ขอ ๕๙ ขาราชการต่ํากวาชัน้ สัญญาบัตร ซึ่งสําเร็จการศึกษาและกองทัพอากาศพิจารณา
ตามขอ ๕๘ แลว เห็นสมควรบรรจุตําแหนงสูงขึ้นได ใหกรมกําลังพลทหารอากาศบรรจุแตงตั้งยศหรือเลื่อนชั้น
เงินเดือนใหตามวุฒทิ ี่ผนู ั้นไดรับ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคล
เขารับราชการทหาร และการใหไดรับเงินเดือน และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ขอ ๖๐ นักเรียนนายเรืออากาศที่สง ไปศึกษา และนิสิตหรือนักศึกษาที่ทางราชการรับเปน
นักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ใหกรมกําลังพลทหารอากาศ
พิจารณาบรรจุเขารับราชการตามขอผูกพัน
ประกาศ ณ วันที่

๓

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
(อิทธพร ศุภวงศ)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

- ๓๐ การแจกจาย ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ.,
หน.คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ.,
สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ.,
สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., นขต.ทอ.และ นขต.กพ.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.นฤพล จักรกลม
(นฤพล จักรกลม)
ผอ.กกศ.กพ.ทอ.
๕ พ.ย.๕๒

พ.อ.ต.ณัฐพล ฯ พิมพทาน
น.ท.ประดิษฐ ฯ ตรวจ

ผนวก ๑
แบบรายงานขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา
เขียนที.่ ......................................................
วันที่ ....... เดือน ............................... พ.ศ. .............
เรื่อง........................................................
เรียน.......................................................
๑. ขาพเจา.....................................................ตําแหนง ..........................................................
สังกัด.............................. มีความประสงคจะขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อเขาศึกษา หลักสูตร.......................
สาขาวิชา........................................ ณ (สถานศึกษา).................................. แขวง/ตําบล...........................
เขต/อําเภอ ................................................. จังหวัด ...... ......................................... กําหนดสอบคัดเลือก
ในวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. .........
๒. ขาพเจาขอรับรองวา ไดเขาใจและทราบในระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ เปนอยางดีแลว หากขาพเจามีคุณสมบัติไมเปนไปตามระเบียบดังกลาว ขาพเจา
ยินดีสละสิทธิใ์ นการเขาศึกษาและจะไมใชผลการสอบคัดเลือกในครั้งนี้มาเปนขออาง หรือขอผูกพันในการรับ
การพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการรายงาน ดังนี้
๒.๑ ระเบียบการของสถานศึกษาที่จะสมัครสอบคัดเลือก
๒.๒ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกของสถานศึกษาที่จะสมัครสอบคัดเลือก
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย
(ลายมือชื่อ) .................…………………................. ผูขออนุญาต

ผนวก ๒
แบบรายงานขอลาไปศึกษาภายในประเทศ
เขียนที.่ ..............................................................
วันที.่ ................เดือน........................พ.ศ. ...........
เรื่อง....................................................
เรียน...................................................
๑. ขาพเจา....................................................เกิดวันที.่ .........เดือน.....................พ.ศ. ..............
อายุ.................. ป ความรูเดิมสําเร็จการศึกษา.....................................จาก..............................................
..................... ................................ เขารับราชการในกองทัพอากาศเมื่อ....................................................
ตําแหนง........................................................................ สังกัด.......................................ขณะนี้รับราชการ
ตําแหนง.........................................................................สังกัด.......................................มีเวลารับราชการ
ในกองทัพอากาศถึงปจจุบนั .................... ป .............เดือน
๒. ขาพเจา มีความประสงคจะขอลาไปศึกษาหลักสูตร..............................................................
สาขาวิชา............................................ ณ (สถานศึกษา) ..........................................................................
แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ .............................จังหวัด...........................................
นับตั้งแตวนั ที.่ ............... เดือน.......................... พ.ศ. ................ เปนตนไป มีกาํ หนด ....................ป
โดยขอลาไปศึกษาในประเภท
ประเภท ๑ ใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา
ประเภท ๒ ใชเวลาราชการบางสวน (ตั้งแตเวลา......................ถึง...……………......)
ประเภท ๓ ใชเวลานอกเวลาราชการเพื่อการศึกษา
๓. ขาพเจา เคยขออนุญาตลาไปศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศมาแลว รวม...........ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ ศึกษาหลักสูตร..........................................สาขาวิชา ...........................................
ณ (สถานศึกษา)................ .........................................ตั้งแตวันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. .........
ถึงวันที่ ........... เดือน......................พ.ศ. ................เปนเวลา ..... ........ป ............ เดือน ........ วัน โดยลาไป
ศึกษาประเภท.......ไดรับคุณวุฒิ (ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร)...............................................
ครั้งที่ ๒ ศึกษาหลักสูตร..........................................สาขาวิชา ...........................................
ณ (สถานศึกษา)................ .........................................ตั้งแตวันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. .........
ถึงวันที่ ........... เดือน......................พ.ศ. ................เปนเวลา ..... ........ป ............ เดือน ........ วัน โดยลาไป
ศึกษาประเภท.......ไดรับคุณวุฒิ (ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร)...............................................
ครั้งที่ ๓ ......

-๒ครั้งที่ ๓ ศึกษาหลักสูตร..........................................สาขาวิชา ...........................................
ณ (สถานศึกษา)................ .........................................ตั้งแตวันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. .........
ถึงวันที่ ........... เดือน......................พ.ศ. ................เปนเวลา ..... ........ป ............ เดือน ........ วัน โดยลาไป
ศึกษาประเภท.......ไดรับคุณวุฒิ (ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร)................................................
๔. ขาพเจาทราบและเขาใจระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒
แลวโดยตลอด และขอรับรองวาจะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด พรอมนีไ้ ดแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้
๔.๑ หลักสูตร หรือโครงสรางหลักสูตร หรือโปรแกรมวิชา และแผนการศึกษาตามหลักสูตร
๔.๒ หนังสือตอบรับ หรือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือ
ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน
๔.๓ หลักฐานการอนุมัติใหไปสอบคัดเลือก (กรณีสถานศึกษานัน้ มีการสอบคัดเลือก)
๔.๔ สัญญาของผูลาไปศึกษา หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส สัญญา
ค้ําประกัน และหนังสือใหคาํ ยินยอมในการทําสัญญาค้าํ ประกันของคูส มรส (กรณีลาประเภท ๑
และประเภท ๒)
๔.๕ ใบรับรองแพทยจากคณะกรรมการแพทยของกองทัพอากาศ (กรณีลาประเภท ๑
และประเภท ๒)
๔.๖ สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน (กรณีลาประเภท ๑
และประเภท ๒)
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย
(ลายมือชือ่ ).........................................………………......ผูขออนุญาต

