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ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยการศึกษาในตางประเทศ 

พ.ศ.๒๕๒๗ 
___________________ 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาในตางประเทศใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการศึกษาในตางประเทศ  
พ.ศ.๒๕๒๗” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิก 
  ๓.๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๓ 
  ๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๙๙ 
  ๓.๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๙ 
  ๓.๔ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๐๒ 
  ๓.๕ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๐๒ 
  ๓.๖ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๐๓ 
  ๓.๗ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๑๑ 
  ๓.๘ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๑๓ 
  ๓.๙ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ 
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๑๕ 
  ๓.๑๐ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการรับนักเรียนท่ีศึกษาวิชาในตางประเทศ
เขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๘ 
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  ๓.๑๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม 
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 
  ๓.๑๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม 
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๐๒ 
  ๓.๑๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม 
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๐๓ 
  ๓.๑๔ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม 
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๐๓ 
  ๓.๑๕ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม 
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๐๗ 
  ๓.๑๖ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม 
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๑๑ 
  ๓.๑๗ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม 
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๑๓ 
  ๓.๑๘  ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหมเพ่ือศึกษา
วิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๑๕ 
  ๓.๑๙  ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหทุนบุตรขาราชการกลาโหม   
เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามโครงการของกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๑๘ 
  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังอ่ืน ในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี ้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔ ในขอบังคับนี้ 
  ๔.๑ “การศึกษา” หมายความวา การเลาเรียน การฝกอบรม รวมท้ังการดูงานหรือการฝก
ท่ีเปนสวนหนึ่งหรือตอเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา และการทําวิทยานิพนธ 
  ๔.๒ “ขาราชการทหาร” หมายความวา ทหารประจําการ และขาราชการกลาโหม 
พลเรือนท่ีบรรจุในตําแหนงอัตราทหาร 
  ๔.๓ “นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา นักเรียนท่ีเขาศึกษา 
ในโรงเรียนของทางราชการทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
  ๔.๔ “ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง ท่ีจางไว
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนท่ีกําหนดไว 
  ๔.๕ “บุตร” หมายความวา บุตรชอบดวยกฎหมาย เวนบุตรบุญธรรม 
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  ๔.๖ วิธีนับอายุ ใหนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๔ (๑) 
  ๔.๗ ระดับคุณวุฒิการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ขอ  ๕ ผูท่ีศึกษาตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปดังนี ้
  ๕.๑ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดาเปนนายทหาร
สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทย 
โดยกําเนิดก็ได 
  ๕.๒ มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ โดยมีใบรับรองของแพทยเปนหลักฐาน 
  ๕.๓ มีความประพฤติเรียบรอย และไมบกพรองในศีลธรรม 
  ๕.๔ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
  ๕.๕ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหา หรือจําเลยในคดีอาญา หรือหลบหนีมาจากหนาท่ี
ราชการใด  ๆ ซ่ึงมีพันธกรณี หรือถูกส่ังพักราชการ ไม เคยตองโทษจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ  
หรือประมาท 
  ๕.๖ มีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศท่ีไปศึกษาเปนอยางด ี
  ๕.๗ มีความรูพ้ืนฐานวิชาท่ีไปศึกษาเปนอยางด ี
 ในระหวางท่ีศึกษาอยู หากผูท่ีศึกษาในตางประเทศขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือศึกษา 
ไมไดผลทางราชการอาจเรียกกลับหรือบอกเลิกสัญญา และอาจถูกพิจารณาลงโทษทัณฑตามควรแกกรณ ี
 ขอ  ๖ ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ แบงออกเปนดังนี้ 
  ๖.๑ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา 
  ๖.๒ ผูท่ีขออนุญาตลงไปศึกษา 
  ๖.๓ ผูท่ีทางราชการรับโอนเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม 
  ๖.๔ ผูท่ีขอเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหม 
 ขอ  ๗ ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 
  ๗.๑ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา สําหรับขาราชการทหาร ลูกจางประจําหรือนักเรียน
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 
   ๗.๑.๑ ขาราชการทหาร ตองรับราชการในตําแหนงประจําการมาแลวไมนอยกวา 
๑ ป เวนแตผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยโรงเรียนทหาร 
   ๗.๑.๒ ลูกจางประจํา ตองปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับคางจางประจํามาแลว
ไมนอยกวา ๒ ป 
   ๗.๑.๓ ถาเคยไปศึกษาในตางประเทศไมวาจะเปนทุนใด ๆ มากอน  เม่ือจะไป
ศึกษาอีก จะตองอยูปฏิบัติงานตามกําหนดดังนี ้ 
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    ๗.๑.๓.๑ ศึกษาตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป ตองกลับมาปฏิบัติงานแลว  
ไมนอยกวา ๒ ป 
    ๗.๑.๓.๒ ศึกษานอยกวา ๓ เดือน ตองกลับมาปฏิบัติงานแลว ไมนอยกวา 
๑ ป 
   ๗.๑.๔ กรณีท่ีทางราชการมีความจําเปนจะตองสงผูไปศึกษานอกเหนือจาก 
ท่ีกําหนดไวตามขอ ๗.๑.๓ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม   
ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาทหารอากาศ  เปนผูพิจารณาเสนอรายงานเพ่ือขอรับ
อนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ตอไป 
   ๗.๑.๕ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา  เวนนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตองมีอายุและผลการศึกษาอยูในเกณฑ  ดังนี ้
    ๗.๑.๕.๑ ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๒๕ ป
และผลการศึกษาระดับสุดทายกอนเขาศึกษาระดบัปริญญาตรีไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวาระดับ ๒.๕ 
หรือเทียบเทา 
    ๗.๑.๕.๒ ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา อายุไมเกิน ๓๕ ป 
และผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวาระดับ ๒.๘ หรือเทียบเทา 
    ๗.๑.๕.๓ ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา อายุไมเกิน ๔๐ ป 
และผลการศึกษาระดับปริญญาโทไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวาระดับ ๓.๕ หรือเทียบเทา 
   ๗.๑.๖ การสงนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมไปศึกษาใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด 
   ๗.๑.๗ สาขาวิชาท่ีจะศึกษา ตองเปนสาขาวิชาท่ีทางราชการทหารตองการและ
สถานศึกษาท่ีจะไปศึกษา  ตองไดรับความเห็นชอบจากทางราชการแลว 
   ๗.๑.๘ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษาโดยรับทุนของกระทรวงกลาโหม หรือทุน
ตามโครงการชวยเหลือทางทหารจากตางประเทศ หรือทุนประเภทอ่ืน ตองอยูภายใตเง่ือนไข 
  ๗.๒ ผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 
   ๗.๒.๑ ขาราชการทหาร ตองมีเวลาราชการในตําแหนงประจําการมาแลว 
ไมนอยกวา ๒ ป เวนแตผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย 
โรงเรียนทหาร จะมีเวลารับราชการในตําแหนงประจําการนอยกวา ๒ ปก็ได แตเม่ือนับเวลาการศึกษา 
ในโรงเรียนทหารนั้นรวมกับเวลารับราชการในตําแหนงประจําการแลว จะตองมีเวลาไมนอยกวา ๒ ป 
   ๗.๒.๒ สาขาวิชาท่ีจะศึกษา ตองเปนสาขาวิชาท่ีทางราชการทหารตองการ 
และสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากทางราชการแลว 
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  ๗.๓ ผูท่ีทางราชการรับโอนเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม ตองอยู 
ในหลักเกณฑดังนี้ 
   ๗.๓.๑ สาขาวิชาท่ีศึกษาตองเปนสาขาวิชาท่ีทางราชการทหารตองการ 
และสถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากทางราชการแลว 
   ๗.๓.๒ อายุและผลการศึกษาตองอยูในเกณฑตามขอ ๗.๕.๕ 
   ๗.๓.๓ ทูตหรือผูชวยทูตฝายทหารประจําประเทศท่ีผูนั้นศึกษาอยูรับรองวา 
เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
   ๗.๓.๔ กรณีท่ีไดรับทุนอ่ืนอยูแลว  ตองไดรับความตกลงยินยอมโดยไมมี
เง่ือนไขใด ๆ จากเจาของทุนเดิมกอน 
  ๗.๔ ผูท่ีขอเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหม ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 
   ๗.๔.๑ สาขาวิชาท่ีผูนั้นกําลังศึกษาอยู และประสงคจะศึกษาตอไป ตองเปน
สาขาวิชาท่ีสวนราชการของกระทรงกลาโหมตองการ และสามารถรับเขาบรรจุภายหลังท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 
   ๗.๔.๒ สถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู และประสงคจะศึกษาตอไปตองเปน
สถานศึกษาท่ีสวนราชการของกระทรวงกลาโหมเห็นชอบ 
   ๗.๔.๓ ทูตหรือผูชวยทูตฝายทหารประจําประเทศท่ีผูนั้นศึกษาอยูรับรอง 
วาเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และผลการศึกษาอยูในเกณฑตามขอ ๗.๕.๕ 
   ๗.๔.๔ ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมและผูค้ําประกัน ตองมีหลักฐาน
เปนท่ีเช่ือถือของทางราชการ 
  ๗.๕ บุคคลอ่ืนท่ีมิใชขาราชการทหาร ลูกจางประจํา หรือนักเรียนในสังกัดกระทรวง 
กลาโหมจะขอรับทุนของกระทรวงกลาโหมเพ่ือไปศึกษาในตางประเทศ  ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 
   ๗.๕.๑ เปนบุตรของขาราชการทหารท่ีมีเวลารับราชการปกติในกระทรวง 
กลาโหมมาแลวไมนอยกวา ๑๕ ป และไดเคยประกอบคุณความดีใหกับทางราชการทหารเปนอยางมาก 
   ๗.๕.๒ เปนบุตรของขาราชการทหารท่ีถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพเพราะปฏิบัติ
หนาท่ีราชการซ่ึงตองพนจากฐานะขาราชการประจําการและไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ 
   ๗.๕.๓ เปนผูท่ีทางราชการพิจารณาใหทุนไปศึกษาตามโครงการของกระทรวง 
กลาโหม 
   ๗.๕.๔ การขอรับทุนไปศึกษาตามขอ ๗.๕.๑ และขอ ๗.๕.๒ ใหเฉพาะ 
บุตรของขาราชการทหาร ๑ คน 
   ๗.๕.๕ ผูท่ีจะขอรับทุนตามขอ ๗.๕.๑ ขอ ๗.๕.๒ และขอ ๗.๕.๓ จะตองมีอายุ
และผลการศึกษาอยูในเกณฑดังนี้ 
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    ๗.๕.๕.๑ ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๒๑ ป
และผลการศึกษาระดับสุดทายกอนเขาศึกษาปริญญาตรีไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวาระดับ ๒.๕  
หรือเทียบเทา 
     ในกรณีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ในช้ันปท่ี ๒ มีอายุไมเกิน ๒๓ ป ในช้ันปท่ี ๓ มีอายุไมเกิน ๒๔ ป ในช้ันปท่ี ๔ มีอายุไมเกิน ๒๕ ป  
และตองลงทะเทียนเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนหนวยกิตท่ีสถาบันการศึกษาแนะนําหรือกําหนด
ในช้ันปกอนขอรับทุน โดยมีผลการศึกษาของหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา
ระดับ ๒.๕ หรือเทียบเทา 
    ๗.๕.๕.๒ ศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๒๘ ป 
และผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๒.๘ หรือเทียบเทา 
    ๗.๕.๕.๓ ศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๓๒ ป 
และผลการศึกษาระดับปริญญาโทไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ หรือเทียบเทา 
   ๗.๕.๖ สาขาวิชาท่ีจะศึกษา  ตองเปนสาขาวิชาท่ีทางราชการทหารตองการ 
และสถานท่ีจะไปศึกษา  ตองไดรับความเห็นชอบจากทางราชการแลว 
   ๗.๕.๗ ระยะเวลาท่ีขอรับทุนศึกษา ตองเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหม
กําหนดไวดังนี ้
    ๗.๕.๗.๑ ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองใชเวลาศึกษา 
ไมเกิน ๔ ป 
    ๗.๕.๗.๒ ศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองใชเวลาศึกษา 
ไมเกิน ๒ ป 
    ๗.๕.๗.๓ ศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองใชเวลาศึกษา 
ไมเกิน ๓ ป 
  ๗.๖ ระยะเวลาการศึกษาและการขอขยายระยะเวลาการศึกษา ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ
จะตองใหสําเร็จหลักสูตรตามท่ีไดรับอนุมัติไว แลวแตกรณีดังนี้ 
   ๗.๖.๑ ผูท่ีรับทุนของกระทรวงกลาโหมตองศึกษาใหสําเร็จหลักสูตรตามท่ี
กําหนดไว คือ 
    ๗.๖.๑.๑ ศึกษาหลักสูตรเฉพาะ ตองเปนไปตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรนั้น
กําหนดไว 
    ๗.๖.๑.๒ ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนไปตามระยะเวลา 
ท่ีหลักสูตรกําหนด แตไมเกิน ๔ ป 
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    ๗.๖.๑.๓ ศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาเปนไปตามระยะเวลา
ท่ีหลักสูตรกําหนด แตไมเกิน ๒ ป 
    ๗.๖.๑.๔ ศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาเปนไปตามระยะเวลา
ท่ีหลักสูตรกําหนด แตไมเกิน ๔ ป 
   ๗.๖.๒ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา หรือผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษาตองศึกษา 
ใหสําเร็จหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับขอ ๗.๖.๑ เวนแตสถานศึกษากําหนดใหตองศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือใหครบตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดกอนเขาศึกษาตาหลักสูตรนั้น แตตองใชเวลาศึกษา 
ไมเกิน ๑ ป 
   ๗.๖.๓ ผูท่ีทางราชการรับโอนมาจากทุนอ่ืน ตองศึกษาใหสําเร็จหลักสูตร 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวเดิม หากผูนั้นไดศึกษาในหลักสูตรนั้นบางสวนแลว ใหใชเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
ในแตละระดับไมเกินท่ีกําหนดไวตามขอ ๗.๖.๑ 
   ๗.๖.๔ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ผูท่ีศึกษาในตางประเทศหากศึกษา 
ไมสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวแลว อาจขอขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกได
ภายใตเง่ือนไขดังนี ้
    ๗.๖.๔.๑ เพ่ือทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
จะตองมีเอกสารจากสถานศึกษา รายงานการพิจารณาของผูชวยทูตฝายทหาร และรายงานของคณะกรรมการ
สวนราชการตนสังกัด เสนอมากับรายงานท่ีขออนุมัติ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย โดยใหสามารถขยาย
ระยะเวลาการศึกษาได ๒ ครั้ง ภายใตเง่ือนไขดังนี ้
     ๗.๖.๔.๑(๑) ผูท่ีไปศึกษาดวยทุนกระทรวงกลาโหม 
      ๗.๖.๔.๑(๑.๑) ระดับปริญญาโท ใหขยาย
ระยะเวลาการศึกษาได ๒ ครั้ง ครั้งแรกใชทุนกระทรวงกลาโหม มีกําหนดไมเกิน ๖ เดือน ครั้งท่ี ๒  
ใชทุนสวนตัว มีกําหนดไมเกิน ๑ ป หากไมสําเร็จการศึกษาใหยุตกิารศึกษาและเดินทางกลับ 
      ๗.๖.๔.๑(๑.๒) ระดับปริญญาเอก ใหขยาย
ระยะเวลาการศึกษาได ๒ ครั้ง  ครั้งแรกใชทุนกระทรวงกลาโหม  มีกําหนดไม เกิน ๑  ป  ครั้ง ท่ี ๒  
ใชทุนสวนตัว มีกําหนดไมเกิน ๑ ป หากไมสําเร็จการศึกษาใหยุติการศึกษาและเดินทางกลับ 
     ๗.๖.๔.๑(๒) ผูท่ีไปศึกษาดวยทุนสวนตัว 
      ๗.๖.๔.๑(๒.๑) ระดับปริญญาโท ใหขยาย
ระยะเวลาการศึกษาได ๒ ครั้ง ครั้งแรกใชทุนกระทรวงกลาโหม มีกําหนดไมเกิน ๖ เดือน ครั้งท่ี ๒  
ใชทุนสวนตัว มีกําหนดไมเกิน ๑ ป หากไมสําเร็จการศึกษาใหยุติการศึกษาและเดินทางกลับ 
      ๗.๖.๔.๑(๒.๒) ระดับปริญญาเอก ใหขยาย
ระยะเวลาการศึกษาได ๒ ครั้ง ๆ ละไมเกิน ๑ ป หากไมสําเร็จการศึกษาใหยุติการศึกษาและเดินทางกลับ 

