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ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ 

พ.ศ.๒๕๒๙ 

 

 โดยที่เปนการสมควรหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการข้ึนไว 

จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุ 

กลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดาระเบียบและคําส่ังอ่ืนใด ในสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง 

กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔ ในระเบียบนี ้

  ๔.๑ “การบรรจุ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปน 

ขาราชการทหาร 

  ๔.๒ “การโอน” หมายความวา การรับโอนขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน 

มารับราชการในกระทรวงกลาโหม 

  ๔.๓ “การบรรจุกลับเขารับราชการ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่เคยรับราชการ 

ในกระทรวงกลาโหมซ่ึงไดออกจากราชการไปแลว กลับเขารับราชการใหม 

  ๔.๔ วิธีนับอายุ ใหนับตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เวนแตผูสมัครเขารับ 

ราชการตองมอีายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ นับถงึวนับรรจุเขารับราชการ 

 ขอ ๕ บุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร ตองมคุีณสมบัติดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ มีคุณวุฒิตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการทหาร 

  ๕.๒ มีสัญชาติไทยตามทีก่ําหนดไวในระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนด 

สัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวนประจําการ 

หรือพลทหารประจําการ (พลทหารอาสาสมัคร) พ.ศ.๒๕๐๖ 

 

 

๕.๓  เปนผู  … 
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  ๕.๓ เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข 

  ๕.๔ ไมเปนผูทีม่ีรางกายพกิาร ทพุพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได 

ตามทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

  ๕.๕ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 

  ๕.๖ ไมเปนผูมหีนีสิ้นลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 

  ๕.๗ ไมเปนผูทีเ่คยถูกใหออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทนิหรือมัวหมอง 

  ๕.๘ ไมเปนผูที่อยูในระหวางพกัราชการ 

  ๕.๙ ไมเปนผูทีเ่คยตองโทษจําคุกตามคําพพิากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด 

ฐานประมาทหรือลหุโทษ 

 ขอ ๖ บุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร จะตองแสดงความจํานงโดยเสนอ 

ใบสมัครตอหัวหนาสวนราชการที่ตนประสงคจะเขารับราชการ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี ้

  ๖.๑ ใบสมัคร สัญญาคํ้าประกนั หากบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหาร 

ชั้นสัญญาบัตร จะตองมีสัญญาการเขารับราชการเปนขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรอีกดวย ยกเวนแพทย 

รับทุนการศึกษาที่ไดจัดสรรมารับราชการในกระทรวงกลาโหม 

  ๖.๒ หลักฐานแสดงวทิยฐานะ 

  ๖.๓ สําเนาทะเบียนบาน หรือใบรับรองสัญชาติของผูสมัคร และบิดามารดา 

  ๖.๔ ใบสําคัญความเหน็ของแพทยทหารประจําการ (ผลการตรวจไมเกิน ๖ เดือน) 

  ๖.๕ ใบสําคัญทางทหาร (กรณีผูสมัครเปนชาย) 

 ขอ ๗ บุคคลที่ขอโอนมารับราชการในกระทรวงกลาโหม นอกจากจะตองมคุีณสมบัติตามขอ ๕ 

ยกเวนขอ ๕.๑ แลว ตองมคุีณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี ้

  ๗.๑ มีคุณวฒุิตามที่กระทรวงกลาโหมตองการ หรือเปนผูที่กระทรวงกลาโหม 

มีความจําเปนตองบรรจุ 

  ๗.๒ ผูที่ขอโอนมาบรรจุเปนขาราชการทหารชัน้สัญญาบัตร ตองสําเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี หรือเทยีบเทาข้ึนไป หรือไมตํ่ากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่รับราชการอยูในระดับ 

ชั้นสัญญาบัตร 

  ๗.๓ ผูที่ขอโอนมาบรรจุเปนขาราชการทหารตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร ตองสําเร็จการศึกษา 

ไมตํ่ากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๗.๔ มีอายุตามทีก่าํหนดไวในขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลวแตกรณี 

 

 

ขอ ๘  บุคคล  … 
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 ขอ ๘ บุคคลที่ขอโอนมารับราชการในกระทรวงกลาโหม จะตองแสดงความจํานงโดยเสนอ 

รายงานตอหัวหนาสวนราชการที่ตนประสงคจะขอโอนมารับราชการ พรอมดวยหลักฐานตามขอ ๖.๒ ถึงขอ ๖.๔ 