ผนวก ๓
แบบรายงานขออนุญาตเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือ เปลีย่ นหลักสูตรและ/หรือเปลี่ยนวิชา
เขียนที่ ................………….............................
วันที่ ....………..... เดือน ………......... พ.ศ. ...................
เรื่อง..................................................
เรียน ................................................
๑. ขาพเจา ...................................................... ตําแหนง .......................................................
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตาม (คําสั่ง/อนุมัติ ผบ.ทอ.ทายหนังสือ) ..............……............ ลง .....................……
เรื่อง.........................................................................…… ในหลักสูตร.................................................…...
สาขาวิชา.................................................... ณ (สถานศึกษา)....................................................................
มีกําหนด .............. ป ……….เดือน ตั้งแต ............................ถึง ................................................................
๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนสถานศึกษา จากสถานศึกษา ตามขอ ๑ ไปศึกษา
ณ (สถานศึกษา)................................................. แขวง/ตําบล....................................................................
เขต/อําเภอ.......................................... จังหวัด ....................................... เนื่องจาก (เหตุผล).....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือเปลี่ยนวิชา ตามขอ ๑
เปน........................เนื่องจาก (เหตุผล) ......................................................................................................
…………………………............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการรายงานดังนี้
๓.๑ หนังสือตอบรับ หรือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาของสถานศึกษา และ/หรือหลักสูตร
และ/หรือวิชา
๓.๒ หลักสูตร และ/หรือวิชาของสถานศึกษาทีจ่ ะเขาศึกษา
๓.๓ สัญญาของผูลาไปศึกษา หรือสัญญาสําหรับขาราชการทีท่ างราชการสงไปศึกษา
หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส สัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญา
ค้ําประกันของคูสมรส (กรณีลาประเภท ๑ ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทุนกองทัพอากาศ)
๓.๔ สําเนา .....

-๒๓.๔ สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน (กรณีลาประเภท ๑
ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทุนกองทัพอากาศ)
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย
(ลายมือชื่อ) .........................…………………......... ผูขออนุญาต

ผนวก ๔
แบบรายงานขอขยายระยะเวลาการศึกษา
เขียนที่ .............................................
วันที่ ............ เดือน ................... พ.ศ. ................
เรื่อง .......................................................
เรียน ......................................................
๑. ขาพเจา ........................................................ ตําแหนง ....................................................
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตาม (คําสั่ง/อนุมัติ ผบ.ทอ.ทายหนังสือ) ..............……............ ลง ....................……
เรื่อง ................................................................... ในหลักสูตร ..................................................................
สาขาวิชา .......................................................... ณ (สถานศึกษา).............................................................
แขวง/ตําบล ................................. เขต /อําเภอ ................................ จังหวัด ............................................
มีกําหนด ........... ป ตัง้ แต ....................................... ถึง .........................................................................
๒. ขาพเจามีความประสงคจะขอขยายระยะเวลาการศึกษาตอไป มีกาํ หนด ......... ป..........เดือน
ตั้งแต…………………......................ถึง..............................................เนื่องจาก (เหตุผล) ...........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการรายงานดังนี้
๒.๑ ระเบียนผลการศึกษา
๒.๒ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาวาจะสําเร็จการศึกษาได ตามระยะเวลาที่ขอขยาย
๒.๓ สัญญาของผูลาไปศึกษา หรือสัญญาสําหรับขาราชการทีท่ างราชการสงไปศึกษา
หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส สัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญา
ค้ําประกันของคูสมรส (กรณีลาประเภท ๑ ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทุนกองทัพอากาศ)
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน (กรณีลาประเภท ๑
ประเภท ๒ และผูไปศึกษาโดยทุนกองทัพอากาศ)
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย
(ลายมือชื่อ) ..........................…………......... ผูขออนุญาต

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๕
ตามกฎหมายกําหนด
สัญญาของผูลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา
(ประเภท ๑)
เขียนที.่ ......................................……
วันที…
่ …….........เดือน........………..........พ.ศ................
ขาพเจา.......................……....................เกิดวันที.่ ......เดือน...............พ.ศ.…......อายุ……....ป
สัญชาติ.....………........ภูมิลําเนาอยูท .ี่ .................................................แขวง/ตําบล...................................
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด..............................รับราชการในตําแหนง............................................
สังกัด..................................ขอทําสัญญาไวกับกองทัพอากาศ ดังนี้
ขอ ๑ เมื่อขาพเจาไดรับอนุญาตจากกองทัพอากาศใหลาไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลแลว
จะศึกษาในหลักสูตร.........................สาขาวิชา.............................ณ (สถานศึกษา)......................................
จังหวัด...................... รวมเวลาที่จะศึกษา…......ป….....เดือน ตั้งแตวันที.่ ......เดือน....…..พ.ศ.........เปนตนไป
ขอ ๒ ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศึกษาโดยเต็มสติปญญา ไมเกียจคราน และในระหวางศึกษา
จะประพฤติตนใหเรียบรอย ถาขาพเจาประพฤติผิดสัญญาในขอนี้ กองทัพอากาศมีสิทธิงดการอนุญาตให
ขาพเจาลาไปศึกษา หรือสั่งใหออกจากราชการกองทัพอากาศ และไมตองรับผิดชอบคาเสียหายใด ๆ
โดยขาพเจาจะคืนเงินรายเดือนทัง้ หมดทีท่ างราชการจายใหในระหวางลาไปศึกษา
ขอ ๓ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลา
ที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา แตไมนอยกวา ๖ ป หากขาพเจาลาออกจากทางราชการหรือบิดพลิ้วไมรับราชการ
ชดใชใหครบตามกําหนดดังกลาวแลว ขาพเจายอมใชเงินรายเดือนซึ่งทางราชการจายใหในระหวางไปศึกษา
และยอมชําระเงินเปนเบีย้ ปรับจํานวนหนึ่ง ซึ่งเทากับเงินที่จะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวน
เมื่อไดรับการทวงถาม
ขอ ๔ ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพอากาศวาดวยการศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ทุกประการ และขาพเจายอมใหกองทัพอากาศมีสทิ ธิงดการอนุญาตใหขาพเจา
ไปศึกษาไดทกุ เมื่อโดยกองทัพอากาศไมตองรับผิดชอบในคาเสียหายใด ๆ

ขอ ๕ ในกรณี ...