/ ๗.๖.๔.๒ ... 



- ๘ - 
 
    ๗.๖.๔.๒ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย คือ เหตุใด ๆ อันเกิดขึ้นก็ดีจะใหผล
พิบัติก็ด ีไมมีใครจะอาจปองกันได แมท้ังบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้นจะไดจัดการ
ระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานะเชนนั้น 
    ๗.๖.๔.๓ มีการเปล่ียนแปลงและขยายระยะเวลาหลักสูตรการศึกษาใหม
ซ่ึงจะตองมีเอกสารรับรองจากสถานศึกษาเสนอมาประกอบการพิจารณาดวย 
   ๗.๖.๕ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาท่ีไมเขาหลักเกณฑตามขอ ๗.๖.๔   
อาจกระทําได แตตองไมเกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม และใหใชทุนสวนตัว 
  ๗.๗ การเปล่ียนสาขาวิชาท่ีศึกษาและการเปล่ียนสถานศึกษา ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ
จะตองเขาศึกษาตามกําหนดเวลา สาขาวิชา และสถานศึกษาท่ีไดรับอนุมัติไว หากมีความจําเปน 
ตองเปล่ียนแปลงสาขาวิชาท่ีศึกษา และหรือสถานศึกษาใหม ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมกอน
และตองอยูในเง่ือนไขดังนี ้
   ๗.๗.๑ การเปล่ียนสาขาวิชาท่ีศึกษาจะกระทําไดตอเม่ือ 
    ๗.๗.๑.๑ สถานศึกษาไมเปดสอนสาขาวิชา หรือเปล่ียนแปลงเนือ้หาวชิา
ใหผิดไปจากเดิมมาก และผูรับการศึกษาไมสามารถหาสถานศึกษาแหงอ่ืนไดในระยะเวลาอันส้ัน 
    ๗.๗.๑.๒ สาขาวิชาท่ีเปล่ียนใหมตองเปนประโยชนตอทางราชการ
ทหารและสวนราชการตนสังกัดหรือท่ีเกี่ยวของพิจารณาแลวเห็นชอบดวย 
   ๗.๗.๒ การเปล่ียนสถานศึกษาจะกระทําไดตอเม่ือ 
    ๗.๗.๒.๑ สถานศึกษาเดิมไมเปดสอนสาขาวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหไป
ศึกษาแตสถานศึกษาอ่ืนเปดสอนสาขานั้นยอมรับใหเขาศึกษาได 
    ๗.๗.๒.๒ สถานศึกษาเดิมมีอุปกรณการศึกษา หรือการวิจัยไมเพียงพอ
จําเปนตองเปล่ียนสถานศึกษา 
    ๗.๗.๒.๓ สถานศึกษาใหมเปนท่ีเช่ือถือได และเปนท่ีรับรองของ 
ทางราชการทหารเชนเดียวกับสถานศึกษาเดิม 
    ๗.๗.๒.๔ การเปล่ียนสถานศึกษาตองไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลา
การศึกษาออกไปอีก 
 ขอ  ๘ วิธีการดําเนินการทางเอกสารเพ่ือขอรับอนุมัติ ตองดําเนินการดังนี ้
  ๘.๑ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา        
   ๘.๑.๑ ใหสวนราชการตนสังกัดเสนอรายงานพรอมดวยหลักฐานและเอกสาร
เพ่ือประกอบการพิจารณาตามสายการบังคับบัญชา ถึงสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ และในรายงานจะตองระบุ 
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    ๘.๑.๑.๑ ความจําเปนท่ีจะตองสงไปศึกษา 
    ๘.๑.๑.๒ ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือวิชาท่ีศึกษา สถานศึกษา 
และประเทศท่ีจะสงไปศึกษา 
    ๘.๑.๑.๓ หนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีตอบรับใหเขาศึกษาได 
    ๘.๑.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเม่ือใดถึงเม่ือใด 
    ๘.๑.๑.๕ คาใชจายและงบประมาณท่ีใชสนับสนุนในการศึกษา 
   ๘.๑.๒ เม่ือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอตรงกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ พิจารณาเห็นชอบแลว ใหรายงานตามสาย 
การบังคับบัญชาเพ่ือขอรับอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตอไป 
   ๘.๑.๓ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา จะเดินทางไปศึกษาไดตอเม่ือไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือกระทรวงกลาโหมออกคําส่ังใหเดินทางไปศึกษาไดแลว 
  ๘.๒ ผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา 
   ๘.๒.๑ รายงานขออนุญาตและแสดงความประสงคตอผูบังคับบัญชาโดยตรง 
และในรายงานจะตองระบุ 
    ๘.๒.๑.๑ คุณวุฒิของผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา พรอมดวยหลักฐาน 
    ๘.๒.๑.๒ ระดับการศึกษา หลักสูตรหรือวิชาท่ีศึกษา สถานศึกษา 
และประเทศท่ีจะลาไปศึกษา 
    ๘.๒.๑.๓ หนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีตอบรับใหเขาศึกษาได 
    ๘.๒.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเม่ือใดถึงเม่ือใด 
    ๘.๒.๑.๕ หลักฐานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา 
    ๘.๒.๑.๖ คาใชจายหรือทุนท่ีใชในการศึกษา 
   ๘.๒.๒ เม่ือผูบังคับบัญชาของผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษาพิจารณาเห็นวาเหมาะสม
ใหเสนอความเห็นขึ้นไปตามลําดับ ถึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม  ผูบัญชาการทหารบก 
ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ เพ่ือพิจารณา 
   ๘.๒.๓ ใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก 
ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ ตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ นาย พิจารณาความเหมาะสม
หากจําเปนใหทดสอบความรู 
   ๘.๒.๔ เม่ือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก 
ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ ไดรับรายงานจากคณะกรรมการแลว ถาเห็นสมควรก็ให
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา เพ่ือขอรับอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตอไป 
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   ๘.๒.๕ ผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา จะเดินทางไปศึกษาไดตอเม่ือไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือกระทรวงกลาโหมออกคําส่ังใหไปศึกษาไดแลว 
  ๘.๓ ผูท่ีทางราชการรับโอนเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม 
   ๘.๓.๑ ยื่นใบสมัครตอสวนราชการท่ีผูสมัครจะขอรับทุน หรือจะยื่นใบสมัคร
ผานสถานทูต สถานกงสุล หรือสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารประเทศท่ีศึกษาอยูนั้นก็ได โดยแนบหลักฐาน
ดังนี ้
    ๘.๓.๑.๑ รายงานการศึกษาของผูท่ีขอโอนระหวางท่ีศึกษาอยูใน
ตางประเทศ ตั้งแตเริ่มศึกษาในตางประเทศท่ีผูนั้นศึกษาอยู 
    ๘.๓.๑.๒ ใบแจงผลการศึกษาท่ีได ศึกษาในตางประเทศมาแลว
ท้ังหมดและหลักสูตรของสถานศึกษาในตางประเทศท่ีผูนั้นศึกษาอยู 
    ๘.๓.๑.๓ คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
    ๘.๓.๑.๔ ในรับรองความประพฤติจากสถานทูต สถานกงสุล หรือ
สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารประจําประเทศนั้น 
    ๘.๓.๑.๕ ใบรับรองของแพทยท่ีแสดงวามีรางกายสมบูรณ 
    ๘.๓.๑.๖ หลักฐานแสดงฐานะของผูค้ําประกัน 
    ๘.๓.๑.๗ หลักฐานของทางราชการแสดงถึงสัญชาติของผูขอโอน 
    ๘.๓.๑.๘ รูปถายปจจุบันของผูสมัคร ถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก 
ขนาด ๔ X ๖ เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป 
   ๘.๓.๒ สวนราชการท่ีรับใบสมัครของผูขอโอน เสนอรายงานตามสายงาน  
ถึงสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณา 
   ๘.๓.๓ เม่ือหัวหนาราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก 
ผูบัญชาการทหารเรือ หรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ พิจารณาเห็นชอบแลว ใหเสนอรายงานตามสาย         
การบังคับบัญชา เพ่ือขอรับอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตอไป 
   ๘.๓.๔ ผูท่ีขอโอน จะเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมไดเม่ือไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแลว 
  ๘.๔ ผูท่ีขอเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหมใหดําเนินการเชนเดียวกับ     
ขอ ๘.๓ โดยอนุโลม 
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  ๘.๕ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
   ๘.๕.๑ ใหผูท่ีขอขยายระยะเวลาการศึกษารายงานผานสํานักงานผูชวยทูต 
ฝายทหารประจําประเทศท่ีศึกษาอยูถึงสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ  
หรือกองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณาในโอกาสแรกท่ีทราบวาจําเปนตองขยายระยะเวลาการศึกษา ในรายงาน 
จะตองระบุถึงสาเหตุท่ีตองขยายระยะเวลาการศึกษาและระยะเวลาท่ีตองขยายไปอีกตั้งแตเม่ือใดถึงเม่ือใด 
โดยใหแนบใบรับรองของสถานศึกษา หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเช่ือถือได เพ่ือประกอบการพิจารณา 
   ๘.๕.๒ ใหผูชวยทูตฝายทหารท่ีไดรับรายงานพิจารณาและเสนอความเห็น
ประกอบ 
   ๘.๕.๓ เม่ือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ พิจารณาเห็นชอบแลว ใหเสนอรายงาน 
ตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือขอรับอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ตอไป 
  ๘.๖ การเปล่ียนสาขาวิชาท่ีศึกษา หรือเปล่ียนสถานศึกษา 
   ๘.๖.๑ ใหผูท่ีขอเปล่ียนสาขาวิชาท่ีศึกษาหรือเปล่ียนสถานศึกษา รายงานผาน
สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารประจําประเทศท่ีศึกษาอยู ถึงสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณาในโอกาสแรกท่ีทราบวาจําเปนตองเปล่ียนสาขาวิชา
ท่ีศึกษา และหรือเปล่ียนสถานศึกษา โดยในรายงานตอง 
    ๘.๖.๑.๑ ระบุถึงสาเหตุท่ีเปล่ียนสาขาวิชาท่ีศึกษา และหรือเปล่ียน
สถานศึกษา 
    ๘.๖.๑.๒ แนบหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีขอเปล่ียน และหรือช่ือ 
กับท่ีตั้งของสถานศึกษาใหม 
    ๘.๖.๑.๓ แนบใบรับรองของสถานศึกษาท่ียินยอมใหเปล่ียนสาขาวิชา 
ท่ีศึกษา และหรือใบตอบรับของสถานศึกษาใหม 
   ๘.๖.๒ ใหผูชวยทูตฝายทหารท่ีไดรับรายงานพิจารณาและเสนอความเห็น
ประกอบ 
   ๘.๖.๓ เม่ือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ พิจารณาเห็นชอบแลว ใหเสนอรายงานตาม  
สายการบังคับบัญชา เพ่ือขอรับอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตอไป 
 ขอ  ๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูมีอํานาจอนุมัติการศึกษาในตางประเทศ 
กรณีตางๆ ตามขอ ๘ เวนการเปล่ียนสถานศึกษาซ่ึงถาไมกระทบกระเทือนตอระยะเวลาการศึกษาท่ีไดรับ 
อนุมัติไวเดิม ใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ 
หรือผูบัญชาการทหารอากาศ  เปนผูมีอํานาจอนุมัติได 
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 ขอ  ๑๐ สิทธิในดานการเงินของผูท่ีศึกษาในตางประเทศ 
  ๑๐.๑ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา 
   ๑๐.๑.๑ ขาราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือลูกจางประจํา 
ท่ีไปศึกษาในตางประเทศใหไดรับเงินเดือน หรือคาจางรายเดือน ตามปกติจากตนสังกัด  สวนคาใชจาย 
ของผูท่ีไปศึกษาใหไดรับตามขอ ๑๑ 
   ๑๐.๑.๒ บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากขอ ๑๐.๑.๑ ใหไดรับคาใชจายของผูท่ีไปศึกษา
ในตางประเทศตามขอ ๑๑ 
  ๑๐.๒ ผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา ใหไดรับเงินไดรายเดือน หรือคาจางรายเดือน
ตามปกติจากตนสังกัด 
  ๑๐.๓ ผูท่ีทางราชการรับโอนเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม ถาเปน
ขาราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือลูกจางประจํา ใหไดรับสิทธิในดานการเงิน  
ตามขอ ๑๐.๑.๑ สวนบุคคลอ่ืนท่ีมิใชขาราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือลูกจางประจํา 
ใหไดรับสิทธิในดานการเงิน ตามขอ ๑๐.๑.๒ 
 ขอ  ๑๑ คาใชจายของผูท่ีไปศึกษาในตางประเทศ มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ คาเครื่องแตงตัว 
  ๑๑.๒ คาโดยสารเครื่องบินไปกลับ ระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีไปศึกษา 
  ๑๑.๓ คาใชจายในการศึกษา ไดแก 
   ๑๑.๓.๑ คาเรียนพิเศษและคาตําราซ่ึงผูไดรับทุนแลว แตจําเปนตองศึกษา
ภาษาตางประเทศเพ่ิมเติมกอนเดินทาง  หรือกอนเขาศึกษาในสถานศึกษาท่ีผูรับทุนจะตองศึกษา 
   ๑๑.๓.๒ คาเลาเรียน 
   ๑๑.๓.๓ คาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  
   ๑๑.๓.๔ คาประกันสุขภาพตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   ๑๑.๓.๕ คาตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา 
   ๑๑.๓.๖ คาใชจายในการทําวิทยานิพนธ 
  ๑๑.๔ คาใชจายประจําตัว 
  ๑๑.๕ คาใชจายในการเดินทางในตางประเทศ เพ่ือเขารับการศึกษา หรือระหวาง
การศึกษา หรือยายสถานศึกษา หมายถึงคาพาหนะ หรือคาใชจายในการเดินทางในตางประเทศไปกลับ
ระหวางสนามบินไปยังท่ีพัก  หรือไปดูงาน ฝกงานในทองท่ีตาง ๆ ในระหวางกําลังศึกษาอยูหรือยาย
สถานศึกษา และใหรวมคาธรรมเนียมสนามบินดวย 
  ๑๑.๖ คารักษาพยาบาล 
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  ๑๑.๗ คาขนสงของกลับประเทศไทย 
  ๑๑.๘ คาใชจายอ่ืน ๆ  
 ขอ  ๑๒ คาใชจายตามขอ ๑๑ ใหเบิกจายเฉพาะบุคคลตามขอ ๖.๑ และขอ ๖.๓ โดยจายให 
ตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด หรือตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  แลวแตกรณี 
 ขอ  ๑๓ การทําสัญญาของผูท่ีไปศึกษาในตางประเทศ 
  ๑๓.๑ ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ ตองทําหนังสือสัญญาและวางหลักทรัพยประกัน 
หรือทําสัญญาค้ําประกันกับกระทรวงกลาโหม ใหไวแกสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เพ่ือรับราชการชดใช ตามกรณีและเง่ือนไขดังนี ้
   ๑๓.๑.๑ ขาราชการทหาร ลูกจางประจํา และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ท่ีทางราชการสงไปศึกษา 
    ๑๓.๑.๑.๑ ถาศึกษาไมเกิน ๓ เดือน ตองกลับมารับราชการชดใช 
๑ ป  นับตั้งแตมาปฏิบัติหนาท่ีหลังจากจบการศึกษา 
    ๑๓.๑.๑.๒ ถ า ศึกษาเกินกว า  ๓  เดื อน  แต ไม เกิน  ๖  เ ดือน  
ตองกลับมารับราชการชดใช ๒ ป นับตั้งแตวันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีหลังจากจบการศึกษา 
    ๑๓.๑.๑.๓ ถาศึกษาเกินกวา ๖ เดือน ตองกลับมารับราชการชดใช 
๒ เทาของระยะเวลาท่ีศึกษา แตตองไมนอยกวา ๓ ป หรืออยางสูงไมเกิน ๑๐ ป นับตั้งแตวันท่ีปฏิบัติหนาท่ี
หลังจากจบการศึกษา 
   ๑๓.๑.๒ บุคคลอ่ืนท่ีมิใชขาราชการทหาร ลูกจางประจํา หรือนักเรียน 
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ท่ีขอรับทุนกระทรวงกลาโหม เพ่ือไปศึกษาในตางประเทศ ตองทําหนังสือสัญญา
และวางหลักทรัพยประกันหรือทําสัญญาค้ําประกันกับกระทรวงกลาโหม ใหไวแกสวนราชการขึ้นตรงตอ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ  เพ่ือรับราชการชดใชไมนอยกวา ๒ เทา 
ของระยะเวลาท่ีไดรับทุนไปศึกษา แตตองไมนอยกวา  ๕ ป หรืออยางสูงไมเกิน ๑๐ ป นับตั้งแตวันท่ี 
มาปฏิบัติหนาท่ีหลังจากจบการศึกษา  
   ๑๓.๑.๓ ผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา ตองทําหนังสือสัญญาและวางทรัพย
ประกันหรือทําสัญญาค้ําประกันกับกระทรวงกลาโหม ใหแกสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก  กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เพ่ือรับราชการชดใชตามระยะเวลาท่ีศึกษา เชนเดียวกับ             
ขอ ๑๓.๑.๑ 
   ๑๓.๑.๔ ผูท่ีทางราชการรับโอนเขาเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม
ตองทําหนังสือสัญญาและวางทรัพยประกันหรือทําสัญญาค้ําประกันกับกระทรวงกลาโหม ใหแกราชการ 
ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ  เพ่ือรับราชการชดใชดังนี ้
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    ๑๓.๑.๔.๑ ขาราชการทหาร ลูกจางประจํา หรือนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ใหใชเกณฑท่ีกําหนดตามขอ ๑๓.๑.๑  
    ๑๓.๑.๔.๒ บุคคลอ่ืนท่ีมิใชขาราชการทหาร ลูกจางประจํา หรือ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหใชเกณฑกําหนดตามขอ ๑๓.๑.๒ 
   ๑๓.๑.๕ ผูท่ีขอเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหม ตองทําสัญญา 