และประวัติรับราชการ กรณีผูที่ขอโอนเปนชาย จะตองมหีลักฐานตามขอ ๖.๕ ดวย 

 ขอ ๙ บุคคลที่เคยรับราชการในกระทรวงกลาโหมซึง่ไดออกจากราชการไปแลว หากประสงค 

จะกลับเขารับราชการใหม ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

  ๙.๑ มีความประพฤติเรียบรอยตลอดเวลาที่อยูนอกประจาํการ 

  ๙.๒ ไมเปนผูมหีนีสิ้นลนพนตัว หรือบุคคลลมละลายตามคําพพิากษาของศาล 

  ๙.๓ ไมเปนผูที่ออกจากราชการมาจากสวนราชการใด ๆ ต้ังแต ๒ คร้ังข้ึนไป 

หรือออกจากราชการโดยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังนี ้

   ๙.๓.๑ มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได 

ตามทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

   ๙.๓.๒ บกพรองในศีลธรรมอันดี 

   ๙.๓.๓ มีความผิด หรือมีมลทนิหรือมัวหมองในกรณีที่ทาํใหทางราชการไดรับ 

ความเสียหาย 

   ๙.๓.๔ ตองโทษจําคุกตามคําพพิากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด 

ฐานประมาทหรือลหุโทษ 

  ๙.๔ สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เวนแตผูที่มีความรู 

ความสามารถในวทิยาการพเิศษซ่ึงทางราชการตองการ 

  ๙.๕ มีอายุตามทีก่าํหนดไวในขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๐ บุคคลที่สมัครกลับเขารับราชการ จะตองแสดงความจาํนงโดยเสนอใบสมัคร 

ตอหัวหนาสวนราชการที่ตนประสงคจะกลับเขารับราชการ พรอมดวยหลักฐานตามขอ ๖.๑ ถงึขอ ๖.๕ 

และหลักฐานเพิ่มเติมดังตอไปนี ้

  ๑๐.๑ สําเนาคําส่ังใหออกจากราชการ 

  ๑๐.๒ หลักฐานการรับรองของสวนราชการที่รับราชการคร้ังสุดทายเก่ียวกับ 

ความประพฤติและการออกจากราชการจากสวนราชการนั้น ซึ่งผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาต้ังแตระดับ 

ผูบังคับกองพนั หรือเทียบเทาข้ึนไป 

 ขอ ๑๑ สวนราชการทีรั่บสมัครจะตองดําเนินการตรวจสอบและจัดทําหลักฐานของผูที่ขอเขา 

รับราชการดังตอไปนี้ 

 

 

๑๑.๑  คุณวฒุิ  … 
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  ๑๑.๑ คุณวุฒิ 

  ๑๑.๒ ประวัติอาชญากรรม 

  ๑๑.๓ ความไววางใจตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 

 ขอ ๑๒ เกณฑอายุของผูที่จะไดรับการบรรจุ โอน และบรรจุกลับเขารับราชการเปน 

ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ตองมีอายุในวนัสมัครเขารับราชการดังตอไปนี้ 

  ๑๒.๑ กรณีบรรจุเขารับราชการทกุระดับ อายุไมเกิน ๓๕ ป 

  ๑๒.๒ กรณีโอนและบรรจุกลับเขารับราชการ มีอายุตามชั้นยศดังนี ้

   ๑๒.๒.๑ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือรอยโท เรือโท เรืออากาศโท 

อายุไมเกนิ ๓๕ ป 

   ๑๒.๒.๒ รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี 

อายุไมเกนิ ๔๐ ป 

   ๑๒.๒.๓ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 

อายุไมเกนิ ๔๕ ป 

   ๑๒.๒.๔ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ที่รับเงนิเดือนระดับ น.๕ ข้ึนไป 

อายุไมเกนิ ๕๐ ป 

  เวนแตผูทีม่ีความรูความสามารถในวิทยาการพิเศษซ่ึงทางราชการตองการ 

 ขอ ๑๓ เกณฑอายุของผูที่จะไดรับการบรรจุ โอน และบรรจุกลับเขารับราชการเปน 

ขาราชการทหารตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร ตองมีอายุในวันสมัครเขารับราชการดังตอไปนี ้

  ๑๓.๑ กรณีบรรจุเขารับราชการ มีอายุตามระดับที่จะไดรับการแตงต้ังยศดังนี ้

   ๑๓.๑.๑ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี อายุไมเกนิ ๓๐ ป 

   ๑๓.๑.๒ จาสิบตรี พนัจาตรี พนัจาอากาศตรี อายุไมเกิน ๓๕ ป 

  ๑๓.๒ กรณีโอนและบรรจุกลับเขารับราชการ มีอายุตามชั้นยศดังนี ้

   ๑๓.๒.๑ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี หรือสิบโท จาโท จาอากาศโท อายุไมเกนิ  

๓๐ ป 

   ๑๓.๒.๒ สิบเอก จาเอก จาอากาศเอก อายุไมเกิน ๓๕ ป 

   ๑๓.๒.๓ จานายสิบ พนัจา พันจาอากาศ อายุไมเกนิ ๔๐ ป 

 ขอ ๑๔ ใบสมัครเขารับราชการ สัญญาการเขารับราชการเปนขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 