-๒ขอ ๕ ในกรณีที่ประเทศไทยตองทําสงครามก็ดี ประกาศใชกฎอัยการศึกก็ดี หรือตกอยูในภาวะ
ฉุกเฉินก็ดี ขาพเจาจะกลับมารับราชการตามเดิมทันที เวนแตทางราชการกองทัพอากาศจะสัง่ เปนอยางอืน่
ในกรณีดังกลาวกองทัพอากาศไมตองรับผิดชอบคาเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๕ (๒)
สัญญาสําหรับการขยายระยะเวลาการศึกษาในการลาไปศึกษา
โดยใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา (ประเภท ๑)

ตามกฎหมายกําหนด

เขียนที.่ ..............…………….............
วันที.่ .……......เดือน…...................พ.ศ…...........
ขาพเจา............................................................…………....ตําแหนง......................................
..................................…………………........สังกัด...........................ขอทําสัญญาไวกับกองทัพอากาศ ดังนี้
ขอ ๑ ตามที่ กองทัพอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.......................................................
สาขาวิชา..............................................ณ .........................………………จังหวัด......................………..
ระยะเวลาที่จะศึกษา.............ป...........เดือน ตั้งแตวนั ที.่ ........เดือน...............พ.ศ. ...................เปนตนไป
และขาพเจาไดจัดทําสัญญาในการลาไปศึกษาไวแลว ตามสัญญาของผูลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการตลอด
ระยะเวลาการศึกษา (ประเภท ๑) ลงวันที.่ ...........เดือน......................พ.ศ...................นัน้
ขอ ๒ ในการลาไปศึกษาและทําสัญญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย
ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกเปนเวลา............ป............เดือน ตัง้ แต.............................เปนตนไป
ขอ ๓ ขาพเจายินยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มขึ้นในขอ ๒ ไปรวมกับเวลาที่ลาไปศึกษา
แลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาที่ขาพเจาลาศึกษาในหลักสูตร.............................................................
สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑
ขอ ๔ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา
ที่ลาไปศึกษาตามขอ ๓ แตไมนอยกวา ๖ ป หากขาพเจาลาออกจากราชการหรือบิดพลิ้วไมรับราชการชดใช
ใหครบตามกําหนดดังกลาวแลว ขาพเจายอมใชเงินรายเดือนซึ่งทางราชการจายใหในระหวางลาไปศึกษา และ
ยอมชําระเงินเบี้ยปรับจํานวนหนึ่งซึ่งเทากับเงินที่จะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนเมื่อไดรับการ
ทวงถาม
ขอ ๕ ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอผูกพันอืน่ ๆ ที่ไดกระทําไวตามสัญญาในขอ ๑ ทุกประการ
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(........................................................)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๖
สัญญาของผูขอลาโดยใชเวลาราชการบางสวน
(ประเภท ๒)

ตามกฎหมายกําหนด

เขียนที.่ .......................……………............
วันที…
่ ........เดือน......…..........พ.ศ................
ขาพเจา...........................................เกิดวันที.่ …......เดือน................พ.ศ.……....อายุ…….....ป
สัญชาติ.………...........ภูมิลําเนาอยูท .ี่ .................................................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด.........................รับราชการในตําแหนง....….......................................
สังกัด..................................ขอทําสัญญาไวกับกองทัพอากาศ ดังนี้
ขอ ๑ เมื่อขาพเจาไดรับอนุญาตจากกองทัพอากาศใหลาไปศึกษาแลว จะศึกษาหลักสูตร............
……………….………สาขาวิชา..............................................ณ (สถานศึกษา)..........................................
จังหวัด...................รวมเวลาที่จะศึกษา.….......ป........เดือน ตั้งแตวนั ที.่ .….......เดือน.…...........พ.ศ..............
เปนตนไป
ขอ ๒ ขาพเจาสัญญาวาจะรับราชการในกองทัพอากาศ เปนเวลาเทากับเวลาที่ไดรับอนุญาต
ใหลาไปศึกษา หากขาพเจาตองรับราชการชดใชตามสัญญาอื่นใดที่ไดทําผูกพันไวกอนสัญญานี้ ใหนับเวลา
ราชการตอจากวันครบกําหนดสัญญาเหลานัน้
ขอ ๓ หากขาพเจารับราชการไมครบตามกําหนดในขอ ๒ โดยลาออกจากราชการ หรือโอน
ไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพอากาศสัง่ ใหออกจากราชการกอนกําหนดเพราะเหตุที่
ขาพเจาประพฤติตนเสียหาย หรือเพราะการหลีกเลีย่ งหนาที่ราชการ ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือนใหกับ
กองทัพอากาศ เปนจํานวนเทากับเงินทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางทีไ่ ปศึกษา โดยจะชดใชให
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตไดรับการทวงถาม ยกเวน
๓.๑ ถึงแกกรรม
๓.๒ ปวยติดตอกันเกินกําหนด ๙๐ วัน ซึ่งทางราชการเห็นสมควรใหออกจากราชการ
๓.๓ ทางราชการใหออกจากราชการตามแผนการจัดกําลังพล
ขอ ๔ เมื่อทางราชการสั่งงดการอนุญาตไปศึกษาระหวางที่ยงั ศึกษาไมสําเร็จ ขาพเจาไมเรียกรอง
คาเสียหายจากทางราชการแตอยางใดทัง้ สิ้น

ขาพเจา …

-๒ขาพเจาไดอานและเขาใจสัญญานีโ้ ดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูใหสัญญา
(ลายมือชื่อ)...................................................พยาน
(…………..……………………..)
(ลายมือชื่อ)...................................................พยาน
(…………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๖ (๒)
สัญญาสําหรับการขยายระยะเวลาการศึกษาในการลาไปศึกษา
โดยใชเวลาราชการบางสวน (ประเภท ๒)