และวางทรัพยประกันหรือทําสัญญาค้ําประกันกับกระทรวงกลาโหม ใหแกสวนราชการขึ้นตรงตอ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เพ่ือชดใชคาเสียหาย 
  ๑๓.๒ ผู ท่ีเคยไปศึกษาในตางประเทศมาแลว และยังรับราชการชดใชไมครบ 
ตามสัญญา หากตองไปศึกษาในตางประเทศอีก ใหทําสัญญาและวางทรัพยประกันหรือทําสัญญาค้ําประกัน
กับกระทรวงกลาโหม ใหแกสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ เพ่ือรับราชการชดใชใหมอีก และใหนับเวลาราชการชดใชตอจากวันครบกําหนดตามสัญญา
เวลาท่ีไปศึกษาในตางประเทศเปนเวลารับราชการชดใช 
  ๑๓.๓ ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ ตองทําหนังสือสัญญาตามแบบทายขอบังคับนี ้คือ 
   ๑๓.๓.๑ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา ใชแบบสัญญาตามผนวก ก. 
   ๑๓.๓.๒ ผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา ใชแบบสัญญาตามผนวก ข. 
   ๑๓.๓.๓ ผูท่ีทางราชการรับเขาหรือโอนเปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม
ใชแบบสัญญาตามผนวก ค. เวนแตบุคคลตามขอ ๑๓.๑.๔.๑ ใชแบบสัญญาตามผนวก ก. 
   ๑๓.๓.๔ ผูท่ีขอเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหม ใชแบบสัญญา 
ตามผนวก ง. 
  ๑๓.๔ ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ ตองวางหลักทรัพยประกันหรือนําบุคคลท่ีเช่ือถือได
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดมาสัญญามาทําสัญญาค้ําประกัน ตามแบบผนวก จ. ทายขอบังคับนี้ โดยมี
หลักเกณฑดังนี้ 
   ๑๓.๔.๑ ผูค้ําประกันซ่ึงเปนเปนขาราชการประจําการ อาจใชหลักฐาน 
การเปนขาราชการแทนหลักทรัพยค้ําประกันก็ได คือ 
    ๑๓.๔.๑.๑ ผูค้ําประกันซ่ึงเปนนายทหารสัญญาบัตรตองมียศตั้งแต
พันตร ีนาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป และมียศเทากันหรือสูงกวาผูใหสัญญา  หากผูค้ําประกัน
ไมไดรับเงินเดือนจากสวนราชการท่ีใหทําสัญญา ตองมีหนังสือรับรองการเปนขาราชการจากผูบังคับบัญชา
ตั้งแตผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบินหรือเทียบเทาขึ้นไป 
    ๑๓.๔.๑.๒ ผูค้ําประกันซ่ึงเปนขาราชการประเภทอ่ืน  ตองเทียบเทา
ขาราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป  และไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาผูใหสัญญา  กับมีหนังสือรับรอง
การเปนขาราชการ และเงินไดรายเดือนจากผูบังคับบัญชาตั้งแตช้ันอธิบดี  หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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   ๑๓.๔.๒ หลักทรัพยประกันหรือผูค้ําประกันอ่ืนนอกจากขอ  ๑๓ .๔ .๑  
ตองแสดงหลักทรัพยท่ีทางราชการรับรอง เชน สัญญาค้ําประกันของธนาคาร พันธบัตรของรัฐบาล   
โฉนดท่ีดิน หรือ นส.๓ ตนฉบับ พรอมกับสําเนา ๑ ชุด ซ่ึงผูท่ีศึกษาในตางประเทศหรือผูค้ําประกัน 
ถือกรรมสิทธ์ิโดยปลอดภาระผูกพันใด ๆ และมีมูลคาไมต่ํากวาจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชใหแกทางราชการ 
ซ่ึงมีหลักฐานการประเมินราคาหลักทรัพยจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และหามเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิ  
ในหลักทรัพยนั้นในระหวางท่ีผูศึกษาในตางประเทศ หรือผูค้ําประกันไดสัญญาไวทางราชการ 
   ๑๓.๔.๓ หากผูค้ําประกันตายหรือสาบสูญหรือไรความสามารถ หรือเสมือน
ไรความสามารถหรือลดสถานภาพหรือลดสถานภาพหรือกระทรวงกลาโหมใหเปล่ียนหรือเพ่ิมผูค้ําประกัน
หรือหลักทรัพยประกันผูท่ีศึกษาในตางประเทศตองแจงและจัดหาผูค้ําประกันใหมหรือเพ่ิมหรือวางทรัพย
ประกันเพ่ิมภายใน ๖๐ วันนับแตทราบเหตุหรือรับแจง 
   ๑๓.๔.๔ ผูท่ีศึกษาในตางประเทศหรือผูค้ําประกันท่ีมีคูสมรสหรือเปนผูเยาว
ตองใหคูสมรสหรือผูแทนโดยธรรมใหคํายินยอมโดยลงลายมือช่ือในหนังสือสัญญา หรือหนังสือใหคํายินยอม
ตามแบบผนวก ฉ. ทายขอบังคับนี้ดวย 
 ขอ  ๑๔ การปกครองบังคับบัญชาระหวางศึกษาในตางประเทศ 
  ๑๔.๑ ขาราชการทหาร ลูกจางประจํา หรือนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ท่ีศึกษาในตางประเทศ ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตองอยูในระเบียบวินัย และปฏิบัติตาม 
แบบธรรมเนียมทหารทุกประการ 
  ๑๔.๒ ผูท่ีศึกษาในตางประเทศ ใหอยูในความปกครองบังคับบัญชาของผูชวยทูต 
ฝายทหารประจําประเทศนั้น หรือผูท่ีกระทรวงกลาโหมมอบอํานาจใหปกครองบังคับบัญชา ตั้งแตวัน
รายงานตัวเม่ือเดินทางไปถึงจนกระท่ังเดินทางกลับ 
 ขอ  ๑๕ การบรรจุเขารับราชการ การเล่ือนฐานะและการเล่ือนคาจางสูงขึ้น 
  ๑๕.๑ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา สําหรับนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
นักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม นักเรียนความดูแลของกระทรวงกลาโหม ตองดําเนนิการดังนี ้
   ๑๕.๑.๑ ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับศึกษาเสนอรายงานขอบรรจุเขารับ
ราชการตามสายการบังคับบัญชาถึงสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ  
หรือกองทัพอากาศ และในรายงานจะตองช้ีแจงพรอมกับเสนอหลักฐานและเอกสารเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา ดงันี้ 
    ๑๕.๑.๑.๑ ระดับการศึกษา หลักสูตรหรอืวิชาท่ีศึกษา สถานศึกษา
และประเทศท่ีสงไปศึกษา 
    ๑๕.๑.๑.๒ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเม่ือใดถึงเม่ือใด 
    ๑๕.๑.๑.๓ คุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา 
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    ๑๕.๑.๑.๔ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการบรรจุเขารับราชการ 
   ๑๕.๑.๒ เม่ือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ พิจารณาแลวเห็นวาการขอบรรจุเขารับราชการ
ถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๒๑ หรือคําส่ังกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือนในการบรรจุบุคคล  และผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนทหารแลว ใหดําเนินการบรรจุเขารับราชการได 
  ๑๕.๒ ผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา หรือผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา ถาเปนขาราชการทหาร
ต่ํากวาช้ันสัญญาบัตรหรือลูกจางประจํา หากคุณวุฒิท่ีสําเร็จมาสามารถเล่ือนฐานะเปนขาราชการทหาร 
สัญญาบัตรไดหรือเล่ือนคาจางใหสูงขึ้นได อาจพิจารณาดําเนินการเล่ือนฐานะเปนขาราชการทหาร 
ช้ันสัญญาบัตร หรือเล่ือนคาจางใหสูงขึ้นได แตท้ังนี้ตองไมใหเล่ือนบําเหน็จประจําปในระหวางเวลาท่ีศึกษาอยู 
 ขอ  ๑๖ การเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางตามคุณวุฒิ ขาราชการทหารหรือลูกจางประจํา 
ท่ีทางราชการสงไปศึกษาหรือขออนุญาตลาไปศึกษา ถาสําเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิสูงขึ้นหรือเพ่ิมขึ้น 
และมีโอกาสท่ีจะไดเล่ือนเงินเดือนหรือคาจางสูงขึ้นตามอัตราเงินเดือนหรือคางจางตามคุณวุฒินั้น ๆ  
ใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๖.๑ ถาผูนั้นสมัครใจและยืนยันไมขอรับบําเหน็จประจําประหวางท่ีศึกษาอยูก็ให
ไดรับเงินเดือนหรือคาจางเทากับจํานวนเงินตามอัตราเงินเดือนหรือคาจางตามคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ีดํารง
ตําแหนงหนาท่ีหลักท่ีตองใชวชิาชีพนั้น 
  ๑๖.๒ ถาผูนั้นสมัครใจและยืนยันไมขอรับเงินเดือนหรือคางจางเทากับจํานวนเงิน
ตามอัตราเงินเดือนหรือคางจางตามคุณวุฒิไวกอนแลว ก็ใหไดรับการพิจารณาบําเหน็จประจําประหวาง 
ท่ีศึกษาอยู 
 ขอ  ๑๗ การพิจารณาบําเหนจ็ประจําปของผูท่ีไปศึกษาเพ่ิมเติมในสถานศึกษาตางประเทศให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชหารทหาร 
 ความในวรรคแรก ใหใชบังคับโดยอนุโลมกับลูกจาง ท่ีทางราชการสงไปศึกษาในตางประเทศดวย 
 ขอ  ๑๘ ใหสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ  
มีอํานาจออกระเบียบไดโดยไมขัดตอขอบังคับนี ้
 
 ประกาศ        ณ        วันท่ี         ๒๐        ธันวาคม        พ.ศ.๒๕๒๗ 
 
 (ลงช่ือ)   พลเอก     ป.   ติณสูลานนท 
 ( เปรม  ติณสูลานนท ) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

/ หมายเหตุ … 
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หมายเหตุ    - แกขอความคลาดเคล่ือนในขอ ๗.๑.๕.๑  ตามใบแกคําผิด  ท่ี ๑๓/๒๙  ลง ๑๒ พ.ย.๒๙ 
 - ความในขอ ๗.๕.๕.๑ ยกเลิก  และใชใหมตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๒๙ 
 - ใหยกเลิกหนังสือสัญญาค้ําประกันผูท่ีศึกษาในตางประเทศ  (แบบผนวก จ.)  และหนังสือ 
  ใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรสหรือผูแทนโดยชอบธรรม  (แบบผนวก ฉ.)  
  และใชใหมแทนตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๒ 
 - ใหยกเลิกหนังสือสัญญาสําหรับผูท่ีทางราชการสงไปศึกษาและรับโอนเขาศึกษา 
  ในตางประเทศ  (แบบผนวก ก.),  หนังสือสัญญาสําหรับผูท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา 
  ในตางประเทศ  (แบบผนวก ข.) และ  (แบบผนวก ค.)  และใชใหมตามขอบังคับ กห.ฯ   
  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๔ 
 - ความในขอ ๑๗ ยกเลิก  และใชใหมแทนตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
 - ความในขอ ๑๐ ยกเลิก  และใชใหมแทนตามขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 - ความในขอ ๗.๖.๑ และขอ ๗.๖.๔.๑  ยกเลิก  และใชใหมแทนตามขอบังคับ กห.ฯ 
  (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แบบผนวก  ก.) 

หนังสือสัญญาสําหรับผูท่ีทางราชการสงไปศึกษา 
และรับโอนเขาศึกษาในตางประเทศ 

  
 
 

ทําท่ี     
วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 ขาพเจา เกดิวันท่ี เดือน พ.ศ.  
อายุ ป  สัญชาติ มีภูมิลําเนาอยูเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด โทรศัพท รหัสไปรษณีย  
ช่ือบิดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือมารดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือคูสมรส สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ขณะนี้ขาพเจาอยูในความปกครองของ  (ถามี)   
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว ,  สําเนาทะเบียนบาน ,  สําเนาทะเบียนสมรส ,  หนังสือยินยอม    
และหลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีแนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี ้
 ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนีใ้หไวกับกระทรวงกลาโหม  มีขอความดังตอไปนี ้
 ขอ  ๑ ตามท่ีทางราชการสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศเพ่ือศึกษาในสาขาวิชา 
หรือหลักสูตร ระดับ ณ  สถาบัน  
 ในประเทศ มีกําหนดเวลา ป 
พ.ศ. นั้น  ขาพเจาไดรับทราบความประสงคของทางราชการแลววา  ตองการใหขาพเจา
กลับมาปฏิบัติราชการในกระทรวงกลาโหม  ขาพเจาขอสัญญาวาในระหวางท่ีทางราชการกําหนดใหศึกษา
วิชาอยูนั้น  ขาพเจาจะไมลาออกจากราชการหรือโอนสังกัดหรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้  เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงกลาโหม 
 ขอ  ๒ ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาอยูในตางประเทศนั้น  ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย
และปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําส่ัง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ ท้ังจะพยายาม
พากเพียรและตั้งใจศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญาไมเกียจคราน  จะไมทําการสมรสในตางประเทศโดยมิไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงกลาโหมกอน  และจะไมกระทําความผิดใด ๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเปนเหตุ
ใหทางราชการตองบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือปลดขาพเจาออกจากราชการหรือเรียกตัวกลับตนสังกัด 
ขาพเจาจักอยูในความควบคุมบังคับบัญชา ท้ังจักเช่ือฟงและประพฤติตามคําแนะนําของทูตไทยในประเทศ 
ท่ีขาพเจากําลังศึกษาอยู หรือผูท่ีกระทรวงกลาโหมมอบหมายใหบังคับบัญชาทุกประการ 
 