ตามกฎหมายกําหนด

เขียนที.่ ..............……………...............
วันที.่ .……......เดือน…...................พ.ศ…...........
ขาพเจา.......................................................…………....ตําแหนง...........................................
..................................…………………........สังกัด...........................ขอทําสัญญาไวกับกองทัพอากาศ ดังนี้
ขอ ๑ ตามที่ กองทัพอากาศ ใหขาพเจาลาไปศึกษาหลักสูตร...................................................
สาขาวิชา..............................................ณ .........................………………จังหวัด......................………..
ระยะเวลาที่จะศึกษา.............ป...........เดือน ตั้งแตวนั ที.่ ........เดือน...............พ.ศ....................เปนตนไป
และขาพเจาไดจัดทําสัญญาในการลาไปศึกษาไวแลว ตามสัญญาของผูลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการ
บางสวน (ประเภท ๒) ลงวันที่............เดือน......................พ.ศ...................นัน้
ขอ ๒ ในการลาไปศึกษาและทําสัญญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย
ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกเปนเวลา............ป............เดือน ตัง้ แต.............................เปนตนไป
ขอ ๓ ขาพเจายินยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มขึ้นในขอ ๒ ไปรวมกับเวลาที่ลาไปศึกษา
แลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาที่ขาพเจาลาศึกษาในหลักสูตร…………………………………………….
สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑
ขอ ๔ ขาพเจาสัญญาวาจะรับราชการในกองทัพอากาศ เปนเวลาเทากับเวลาที่ไดรับอนุญาต
ใหลาไปศึกษาตามขอ ๓ หากขาพเจาตองรับราชการชดใชตามสัญญาอื่นใดที่ไดทําผูกพันไวกอนตามสัญญานี้
ใหนับเวลาราชการตอจากวันครบกําหนดสัญญาเหลานัน้
ขอ ๕ หากขาพเจารับราชการไมครบตามกําหนดในขอ ๔ โดยลาออกจากราชการหรือโอน
ไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพอากาศสัง่ ใหออกจากราชการกอนกําหนดเพราะเหตุที่
ขาพเจาประพฤติตนเสียหาย หรือเพราะการหลีกเลีย่ งหนาที่ราชการ ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือนใหกบั
กองทัพอากาศ เปนจํานวนเทากับเงินทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางทีไ่ ปศึกษา โดยจะชดใชให
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตไดรับการทวงถาม ยกเวน
๕.๑ ถึงแกกรรม
๕.๒ ปวยติดตอกันเกินกําหนด ๙๐ วัน ซึ่งทางราชการเห็นสมควรใหออกจากราชการ
๕.๓ ทางราชการใหออกจากราชการตามแผนการจัดกําลังพล
ขอ ๖ ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอผูกพันอืน่ ๆ ที่ไดกระทําไวตามสัญญาในขอ ๑ ทุกประการ
ขาพเจา ...

-๒ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๗
ตามกฎหมายกําหนด
สัญญาสําหรับขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาในสถานศึกษาในประเทศ
นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เขียนที.่ ..............……………........... ….
วันที.่ .……......เดือน…...................พ.ศ…...........
ขาพเจา............................................................………………….....อายุ..............................ป
รับราชการตําแหนง..................................................................................................…………………........
สังกัด..............................................ขอทําสัญญาใหไวกับ กองทัพอากาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามที่ กองทัพอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.......................................................
วิชา..............................ณ (สถานศึกษา)..........................………………………..นัน้ ขาพเจาไดทราบ
ความประสงคแลววาตองการใหขาพเจากลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ขอ ๒ ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญา และจะไมเกียจครานในระหวาง
ศึกษาวิชาอยู ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย ถาขาพเจาปฏิบัติผดิ สัญญาขอนี้ กองทัพอากาศ มีสิทธิเรียก
ขาพเจากลับมารับราชการโดย กองทัพอากาศ มิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการ
ชดใชตามความในขอ ๔
ขอ ๓ ถากองทัพอากาศ เรียกขาพเจากลับมารับราชการในกรณีอื่น ๆ นอกจากขอ ๒ ขาพเจา
จะตองกลับมารับราชการโดยกองทัพอากาศมิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการชดใช
ตามความในขอ ๔ เชนเดียวกัน
ขอ ๔ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา
ที่ไปศึกษา แตไมนอยกวา ๓ ปหรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก นับตัง้ แตกลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหม
หรือในกรณีทยี่ ังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นทีท่ ําไวกับทางราชการอยูก อนแลวยังไมครบกําหนด ใหนับ
ตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนัน้ ๆ เปนตนไป ภายในเวลาทีก่ ลาวนี้ ขาพเจาจะไมลาออกหรือโอนไป
รับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอืน่
ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงิน
รายเดือนและคาใชจายทั้งสิน้ ทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทัง้ ยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับ
อีกจํานวนหนึง่ เทากับเงินทีข่ าพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหมยังไมครบกําหนดตามสัญญา
ขอ ๔ แลวออกเสียจากราชการกระทรวงกลาโหมดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทัง้ สิ้น ตามความ
ในวรรคแรก ใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันที
เมื่อไดรับ ...

-๒เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยทหาร
ไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเห็นชอบจาก
กองทัพอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ
ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง
ใหเอาจํานวนเงินรายเดือนเงินคาใชจา ยทีท่ างราชการไดจายไปทัง้ สิ้นและเงินเบี้ยปรับตั้ง แลวเอาจํานวนเวลา
ที่ตองรับราชการชดใชหารเฉลี่ย ถายังรับราชการขาดอยูเ ทาใด ก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยังขาดอยูนนั้
คูณผลที่เฉลี่ยได ไดจํานวนเงินเทาใด ก็เปนจํานวนเงินทีข่ าพเจาตองชดใช
ขอ ๗ ขาพเจาจะไมเรียกรองขอสิทธิใด ๆ ยิง่ ไปกวาที่ทางราชการไดจัดให
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๗ (๒)
ตามกฎหมายกําหนด
สัญญาสําหรับการขยายระยะเวลาการศึกษาของขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาในสถานศึกษา
ในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เขียนที.่ ..............……………...............
วันที.่ .……......เดือน…...................พ.ศ…...........
ขาพเจา............................................................……………….....อายุ.................................ป
รับราชการตําแหนง........................................................………….....สังกัด..............................................
ขอทําสัญญาใหไวกับกองทัพอากาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามทีก่ องทัพอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.........................................................
สาขาวิชา....................................ณ ..........................…………จังหวัด...................……………..ระยะเวลา
ที่จะศึกษา.............ป............เดือน ตั้งแตวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .................เปนตนไป
และขาพเจาไดทําสัญญาในการไปศึกษาไวแลวตามสัญญาสําหรับขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาใน
สถานศึกษาในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่............
เดือน................................พ.ศ..............................นั้น
ขอ ๒ ในการไปศึกษาและทําสัญญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย
ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกเปนเวลา....................ป.............เดือน ตั้งแต........................เปนตนไป
ขอ ๓ ขาพเจายินยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มขึ้นในขอ ๒ ไปรวมกับเวลาที่ไป
ศึกษาแลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาที่ขาพเจาไปศึกษาในหลักสูตร………………………………………
สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑
ขอ ๔ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา
ที่ไปศึกษาตามขอ ๓ แตไมนอยกวา ๓ ปหรือครบ ๑๐ ปเปนอยางมาก นับตัง้ แตกลับมารับราชการใน
กระทรวงกลาโหมหรือในกรณีที่ยังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นทีท่ ําไวกับทางราชการอยูก อนแลวยังไม
ครบกําหนด ใหนับตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป ภายในเวลาที่กลาวนี้ ขาพเจาจะไม
ลาออกหรือโอนไปรับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอื่น
ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือนและคาใชจาย
ทั้งสิน้ ทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทั้งยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่ง
เทากับเงินที่ขาพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหมยังไมครบกําหนดตามสัญญา
ขอ ๔ แลวออกเสียจากราชการกระทรวงกลาโหมดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทัง้ สิ้น ตามความ
ในวรรคแรกใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันที
เมื่อไดรับ ...

-๒เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยทหาร
ไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเห็นชอบจาก
กองทัพอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ
ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง
ใหเอาจํานวนเงินรายเดือนเงินคาใชจา ยทีท่ างราชการไดจายไปทัง้ สิ้นและเงินเบี้ยปรับตั้ง แลวเอาจํานวนเวลา
ที่ตองรับราชการชดใชหารเฉลี่ย ถายังรับราชการขาดอยูเ ทาใดก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยงั ขาดอยูนั้น
คูณผลที่เฉลี่ยได ไดจํานวนเงินเทาใด ก็เปนจํานวนเงินทีข่ าพเจาตองชดใช
ขอ ๗ ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอผูกพันอืน่ ๆ ที่ไดกระทําไวตามสัญญาในขอ ๑ ทุกประการ
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๘

ตามกฎหมายกําหนด

สัญญาสําหรับขาราชการกองทัพอากาศที่ศกึ ษาแพทยประจําบานและแพทยตอยอดเฉพาะทาง
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เขียนที่ .....................................
วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ...............
ขาพเจา ............................................ อายุ .......... ป ตําแหนง ...............................................
สังกัด ................................................... ขอทําสัญญาใหไวแกกองทัพอากาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามทีก่ องทัพอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.........................................................
วิชา..................................... ณ (สถานศึกษา)............................................................. นัน้ ขาพเจาไดทราบ
ความประสงคแลววา ตองการใหขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศ
ขอ ๒ ขาพเจาจะตั้งใจพากเพียรศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญา และจะไมเกียจครานในระหวาง
ศึกษาวิชาอยู ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย ถาขาพเจาปฏิบัติผดิ สัญญาขอนี้ กองทัพอากาศมีสิทธิเรียก
ขาพเจากลับมารับราชการโดยกองทัพอากาศ มิตองรับผิดในคาเสียหายใดๆ และขาพเจายอมรับราชการชดใช
ตามความในขอ ๔
ขอ ๓ ถากองทัพอากาศ เรียกขาพเจากลับมารับราชการในกรณีอื่น ๆ นอกจากขอ ๒ ขาพเจา
จะตองกลับมารับราชการโดยกองทัพอากาศ มิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการชดใช
ตามความในขอ ๔ เชนเดียวกัน
ขอ ๔ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๑ เทาของเวลา
ที่เขาศึกษา แตไมนอยกวา ๓ ป หรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก นับตัง้ แตกลับมารับราชการในกองทัพอากาศ
หรือในกรณีทยี่ ังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นทีท่ ําไวกับทางราชการอยูก อนแลวยังไมครบกําหนด ใหนับ
ตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนัน้ ๆ เปนตนไป ภายในเวลาทีก่ ลาวนี้ ขาพเจาจะไมลาออกหรือโอนไป
รับราชการทางกระทรวง ทบวง กรมอื่น
ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงินเดือน
และคาใชจายทั้งสิน้ ทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทั้งยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับ
อีกจํานวนหนึง่ เทากับเงินทีข่ าพเจาจะตองชดใชคืนใหกบั ทางราชการจนครบถวนทันที เมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศยังไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๔
แลวออกจากราชการกองทัพอากาศดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งสิน้ ตามความในวรรคแรก
ใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
เวนแต ...

-๒เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจาและแพทยทหารไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจ
และรับรองวา ขาพเจาไมสามารถรับราชการได ทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากกองทัพอากาศดวยแลว
ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ
ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง
ใหเอาจํานวนเงินรายเดือน เงินคาใชจายทีท่ างราชการไดจายไปทัง้ สิ้นและเงินเบี้ยปรับตั้ง แลวเอาจํานวนเวลา
รับราชการชดใชหารเฉลี่ย ถายังรับราชการขาดอยูเทาใด ก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยงั ขาดอยูนนั้
คูณผลเฉลี่ยได ก็เปนจํานวนเงินที่ขาพเจาตองชดใช
ขอ ๗ ขาพเจาจะไมเรียกรองขอสิทธิใด ๆ ยิง่ ไปกวาที่ทางราชการไดจัดให
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ผนวก ๙
หนังสือใหคาํ ยินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส
เขียนที.่ .................................................
วันที.่ ......……เดือน........................….พ.ศ…..........
ขาพเจา...................................................................อายุ............ป อาชีพ................................
มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ .................................แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ................................
จังหวัด.............................................ยินยอมให.........................................................................................
ซึ่งเปน (สามี/ภรรยา).............. ของขาพเจา ตามหลักฐานการจดทะเบียนสมรส เลขที.่ ..................................
ออกให ณ ทีท่ าํ การ……...………..….. จังหวัด………..…… ลงวันที…
่ ..……เดือน ..............พ.ศ……………
(ตามสําเนาทีแ่ นบ) ทําสัญญาไวแกกองทัพอากาศ ในการที่ จะไปศึกษาในประเทศ ตามสัญญา.....................
………………………………………….……………………. ลงวันที…
่ …เดือน............ พ.ศ. .................ได
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหคํายินยอมโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).................................................................ผูใหคํายินยอม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๑๐
สัญญาค้ําประกัน