/ ขอ ๓ 

 
รูปถาย 

ผูใหสัญญา 
ขนาด ๔ x ๖ ซม. 
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 ขอ  ๓ เม่ือขาพเจาไดศึกษาสําเร็จหรือครบกําหนดเวลาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว 
หรือกระทรวงกลาโหมใหขาพเจาศึกษาตอไปอีกเพียงใด หรือขาพเจาตองยุติการศึกษาดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม 
ขาพเจาสัญญาวาจะกลับมารายงานตัวเพ่ือเขารับราชการในกระทรวงกลาโหม ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ส้ินสุดการศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใดดังกลาวขางตน 
 ขอ  ๔ เม่ือขาพเจาไดรายงานตัวเพ่ือเขารับราชการตามขอ ๓ แลว  ขาพเจาสัญญาวาจะอยู 
รับราชการในกระทรวงกลาโหมตอไปอีกคือ ถาไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศไมเกินกวา ๓ เดือน  
ตองรับราชการตอไปอีกไมนอยกวา ๑ ป  ถาไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศเกินกวา ๓ เดือน  
แตไมเกิน ๖ เดือน ตองรับราชการตอไปอีกไมนอยกวา ๒ ป  ถาไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศ 
เกินกวา ๖ เดือน ตองรับราชการตอไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาท่ีไดสงขาพเจาไปศึกษา
ในตางประเทศ  แตตองไมนอยกวา ๓ ป  หรืออยางสูงไมเกิน ๑๐ ป  อีกท้ังขาพเจาจะไมลาออกจากราชการ
กอนครบกําหนดท่ีกลาวแลว  หรือจะไมกระทําผิดใด ๆ จนเปนเหตุใหทางราชการตองปลดขาพเจาออกจาก
ราชการ ในกรณีท่ีรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืน  ยังไมครบกําหนด ใหนับตอจากวันครบกําหนด 
ตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป  แตมิใหนับเวลาท่ีไปศึกษาในตางประเทศเปนเวลารับราชการชดใช 
 ขอ  ๕ ถากระทรวงกลาโหมส่ังใหขาพเจากลับจากตางประเทศไมวากรณีใด ๆ ขาพเจา 
จักตองกลับทันทีและยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว และขาพเจา
ยอมปฏิบัติตามสัญญาขอ ๓  และขอ ๔  ทุกประการ 
 ขอ  ๖ หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมใหทางราชการ
เรียกตัวกลับหรือปลดขาพเจาออกจากราชการได โดยทางราชการมิตองรับผิดในคาเสียหายอยางใด ๆ  
ท้ังขาพเจายอมชดใชเงินใหแกกระทรวงกลาโหมเปนจํานวน ๓ เทาของเงินรายเดือน  และคาใชจายหรือ
คาเสียหายท้ังส้ินท่ีไดจายใหหรือจายแทนขาพเจาเนื่องในการศึกษานี้จนครบถวนทันทีท่ีทวงถาม เวนแต 
ในกรณีท่ีขาพเจาปวยโดยมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา ซ่ึงแพทยท่ีกระทรวงกลาโหมยอมรับ 
ไมนอยกวา ๓ นาย  ไดตรวจและรับรองวาเปนผูไมสามารถจะประกอบกิจการเกี่ยวกับวิทยาการนั้นได 
และกระทรวงกลาโหมไดอนุญาตแลว  หากขาพเจาไดรับราชการไปบางแลวแตยังไมครบกําหนดตามสัญญา
ฉบับนี้การชดใชเงินยอมลดลงตามสวน โดยชดใชเฉพาะเวลารับราชการท่ียังขาดอยูซ่ึงเฉล่ียจากจํานวนเงิน 
ท่ีจะตองชดใชท้ังหมดจนครบถวนทันทีท่ีทวงถามเชนกัน  หากขาพเจาไดเขารับราชการใหถือวาสัญญานี้ 
คงมีผลบังคับใชไดดังเดิม 
 ขอ  ๗ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผู มีคุณสมบัติท่ัวไปครบถวนอยู ในหลักเกณฑถูกตอง 
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการศึกษาในตางประเทศทุกประการ และจักไมรองขอสิทธิใด ๆ  
ยิ่งกวาท่ีทางราชการกําหนดให 
 
 

/ ขอ ๘ ... 
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 ขอ  ๘ หากผูค้ําประกันของขาพเจาตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ตาย  หรือสาบสูญ หรือ 
ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือลดสถานภาพ หรือกระทรวงกลาโหมใหเปล่ียนหรือเพ่ิม 
ผูค้ําประกันหรือหลักทรัพยประกัน  ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทนหรือเพ่ิมหรือวางหลักทรัพย
ประกันเพ่ิมภายใน  ๖๐ วัน  นับแตทราบเหตุหรือรับแจง 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  ผูใหสัญญา 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  คูสมรส/ผูแทน 
 ( ) โดยชอบธรรม (ถามี) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แบบผนวก  ข.) 

หนังสือสัญญาสําหรับผูท่ีขออนุญาตลาไปในตางประเทศ 
  

 
 
 

ทําท่ี     
วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 ขาพเจา เกิดวันท่ี เดือน พ.ศ.  
อายุ ป  สัญชาติ มีภูมิลําเนาอยูเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด โทรศัพท รหัสไปรษณีย  
ช่ือบิดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือมารดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือคูสมรส สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ขณะนี้ขาพเจาอยูในความปกครองของ  (ถามี)   
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว ,  สําเนาทะเบียนบาน ,  สําเนาทะเบียนสมรส ,  หนังสือยินยอม    
และหลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีแนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี ้
 ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับกระทรวงกลาโหม  มีขอความดังตอไปนี ้
 ขอ  ๑ ตามท่ีทางราชการสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศเพ่ือศึกษาในสาขาวิชา 
หรือหลักสูตร ระดับ ณ  สถาบัน  
ในประเทศ มีกําหนดเวลา ป เดือน วัน  นับตั้งแต 
วันท่ี เดือน พ.ศ. นั้น   ขาพเจาไดรับทราบความประสงค 
ของทางราชการแลววา  ตองการใหขาพเจากลับมาปฏิบัติราชการในกระทรวงกลาโหม  ขาพเจาขอสัญญาวา
ในระหวางท่ีทางราชการกําหนดใหศึกษาวิชาอยูนั้น  ขาพเจาจะไมลาออกจากราชการหรือโอนสังกัด 
หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม 
 ขอ  ๒ ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาอยูในตางประเทศนั้น  ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย
และปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําส่ัง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ ท้ังจะพยายาม
พากเพียรและตั้งใจศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญาไมเกียจคราน  จะไมทําการสมรสในตางประเทศโดยมิไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงกลาโหมกอน และจะไมกระทําความผิดใด ๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเปนเหตุ
ใหทางราชการตองบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือปลดขาพเจาออกจากราชการหรือเรียกตัวกลับตนสังกัด 
ขาพเจาจักอยูในความควบคุมบังคับบัญชา ท้ังจักเช่ือฟงและประพฤติตามคําแนะนําของทูตไทยในประเทศ 
ท่ีขาพเจากําลังศึกษาอยู หรือผูท่ีกระทรวงกลาโหมมอบหมายใหบังคับบัญชาทุกประการ 
 

/ ขอ ๓ 

 
รูปถาย 

ผูใหสัญญา 
ขนาด ๔ x ๖ ซม. 



- ๒ - 
 
 ขอ  ๓ เม่ือขาพเจาไดศึกษาสําเร็จ  หรือครบกําหนดเวลาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว 
หรือกระทรวงกลาโหมใหขาพเจาศึกษาตอไปอีกเพียงใด หรือขาพเจาตองยุติการศึกษาดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม 
ขาพเจาสัญญาวาจะกลับมารายงานตัวเพ่ือเขารับราชการในกระทรวงกลาโหม ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ส้ินสุดการศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใดดังกลาวขางตน 
 ขอ  ๔ เม่ือขาพเจาไดรายงานตัวเพ่ือเขารับราชการตามขอ ๓ แลว  ขาพเจาสัญญาวาจะอยู 
รับราชการในกระทรวงกลาโหมตอไปอีก คือ ถาไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศไมเกินกวา ๓ เดือน  
ตองรับราชการตอไปอีกไมนอยกวา ๑ ป  ถาไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศเกินกวา ๓ เดือน  
แตไมเกิน ๖ เดือน ตองรับราชการตอไปอีกไมนอยกวา ๒ ป  ถาไดสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศ 
เกินกวา ๖ เดือน ตองรับราชการตอไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาท่ีไดสงขาพเจาไปศึกษา
ในตางประเทศแตตองไมนอยกวา ๓ ป  หรืออยางสูงไมเกิน ๑๐ ป  อีกท้ังขาพเจาจะไมลาออกจากราชการ
กอนครบกําหนดท่ีกลาวแลว  หรือจะไมกระทําผิดใด ๆ จนเปนเหตุใหทางราชการตองปลดขาพเจาออกจาก
ราชการ ในกรณีท่ีรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืน ยังไมครบกําหนด ใหนบัตอจากวนัครบกาํหนดตามสัญญา
ฉบับนั้น ๆ เปนตนไป  แตมิใหนับเวลาท่ีไปศึกษาในตางประเทศเปนเวลารับราชการชดใช 
 ขอ  ๕ ถากระทรวงกลาโหมส่ังใหขาพเจากลับจากตางประเทศไมวากรณีใด ๆ ขาพเจา 
จักตองกลับทันทีและยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว และขาพเจา
ยอมปฏิบัติตามสัญญาขอ ๓  และขอ ๔  ทุกประการ 
 ขอ  ๖ หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมใหทางราชการ
เรียกตัวกลับหรือปลดขาพเจาออกจากราชการได โดยทางราชการมิตองรับผิดในคาเสียหายอยางใด ๆ  
ท้ังขาพเจายอมชดใชเงินใหแกกระทรวงกลาโหมเปนจํานวน ๓ เทาของเงินรายเดือน  และคาใชจายหรือ
คาเสียหายท้ังส้ินท่ีไดจายใหหรือจายแทนขาพเจาเนื่องในการศึกษานี้จนครบถวนทันทีท่ีทวงถาม เวนแต 
ในกรณีท่ีขาพเจาปวยโดยมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา ซ่ึงแพทยท่ีกระทรวงกลาโหมยอมรับ 
ไมนอยกวา ๓ นาย  ไดตรวจและรับรองวาเปนผูไมสามารถจะประกอบกิจการเกี่ยวกับวิทยาการนั้นได 
และกระทรวงกลาโหมไดอนุญาตแลว  หากขาพเจาไดรับราชการไปบางแลวแตยังไมครบกําหนดตามสัญญา
ฉบับนี้  การชดใชเงินยอมลดลงตามสวนโดยชดใชเฉพาะเวลารับราชการท่ียังขาดอยู  ซ่ึงเฉล่ียจากจํานวนเงิน 
ท่ีจะตองชดใชท้ังหมดจนครบถวนทันทีท่ีทวงถามเชนกัน  หากขาพเจาไดเขารับราชการใหถือวาสัญญานี้ 
คงมีผลบังคับใชไดดังเดิม 
 ขอ  ๗ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผู มีคุณสมบัติท่ัวไปครบถวนอยู ในหลักเกณฑถูกตอง 
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการศึกษาในตางประเทศทุกประการ และจักไมรองขอสิทธิใด ๆ  
ยิ่งกวาท่ีทางราชการกําหนดให 
 
 

/ ขอ ๘ ... 
 



- ๓ - 
 

 ขอ  ๘ หากผู ค้ํ าประกันของข าพเจ าต ามหนัง สือ สัญญาฉบับนี้ตาย   หรือสาบสูญ  
หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือลดสถานภาพ หรือกระทรวงกลาโหมใหเปล่ียน 
หรือเพ่ิมผูค้ําประกัน หรือหลักทรัพยประกัน  ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทน หรือเพ่ิมหรือวาง
หลักทรัพยประกันเพ่ิม  ภายใน  ๖๐ วัน  นับแตทราบเหตุหรือรับแจง 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  ผูใหสัญญา 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  คูสมรส/ผูแทน 
 ( ) โดยชอบธรรม (ถามี) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบผนวก  ค.) 
 