ตามกฎหมายกําหนด

เขียนที.่ ............................................
วันที.่ .............เดือน....................พ.ศ. ....................
ขาพเจา..........................................................อายุ...........ป มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ .........................
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ............................จังหวัด........................อาชีพ...........................
สังกัด (ถารับราชการ) ....... ....................ขอทําสัญญาค้าํ ประกัน................................................................
ซึ่งทางราชการไดสงไปศึกษาหลักสูตร.........................................สาขาวิชา..................................................
(ณ สถานศึกษา) ...............................................................ตามสัญญา (ชื่อสัญญา)....................................
......................................................เมื่อวันที.่ .....เดือน...............พ.ศ. .......ที่ใหไวตอกองทัพอากาศ นั้น
ถา (ผูใหสัญญา)....................................................................................................................
ประพฤติผิดสัญญาที่ไดทําใหไวตอ กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศ เรียกรองเอาเงินทัง้ สิน้ ตามสัญญาจาก
(ผูใหสัญญา)...................................... ........................................................ไมไดแลว ขาพเจายอมรับใชเงิน
จํานวนนัน้ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงมือลายชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).................................................................ผูค้ําประกัน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ผนวก ๑๑
หนังสือใหคาํ ยินยอมในการทําสัญญาค้ําประกันของคูสมรส
เขียนที.่ ...............................................
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ..........................
ขาพเจา...........................................................อายุ............ป อาชีพ.......................................
มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ .................แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ......................จังหวัด.......................
ยินยอมให.................................................................ซึง่ เปน (สามี/ภรรยา).............................. ของขาพเจา
ค้ําประกัน .............................................................ที่จะไปศึกษาหลักสูตร...................................................
สาขาวิชา.........................................ณ (สถานศึกษา)................................................ตามสัญญาค้ําประกัน
ลงวันที.่ .........เดือน............. พ.ศ...............ได
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหคํายินยอมโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ).................................................................ผูใหคํายินยอม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๑๒
ตามกฎหมายกําหนด
สัญญาสําหรับนักเรียนนายเรืออากาศที่ทางราชการสงไปศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศ
เขียนที.่ ......................................
วันที.่ ...............เดือน…..............................พ.ศ................
ขาพเจา...............................................เกิดวันที.่ ..........เดือน...................พุทธศักราช..............
อายุ..........ป บิดาชื่อ...........................................มารดาชื่อ...................................................มีภูมิลําเนา
อยูท.ี่ ...........ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด........................บัดนี้อยูในความปกครอง
ของ...............................................................................................
ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาใหไวตอกองทัพอากาศดังขอความตอไปนี้
ขอ ๑ ดวยตามที่กองทัพอากาศใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร ...................................................
สาขาวิชา.....................................ณ (สถานศึกษา)................................. มีกําหนด..............ป............เดือน
นั้น ขาพเจาไดรับทราบความประสงคของกองทัพอากาศแลววา ตองการใหขาพเจากลับมารับราชการ
ในกองทัพอากาศ ขาพเจาขอรับรองวาในระหวางทีก่ องทัพอากาศกําหนดใหขาพเจาศึกษาอยูนี้ ขาพเจา
จะไมลาออกจากความเปนนิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่กองทัพอากาศใหขาพเจาไปศึกษาอยู
ตามสัญญานี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกองทัพอากาศ
ขอ ๒ ในระหวางที่ขา พเจาศึกษาอยู ณ สถาบันการศึกษาที่กองทัพอากาศสงไปศึกษานี้
ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสัง่ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหารทีม่ ีอยูแลว และที่จะตรา
ขึ้นใหมทุกประการ ทั้งจะพยายามศึกษาจนเต็มความสามารถ และจะประพฤติตนใหสมกับฐานะที่เปน
นักเรียนนายเรืออากาศ
ขอ ๓ ขาพเจาสัญญาวาจะอยูรับราชการในกองทัพอากาศเปนเวลา ๒ เทาของเวลาที่ไปศึกษา
เปนอยางนอย หรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก นับตั้งแตวนั ทีท่ างราชการไดมีคําสั่งบรรจุเขารับราชการใน
กองทัพอากาศ
ในกรณีที่ยงั รับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นทีท่ ําไวกับทางราชการอยูกอนแลว
และยังไมครบกําหนด ใหนับวันรับราชการตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนัน้ ๆ เปนตนไป ภายในเวลา
ที่กลาวนี้ขาพเจาจะไมลาออกหรือโอนไปทําการที่อื่น

ขอ ๔ ถากองทัพ ...

-๒ขอ ๔ ถากองทัพอากาศเห็นควรใหขาพเจากลับ และไดเรียกกลับไมวากรณีใด ๆ ขาพเจา
จะตองกลับโดยยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามทีก่ องทัพอากาศกําหนดไวแลว และจะรับราชการชดใช
ตามขอ ๓ รวมทั้งขาพเจายอมปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการทุกประการ
ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบตั ิผิดสัญญาดังกลาวไวในขอ ๓ หรือขอ ๔ หรือขาพเจาตองออกจากความ
เปนนิสิต นักศึกษา โดยทางราชการกองทัพอากาศไมเห็นชอบดวยก็ดี หรือขาพเจาไดถูกเรียกกลับจาก
การศึกษาและถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายเรืออากาศก็ดี ขาพเจายอมใชเงินจํานวน ๓ เทา
ของเงินคาใชจา ยทัง้ สิน้ ทีท่ างราชการไดจายให เนื่องในการศึกษาของขาพเจาใหแกกองทัพอากาศทันที
เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตในกรณีปวยซึ่งแพทยของกองทัพอากาศไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรอง
วาไมสามารถจะศึกษาตอไปใหสําเร็จได หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับวิทยาการนัน้ ได
ขอ ๖ ขาพเจาจะไมรองขอสิทธิใด ๆ ยิง่ ไปกวาทีท่ างราชการไดจัดให
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

หมายเหตุ ชองลายมือชื่อผูแ ทนโดยชอบธรรมนั้น ใชเฉพาะเมื่อผูใหสญ
ั ญายังไมบรรลุนิติภาวะ

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๑๓
ตามกฎหมายกําหนด
สัญญาค้ําประกัน
สําหรับนักเรียนนายเรืออากาศที่ทางราชการสงไปศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศ
เขียนที.่ .............................................
วันที.่ .............เดือน.............................พ.ศ. ...............
ขาพเจา............................................ .........อายุ............ป อาชีพ.............................................
มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ ................................แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ.................................
จังหวัด....................................ขอทําสัญญาค้ําประกัน...............................................................................
ซึ่งกองทัพอากาศสงไปศึกษาหลักสูตร................................สาขาวิชา......................................................
ณ (สถานศึกษา) ....................................................................... ใหไวแกกองทัพอากาศ ดังขอความตอไปนี้
ขอ ๑ ตามขอความในสัญญาสําหรับนักเรียนนายเรืออากาศทีท่ างราชการสงไปศึกษา
ณ สถานศึกษาในประเทศของ (ผูใหสัญญา)......................................................................................
ลงวันที.่ ....เดือน..................พ.ศ. ......ซึ่งใหไวแกกองทัพอากาศนัน้ ขาพเจารับรองวาเปนความจริงทุกประการ
ขอ ๒ ถา (ผูใหสัญญา)...........................................................ประพฤติผิดสัญญาที่ทาํ ไวตอ
กองทัพอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศจะตองเรียกเงินคืนจาก (ผูใหสัญญา) ..........................................................
เปนจํานวนเงินเทาใด ขาพเจายอมรับใชแทน (ผูใหสัญญา)..........................................................จนครบถวน
เมื่อไดรับการทวงถาม
ขอ ๓ ขาพเจาไมพน ความรับผิดตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่ (ผูใหสัญญา)........................
ไดทําสัญญาใหไวตอกองทัพอากาศ โดยความสําคัญผิดหรือมิไดเปนไปตามบทบังคับอันวาดวยความสามารถ
ของบุคคลตามกฎหมาย
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูค้ําประกัน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ผนวก ๑๔
ใบสมัครเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ
เขียนที่ .............................................
วันที.่ ................เดือน..............................พ.ศ...............
ขาพเจา (นาย/นางสาว).........................................................................................................
เกิดวันที.่ .................เดือน.............................พ.ศ..........................อายุ..........................ป สัญชาติ..............
มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ ...........หมู. ............ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด...............
บุคคลที่สามารถติดตอได...........................................................................................................................
สถานที่ติดตอ...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท......................
บิดาชื่อ...........................................................................................สัญชาติ................อาชีพ......................
มารดาชื่อ.......................................................................................สัญชาติ................อาชีพ......................
ขาพเจาอยูในความปกครองของ................................................... ...สัญชาติ.................อาชีพ.....................
สถานที่ติดตอ...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท......................
ขาพเจากําลังศึกษาระดับ...........................................ณ (สถานศึกษา)....................................
คณะ.................................................................ในสาขาวิชา..............................................มีความประสงค
จะขอสมัครเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมรับทุนกองทัพอากาศ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบานของ ขาพเจา บิดา มารดา และผูป กครอง
๒. รายงาน หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา
๓. ใบสําคัญทหารกองเกิน (ส.ด.๙ กรณีไดขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว)
๔. รูปถายขนาด ๓×๔ เซนติเมตร จํานวน ๓ รูป
๕. หลักฐานอืน่ ๆ ที่มีสทิ ธิจะไดคะแนนเพิม่
(ลายมือชื่อ)........................................................ผูสมัคร

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๑๕
หนังสือสัญญาของผูสมัครเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม

ตามกฎหมายกําหนด

เขียนที.่ ..........................................
วันที.่ ........เดือน........................พ.ศ.................................
ขาพเจา.............................................................เกิดวันที.่ ......เดือน...................พ.ศ................
อายุ...........ปสัญชาติ...........มีภูมิลําเนาอยูท.ี่ ..............แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.....................
จังหวัด................................ชื่อบิดา..........................................................................สัญชาติ.....................
อาชีพ............................................ ชื่อมารดา................................................................สัญชาติ................
อาชีพ.............................................บัดนี้ ขาพเจาอยูในความปกครองของ............................................... ..
สัญชาติ..............อาชีพ.............................................มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ ...........แขวง/ตําบล...........................
เขต/อําเภอ.....................จังหวัด...................... ขอทําหนังสือสัญญาไวตอกองทัพอากาศ ดังขอความตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัตถิ ูกตองตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การรับนิสิตและนักศึกษาที่ศกึ ษาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม
ทุกประการ
ขอ ๒ ตามทีก่ องทัพอากาศ รับขาพเจาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมนั้น ขาพเจา
ทราบความประสงคแลววาตองการใหขาพเจาศึกษาในหลักสูตร...................................................................
สาขา.......................................ณ (สถานศึกษา).................................................จังหวัด...........................
เพื่อใหเขามารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ขอ ๓ ขาพเจาขอสัญญา ในระหวางที่กองทัพอากาศกําหนดใหศึกษาวิชาอยูนนั้ ขาพเจาจะไมโอน
สังกัดไปเปนนักเรียนทุนของบุคคล หนวยราชการ หรือองคการอื่น สิทธิในการใหโอนสังกัดหรือเปลีย่ นการศึกษา
เปนอํานาจของกองทัพอากาศโดยเฉพาะ
ขอ ๔ ขาพเจายอมปฏิบัติตาม กฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหาร
ที่มีอยูแลว และที่จะตราขึน้ ใหมทกุ ประการ ทั้งจะพยายามศึกษาจนเต็มความสามารถและประพฤติตน
ใหเหมาะสมกับฐานะที่เปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม
ขอ ๕ ขาพเจายอมอยูในความดูแลและบังคับบัญชาของผูทกี่ ระทรวงกลาโหมมอบหมายใหดูแล
และบังคับบัญชา
ขอ ๖ เมื่อขาพเจาไดศึกษาวิชาครบถวนตามที่กองทัพอากาศกําหนด หรือไดสําเร็จการศึกษาแลว
ขาพเจาสัญญาวาจะกลับมารายงานตัวเพือ่ เขารับราชการในกระทรวงกลาโหมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
สิ้นสุดการศึกษาในกรณีหนึง่ กรณีใดดังกลาว ขางตน
ขอ ๗ เมื่อขาพเจา ...