หนังสือสัญญาสําหรับผูท่ีทางราชการรับเขาหรือโอน 
เปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม 

  
 

ทําท่ี     
วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 ขาพเจา เกิดวันท่ี เดือน พ.ศ.  
อายุ ป  สัญชาติ มีภูมิลําเนาอยูเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด โทรศัพท รหัสไปรษณีย  
ช่ือบิดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือมารดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือคูสมรส สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ขณะนี้ขาพเจาอยูในความปกครองของ  (ถามี)   
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว,  สําเนาทะเบียนบาน,  สําเนาทะเบียนสมรส,  หนังสือยินยอมและหลักฐาน
อ่ืน ๆ  ท่ีแนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี ้
 ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับกระทรวงกลาโหม  มีขอความดังตอไปนี ้
 ขอ  ๑ ตามท่ีทางราชการสงขาพเจาไปศึกษาในตางประเทศเพ่ือศึกษาในสาขาวิชา 
หรือหลักสูตร ระดับ  
ณ  สถาบัน ในประเทศ มีกําหนดเวลา ป 
 เดือน วัน  นับตั้งแตวันท่ี เดือน พ.ศ. นั้น   ข าพเจ า 
ไดรับทราบความประสงคของทางราชการแลววา  ตองการใหขาพเจากลับมาปฏิบัติราชการในกระทรวงกลาโหม  
ขาพเจาขอสัญญาวาในระหวางท่ีทางราชการกําหนดใหศึกษาวิชาอยูนั้น  ขาพเจาจะไมลาออกจากการเปน
นักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมหรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม 
 ขอ  ๒ ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาอยูในตางประเทศนั้น  ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย
และปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําส่ัง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ ท้ังจะพยายาม
พากเพียรและตั้งใจศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญาไมเกียจคราน  จะไมทําการสมรสในตางประเทศโดยมิไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงกลาโหมกอน และจะไมกระทําความผิดใด ๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเปนเหตุ
ใหทางราชการตองบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือปลดขาพเจาออกจากราชการหรือเรียกตัวกลับตนสังกัด 
ขาพเจาจักอยูในความควบคุมบังคับบัญชา ท้ังจักเช่ือฟงและประพฤติตามคําแนะนําของทูตไทยในประเทศ 
ท่ีขาพเจากําลังศึกษาอยูหรือผูท่ีกระทรวงกลาโหมมอบหมายใหบังคับบัญชาทุกประการ 
 

/ ขอ ๓ 
 

 
รูปถาย 

ผูใหสัญญา 
ขนาด ๔ x ๖ ซม. 



- ๒ - 
 
 ขอ  ๓ เม่ือขาพเจาไดศึกษาสําเร็จ  หรือครบกําหนดเวลาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว 
หรือกระทรวงกลาโหมใหขาพเจาศึกษาตอไปอีกเพียงใด หรือขาพเจาตองยุติการศึกษาดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม 
ขาพเจาสัญญาวาจะกลับมารายงานตัวเพ่ือเขารับราชการในกระทรวงกลาโหม ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ส้ินสุดการศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใดดังกลาวขางตน 
 ขอ  ๔ เม่ือขาพเจาไดรายงานตัวเพ่ือเขารับราชการตามขอ ๓ แลว  ขาพเจาสัญญาวาจะอยู 
รับราชการในกระทรวงกลาโหมตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาท่ีไดรับขาพเจาเขาหรือโอน
เปนนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหมแตตองไมนอยกวา ๕ ป หรืออยางสูงไมเกิน ๑๐ ป  อีกท้ังขาพเจา 
จะไมลาออกจากราชการกอนครบกําหนดท่ีกลาวแลว  หรือจะไมกระทําผิดใด ๆ จนเปนเหตุใหทางราชการ
ตองปลดขาพเจาออกจากราชการ ในกรณีท่ีรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืน ยังไมครบกําหนด  ใหนับ 
ตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป  แตมิใหนับเวลาท่ีไปศึกษาในตางประเทศเปนเวลา 
รับราชการชดใช 
 ขอ  ๕ ถากระทรวงกลาโหมส่ังใหขาพเจากลับจากตางประเทศไมวากรณีใด ๆ ขาพเจา 
จักตองกลับทันทีและยอมใหถือเสมือนวาไดศึกษาครบตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดไวแลว และขาพเจา
ยอมปฏิบัติตามสัญญาขอ ๓  และขอ ๔  ทุกประการ 
 ขอ  ๖ หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมใหทางราชการ
เรียกตัวกลับหรือปลดขาพเจาออกจากราชการได โดยทางราชการมิตองรับผิดในคาเสียหายอยางใด ๆ  
ท้ังขาพเจายอมชดใชเงินใหแกกระทรวงกลาโหมเปนจํานวน ๓ เทาของเงินรายเดือน  และคาใชจาย 
หรือคาเสียหายท้ังส้ินท่ีไดจายใหหรือจายแทนขาพเจาเนื่องในการศึกษานี้จนครบถวนทันทีท่ีทวงถาม  
เวนแตในกรณีท่ีขาพเจาปวยโดยมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา ซ่ึงแพทยท่ีกระทรวงกลาโหม 
ยอมรับไมนอยกวา ๓ นาย  ไดตรวจและรับรองวาเปนผูไมสามารถจะประกอบกิจการเกี่ยวกับวิทยาการ 
นั้นได  และกระทรวงกลาโหมไดอนุญาตแลว  หากขาพเจาไดรับราชการไปบางแลวแตยังไมครบกําหนด
ตามสัญญาฉบับนี้  การชดใชเงินยอมลดลงตามสวนโดยชดใชเฉพาะเวลารับราชการท่ียังขาดอยู  ซ่ึงเฉล่ีย 
จากจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชท้ังหมดจนครบถวนทันทีท่ีทวงถามเชนกัน  หากขาพเจาไดเขารับราชการ 
ใหถือวาสัญญานี้คงมีผลบังคับใชไดดังเดิม 
 ขอ  ๗ ขาพเจาขอรับรองวาเปนผู มีคุณสมบัติท่ัวไปครบถวนอยู ในหลักเกณฑถูกตอง 
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการศึกษาในตางประเทศทุกประการ และจักไมรองขอสิทธิใด ๆ  
ยิ่งกวาท่ีทางราชการกําหนดให 
 
 

/ ขอ ๘ ... 
 

 
 



- ๓ - 
 

 ขอ  ๘ หากผูค้ําประกันของขาพเจาตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ตาย  หรือสาบสูญ หรือ 
ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือลดสถานภาพ หรือกระทรวงกลาโหมใหเปล่ียน 
หรือเพ่ิมผูค้ําประกันหรือหลักทรัพยประกัน  ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทน  หรือเพ่ิม 
หรือวางหลักทรัพยประกันเพ่ิม  ภายใน  ๖๐ วัน  นับแตทราบเหตุหรือรับแจง 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  ผูใหสัญญา 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  คูสมรส/ผูแทน 
 ( ) โดยชอบธรรม (ถามี) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(แบบผนวก  ง.) 
 

หนังสือสัญญาสําหรับผูขอเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหม 
  

 
 

ทําท่ี     
วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 ขาพเจา เกิดวันท่ี เดือน พ.ศ.  
อายุ ป  สัญชาติ มีภูมิลําเนาอยูเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด โทรศัพท รหัสไปรษณีย  
ช่ือบิดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือมารดา สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ช่ือคูสมรส สัญชาติ อาชีพ โทรศัพท  
ขณะนี้ขาพเจาอยูในความปกครองของ  (ถามี)   
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส, หนังสือยินยอมและหลักฐานอ่ืน  ๆ  
ท่ีแนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี ้
 ขาพเจาขอทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ใหไวกับกระทรวงกลาโหม  มีขอความดังตอไปนี ้
 ขอ  ๑. ตามท่ีทางราชการรับขาพเจาเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหมเพ่ือศึกษา 
ในสาขาวิชาหรือหลักสูตร ระดับ  
ณ  สถาบัน ในประเทศ  
มีกําหนดเวลา ป เดือน วัน  นับตั้งแตวันท่ี เดือน พ.ศ.  
นั้น  ขาพเจาไดรับทราบความประสงคของทางราชการแลววาตองการใหขาพเจาศึกษาในวิชาดังกลาว  ขาพเจา
ขอสัญญาวาในระหวางท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดใหศึกษาวิชาอยูนั้น  ขาพเจาจะไมเปล่ียนวิชาการศึกษา 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม 
 ขอ  ๒. ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาอยูในตางประเทศนั้น  ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย
และปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําส่ัง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ ท้ังจะพยายาม
พากเพียรและตั้งใจศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญาไมเกียจคราน  จะไมทําการสมรสในตางประเทศโดยมิไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงกลาโหมกอน และจะไมกระทําความผิดใด ๆ จนไมสามารถศึกษาตอไปไดหรือเปนเหตุ
ใหทางราชการตองบอกเลิกสัญญาฉบับนี้  ขาพเจาจักอยูในความควบคุมบังคับบัญชา ท้ังจักเช่ือฟงและประพฤติ
ตามคําแนะนําของทูตไทยในประเทศท่ีขาพเจากําลังศึกษาอยู  หรือผูท่ีกระทรวงกลาโหมมอบหมายใหปกครอง
บังคับบัญชาทุกประการ 

/ ขอ ๓. 

 
รูปถาย 

ผูใหสัญญา 
 

ขนาด ๔ x ๖ ซม. 



 
- ๒ - 

 
 ขอ  ๓. ขาพเจาตกลงยินยอมเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหมตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
อยูในตางประเทศ และขาพเจาทราบดีวาการท่ีขอเขาอยูในความดูแลของกระทรวงกลาโหมนี้ ไมมีผลผูกพัน 
ใหกระทรวงกลาโหมตองรับขาพเจาเขารับราชการแตอยางใด  แตถากระทรวงกลาโหมตองการใหขาพเจา
เขารับราชการในกระทรวงกลาโหม  ขาพเจายินดีท่ีจะรับราชการในกระทรวงกลาโหม  ตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขของกระทรวงกลาโหม 
 ขอ  ๔. หากผูค้ําประกันของขาพเจาตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ตาย  หรือสาบสูญ หรือ 
ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือลดสถานภาพ หรือกระทรวงกลาโหมใหเปล่ียน 
หรือเพ่ิมผูค้ําประกัน  หรือหลักทรัพยประกัน  ขาพเจาจักแจงและจัดหาผูค้ําประกันแทน  หรือเพ่ิม 
หรือวางหลักทรัพยประกันเพ่ิม  ภายใน  ๖๐ วัน  นับแตทราบเหตุหรือรับแจง 
 ขอ  ๕. หากขาพเจาประพฤติผิดสัญญาฉบับนี้ดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอมใหทางราชการ
บอกเลิกสัญญาได  โดยทางราชการมิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ ท้ังขาพเจายอมชดใชเงินคาใชจาย หรือ
คาเสียหายท้ังส้ินท่ีไดจายใหหรือจายแทนขาพเจาเนื่องในการศึกษานี้จนครอบถวนทันทีท่ีทวงถาม 
 ขอ  ๖. ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปครบถวนอยูในเกณฑถูกตองตาม 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการศึกษาในตางประเทศทุกประการ  และจักไมรองขอสิทธิใด ๆ ยิ่งกวา 
ท่ีทางราชการกําหนดให 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน. 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  ผูใหสัญญา 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  คูสมรส/ผูแทน 
 ( ) โดยชอบธรรม (ถามี) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 



(ปดอากรแสตมป) 
 

(แบบผนวก  จ.) 
 

หนังสือสัญญาค้ําประกนัผูท่ีศึกษาในตางประเทศ 
  

 
 
 
 

ทําท่ี     
วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 ขาพเจา อายุ ป  สัญชาติ  
อาชีพ (ถาเปนขาราชการ  ใหระบุตําแหนง  และสังกัดไวดวย) 
มีภูมิลําเนาอยูเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
โทรศัพท รหัสไปรษณีย ช่ือคูสมรส/ผูแทนโดยชอบธรรม (ถามี) 
     
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาทะเบียนสมรส  หนังสือยินยอมและหลักฐาน 
อ่ืน ๆ  ท่ีแนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี ้ ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกกระทรวงกลาโหมดังขอความตอไปนี ้
 ขอ  ๑. ตามท่ี  ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหไปศึกษา
ฝกอบรม  ดูงาน  ณ  และไดทําสัญญาไวตอกระทรวงกลาโหม 
ตามสัญญาฉบับ  ลงวันท่ี เดือน พ.ศ.  นั้น  ขาพเจาไดทราบและเขาใจ
ขอความในสัญญาดังกลาวดีโดยตลอดแลว  จึงขอทําสัญญาค้ําประกันไวตอกระทรวงกลาโหมวา  ถา  
 กระทําผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ ขาพเจายินยอม
ชําระหนี้ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้นท้ังส้ินทุกประการใหแกกระทรวงกลาโหมทันที 
โดยกระทรวงกลาโหมมิตองเรียกรองให ชําระหนีก้อน  และขาพเจาจะรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 
 ในกรณีท่ี ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลา 
อยูศึกษา ฯ  ตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แมการขยายเวลาอยูศึกษา ฯ  ตอนั้น  จะเปนการเปล่ียนแปลง
สาขาวิชาระดับการศึกษา ฯ  สถานศึกษา ฯ  หรือประเทศท่ีศึกษา ฯ  ไปจากเดิม  และแมวาการขยายเวลา 
อยูศึกษา ฯ ตอนั้น  กระทรวงกลาโหมจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบกต็าม  ใหถือวาขาพเจาตกลงรบั
เปนผูค้ําประกัน                            ตอไปอีกตลอดชวงระยะเวลาท่ี  
 

/ ไดขยายเวลา 
 
 

 
รูปถาย 

ผูใหสัญญา 
 

ขนาด ๔ x ๖ ซม. 



 
- ๒ - 

 
ไดขยายเวลาอยูศึกษา ฯ  ตอดังกลาวดวย  และถา  กระทําผิดสัญญาดังกลาว 
ไมวาขอหนึ่งขอใด  ดวยประการใด ๆ  ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้น
ท้ังส้ินทุกประการใหแกกระทรวงกลาโหมทันที  โดยกระทรวงกลาโหมมิจําตองเรียกรองให  
 ชําระหนี้กอน  และขาพเจาจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้
ครบเต็มจํานวน 
 ขอ  ๒. ในระหวางเวลาท่ี ศึกษาในตางประเทศอยูนั้น 
ถา ไดทําหนี้สินเกิดขึ้นไมวากรณีใด ๆ  ขาพเจายินยอมชําระหนี้แทน 
ใหท้ังส้ินแกกระทรวงกลาโหมทันที  โดยกระทรวงกลาโหมมิจําตองเรียกรองให  
ชําระหนี้กอน  และขาพเจาจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 
 ขอ  ๓. ไมวาในกรณีใด ๆ  ท่ีกระทรวงกลาโหมผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการ 
ชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแก โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจา 
ทราบก็ตาม  ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา  หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี ้
นั้นดวยทุกครั้ง  และขาพเจายอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว 
เปนเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของขาพเจา  และขาพเจาจะรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 
 ขอ  ๔. ขาพเจาไมพนจากความรบัผิดชอบตามสัญญาค้ําประกนัในกรณีท่ี  
ไดทําสัญญาใหไวแกกระทรวงกลาโหมโดยความสําคัญผิดหรือมิไดเปนไปตามบทบัญญัติอันวาดวย
ความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย  หรือเจาหนี้ยอมผอนเวลาให 
 ขอ  ๕. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางท่ี  
ตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  ตามท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาว 
 ขอ  ๖. ขาพเจามีรายไดและทรัพยสินมีมูลคาไมต่ํากวาจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชใหแก 
ทางราชการ  ซ่ึงมีหลักฐานการประเมินราคาหลักทรัพยจากทางราชการท่ีเกี่ยวของ  ตามบัญชีทายสัญญานี้  
โดยปลอดภาระผูกพันใด ๆ อันทําใหทรัพยสินนั้นเส่ือมคา  และจะไมจําหนาย  โอน  กอหนี้สิน  หรือภาระ 
ผูกพันใด ๆ ในทรัพยส้ินนี้  ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู  เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากกระทรวงกลาโหม 
 
 

/ ขาพเจา 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนงัสือสัญญาฉบับนีโ้ดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน. 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  ผูค้ําประกัน 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  คูสมรส/ผูแทน 
 ( ) โดยชอบธรรม (ถามี) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( ) 
 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งท่ีดิน/ส่ิงปลูกสรางของผูค้ําประกนั 
 
โฉนดท่ี หนาสํารวจ เนื้อท่ี ไร งาน 
 วา  อยูตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด ราคาประเมิน  น 
มีส่ิงปลูกสรางคือ  
ช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 บัญชีทรัพยสินของ ผู  
ทายหนังสือสัญญา ฉบับลงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

ราคาประเมิน ลําดับท่ี รายการ 
บาท ส.ต. 

หมายเหตุ 

๑ เงินไดรายเดือนรับจาก ประมาณเดือนละ       
๒ เงินไดรายเดือนรับจาก ประมาณเดือนละ       
๓ สัญญาค้ําประกันของธนาคาร        
๔ พันธบัตรรัฐบาล  หมายเลข        
๕ สลากออมสิน  หมายเลข        
๖ โฉนดท่ีดิน  เลขท่ี หนาสํารวจ  

เนื้อท่ี ไร งาน วา 
อยูตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
จังหวัด  
มีส่ิงปลูกสราง  คือ  
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
   

 

๗         
๘         
๙         
๑๐         

 ปรากฏตามแผนท่ีสังเขปและหนังสือประเมินราคากับตนฉบับ 
หลักทรัพย  และสําเนา  ๑  ชุด  ท่ีแนบพรอมนี้ 
 ขาพเจาขอรับรองวาทรัพยสินเหลานี้เปนกรรมสิทธ์ิ 
ของขาพเจาโดยปลอดภาระผูกพันใด ๆ อันทําใหทรัพยสินนั้น 
เส่ือมคา และจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สินหรือภาระผูกพัน 
ใด ๆ ในทรัพยสินนี้ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกันฉบับนี ้
ยังคงมีผลใชบังคับอยู  เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ 
จากกระทรวงกลาโหม 
 

   

 
 (ลงช่ือ) ผู  
 



 
(แบบผนวก  ฉ.) 

 

หนังสือใหคํายินยอมในการทําสัญญาของคูสมรส 
หรือผูแทนโดยชอบธรรม 
  

 
 

ทําท่ี     
วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

 ขาพเจา อายุ ป  สัญชาติ อาชีพ  
มีภูมิลําเนาอยูเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท  
รหัสไปรษณีย ยินยอมให ซ่ึงเปน  
ของขาพเจา (ตามหลักฐานการจะทะเบียน   เลขท่ี ออกให  ณ  ท่ีวาการ  
 อ่ืน ๆ  ท่ีแนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี ้ ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกกระทรวงกลาโหมดังขอความตอไปนี ้
จังหวัด ลงวันท่ี เดือน พ.ศ.  ตามสําเนาท่ีแนบ) 
ทําสัญญา ไวแกกระทรวงกลาโหม) 
ในการท่ี  
ตามหนังสือสัญญา  
ฉบับลงวันท่ี เดือน พ.ศ. ได 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนงัสือสัญญาฉบับนีโ้ดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน. 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  คูสมรสหรือผูแทนโดยชอบธรรม 
 ( ) ผูใหคํายินยอม 
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( )  
 
 (ลงลายมือช่ือ)  พยาน 
 ( )  
 
 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา)  ในขณะทําสัญญานี้ 
 (ลงลายมือช่ือ)  ผูค้ําประกัน 
 ( )  

 
รูปถาย 

ผูใหสัญญา 
 

ขนาด ๔ x ๖ ซม. 