-๒ขอ ๗ เมื่อขาพเจาไดรายงานตัวเพือ่ เขารับราชการตามขอ ๖ แลว ขาพเจาสัญญาวาจะตองอยู
รับราชการในกระทรวงกลาโหมเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุนการศึกษาแตอยางนอย
ไมต่ํากวา ๕ ป ถากระทรวงกลาโหมมิไดสงั่ เปนอยางอื่น ขาพเจาจะลาออกหรือยายหรือโอนไปทํางานที่อนื่
ไมไดเปนอันขาด
ขอ ๘ ในระหวางที่ขา พเจาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม ขาพเจาจะไมทําการสมรส
ขอ ๙ ถาขาพเจาบิดพลิ้วไมศึกษาตามทีก่ องทัพอากาศกําหนดไว หรือขาพเจาลาออกจาก
ความเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมโดยความสมัครใจก็ดี หรือไดถูกเพิกถอนความเปนนักเรียนทุน
ของกระทรวงกลาโหมก็ดี หรือเมื่อศึกษาสําเร็จแลวไมเขารับราชการในกระทรวงกลาโหมก็ดี ขาพเจายอมชดใช
เงินเปนจํานวน ๓ เทาของจํานวนเงินทัง้ สิน้ ทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางเปนนักเรียนทุนของ
กระทรวงกลาโหม
ถาศึกษาสําเร็จหรือศึกษาครบกําหนดแลวกลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ยังไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาขอ ๗ แลวออกเสียจากราชการกระทรวงกลาโหมดวยประการใด ๆ ก็ดี
ขาพเจายอมชดใชเงินใหตามสวนของเวลาราชการที่ยงั ขาดอยู โดยเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่จะตองชดใช
ตามความในวรรคแรกเวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยของ
โรงพยาบาลทหารไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถจะศึกษาตอไปได
จนสําเร็จการศึกษา หรือไมสามารถจะรับราชการได ทัง้ นี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากกองทัพอากาศดวย
ขาพเจาไมจําตองชดใชเงินใหแกทางราชการ แตเมื่อขาพเจาหายปวยแลวและทางกระทรวงกลาโหม
ประสงคจะใหขาพเจากลับเขารับราชการตอไปจนครบกําหนดเวลาตามสัญญาขอ ๗ ถาขาพเจาไมปฏิบัติตาม
ขาพเจายอมชดใชเงินใหตามสวนของเวลาราชการที่ยงั ขาดอยูตามเกณฑดังกลาวขางตน
ขอ ๑๐ เงินที่ตองชดใชตามสัญญานี้ ขาพเจายอมชดใชใหแกทางราชการจนครบถวนทันที
เมื่อไดรับการทวงถาม
ขอ ๑๑ ในระหวางที่ขา พเจาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม ขาพเจาจะไมเรียกรองขอ
สิทธิใด ๆ จากทางราชการยิง่ ไปกวาที่ราชการไดกําหนดให

ขาพเจา ...

-๓ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ติดอากรแสตมป

ผนวก ๑๖
สัญญาค้ําประกันผูสมัครเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม

ตามกฎหมายกําหนด

เขียนที.่ ................................................
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ....................….
ขาพเจา.................................................................อายุ............ป อาชีพ.................................
มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ ..............แขวง/ตําบล................... เขต/อําเภอ..............................จังหวัด............................
ขอทําสัญญาค้ําประกัน (นาย,นางสาว)......................................................................................................
ซึ่งศึกษาหลักสูตร..............................สาขาวิชา.................................... ณ (สถานศึกษา)............................
และสมัครเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม ใหไวตอกองทัพอากาศ ดังขอความตอไปนี้
ขอ ๑ ตามขอความในสัญญาของผูสมัครเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมของ
(นาย,นางสาว)………...............................................ลงวันที.่ .........เดือน....................พ.ศ. .........ซึ่งใหไวตอ
กองทัพอากาศ นั้น ขาพเจารับรองวาเปนความจริงทุกประการ
ขอ ๒ ถา (นาย,นางสาว) ...........................................................................ประพฤติผิดสัญญา
หรือตองถูกเพิกถอนความเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
การรับนิสิต และนักศึกษาทีศ่ ึกษาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม
และตองชดใชเงินใหแกทางราชการจํานวนเทาใด ขาพเจายอมรับใชเงินจํานวนนั้นใหแกทางราชการ
จนครบทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ขอ ๓ ขาพเจาไมพน ความรับผิดตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่ (นาย,นางสาว) ...........
........................... .................................................... ผูไดกระทําสัญญาใหไวตอกองทัพอากาศ
โดยความสําคัญผิดหรือมิไดเปนไปตามบทบังคับอันวาดวยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูค้ําประกัน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ)................................................................พยาน
(………………………………………..)
(ลายมือชื่อ).................................................................พยาน
(………………………………………..)

ผนวก ๑๗
หนังสือใหคาํ ยินยอมของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง
เขียนที.่ .....................................................
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ.....................
ขาพเจา......................................................................มีภูมิลําเนาอยูท .ี่ ..................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด..........................................
เปนบิดา หรือมารดา หรือผูป กครองของ......................................................................................................
ตามทีก่ องทัพอากาศไดสง.......................................................ไปศึกษาหลักสูตร .....................
สาขาวิชา.............................................ณ (สถานศึกษา) ..........................................มีกาํ หนด...............ป
และไดใหสัญญาไวตอกองทัพอากาศปรากฏรายละเอียดในหนังสือสัญญา (ชื่อสัญญา)..................................
..................................................ลงวันที.่ ..............เดือน.................................พ.ศ....................
ขาพเจาขอใหความยินยอมตามที่ ........................................................ไดทําหนังสือสัญญา
ไวนั้นทุกประการ
( ลายมือชื่อ )....................................................................บิดา
( ลายมือชื่อ ).................................................................... มารดา
( ลายมือชื่อ ).................................................................... ผูปกครอง

หมายเหตุ
๑. บิดา มารดา หรือผูปกครอง ตองมาลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่
๒. ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
๓. ในกรณีทมี่ ีทั้งบิดา มารดา ตองใหบิดา มารดาใหความยินยอมทัง้ สองคน

ผนวก ๑๘
ใบแบบรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา
เขียนที.่ ............................................
วันที.่ ................เดือน...............................พ.ศ. ...............
เรื่อง รายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา
เรียน...................................................
๑. ตามคําสั่ง ทอ.ที่ ……………ลง…………เรื่อง………………………………………………
ใหขาพเจา……………………………………………………….ไปศึกษาหลักสูตร……………………………..
สาขาวิชา……………………………….ณ (สถานศึกษา)……………………………..ตั้งแต…………………..
ถึง…………………………………….นั้น
๒. ขาพเจาขอรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที…
่ ….……ปการศึกษา…………….
ดังมีรายละเอียดตามใบรายงานผลการศึกษาที่แนบ ดังนี้
๒.๑ คาคะแนนเฉลีย่ ประจําภาคการศึกษานี้ได……………
๒.๒ คาคะแนนเฉลีย่ สะสมได………………………………
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและพิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย
(ลายมือชื่อ)………………………………………………ผูรายงาน