สัญญาคํ้าประกัน รายงานขอโอนมารับราชการ และรายงานขอสมัครกลับเขารับราชการ ใหใชตามแบบ 

ทายระเบียบนี ้

 

ขอ ๑๕  ใหสวนราชการ  … 
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 ขอ ๑๕ ใหสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทพับก กองทพัเรือ และกองทัพอากาศ 

มีอํานาจออกระเบียบปลีกยอยไดตามความจําเปน โดยไมขัดตอระเบียบนี ้

 ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาการตามระเบียบนี ้

 

                                       ประกาศ    ณ    วนัที ่   ๔    สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๒๙ 

                                                 (ลงช่ือ) พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน 

                                                                                 (พะเนียง  กานตรัตน) 

                                                                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 

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

หมายเหตุ:- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี ้คือ กําหนดหลักเกณฑเกีย่วกบัการบรรจุ  

การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ เพื่อใหเปนไปตามอนุมัติหลักการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ใหสวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงกลาโหม มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับ 

เขารับราชการ ใหเปนไปในแนวเดียวกนั จงึจําเปนตองออกระเบียบนี ้
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ใบสมัครเขารับราชการ 

เขียนที ่……………………………………. 

วันที่ …….. เดือน ……..…………… พ.ศ. ………….. 

 ขาพเจา …………………………….……………….………………….. สัญชาติ ………..……. 

ต้ังบานเรือนอยูบานเลขที่ ……. หมูที่ ….. ตําบล ……….…. อําเภอ ……...…….. จังหวัด …………………. 

ขอทําใบสมัครยื่นตอ …………………….………………..………………….. 

 ขาพเจา เกิดวนัที ่……….. เดือน ………..………..…….. พ.ศ. ………….. อายุ …………… ป 

บิดาช่ือ ……………………………………………………...…………………………. สัญชาติ ……….……. 

มารดาช่ือ ……………………………………………………..…………….…………. สัญชาติ ……….……. 

บิดามารดาของขาพเจาต้ังบานเรือนอยูบานเลขที ่……………. หมูที ่…….. ตําบล ……..…………….…….. 

อําเภอ …………………. จังหวัด ………………….. ซึ่งเปนบานของ …………………..……………….…... 

บัดนี้ ขาพเจาอยูในความปกครองของ …………………….…………………..…..….. สัญชาติ …….………. 

ขาพเจาสําเร็จการศึกษาไดรับ ……………. สาขาวิชา ……..……… จากสถานศึกษา .………………....…..  

ไดคะแนนเฉล่ียสะสม …..…. ต้ังแตวันที ่…. เดือน ………… พ.ศ. ….… เดิมขาพเจารับราชการที่ ….……… 

และไดออกจากราชการต้ังแตวันที ่…… เดือน ……… พ.ศ. …… โดยเหตุ …….…………...………………... 

ขาพเจาเคยตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเมื่อ ..……..… และคดีนั้นขาพเจาตองรับโทษ .…………. 

 บัดนี้ ขาพเจาขอสมัครเขารับราชการเปน ………………….… สังกดั .……..……………….…. 

 ขาพเจาจะต้ังใจปฏิบัติราชการจนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําส่ัง 

ระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหารทุกประการ 

 

     (ลงช่ือ) ………………………………… ผูสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาการเขารับราชการเปนขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร 

เขียนที ่……………………………………. 

วันที่ …….. เดือน ……….……..…… พ.ศ. ………….. 

 ขาพเจา ……………………...……... เกิดวันที่ …... เดือน ………….. พ.ศ. …….. อายุ …... ป 

สัญชาติ …… มีภูมิลําเนาอยูที่ ……. ตําบล/แขวง …………… อําเภอ/เขต ………….. จังหวัด .…………… 

ชื่อบิดา ……………………………………………. ชื่อมารดา ……………………………………...………... 

สัญชาติของบิดามารดา ……………………….. อาชพีของบิดามารดา ……………………………...………. 

ภูมิลําเนาของบิดามารดา ………………………………………………………………………………..…….. 

ขอทําหนงัสือสัญญาไวตอ ……………..…..…………. (กระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

กองบัญชาการทหารสงูสุด กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ) มีขอความดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ เมื่อทางราชการมีคําส่ังบรรจุใหขาพเจาเขารับราชการ ขาพเจาจะมารายงานตัว 

เขารับราชการและจะรับราชการไมนอยกวา …..… ป นบัต้ังแตวันที่ทางราชการบรรจุขาพเจาเขารับราชการ 

 ขอ ๒ ขาพเจาจะต้ังใจปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และแบบธรรมเนียมของทหารทุกประการโดยเครงครัด และจะไมประพฤติตนไป 

ในทางเสียหายใด ๆ อันนําความเส่ือมเสียมาสูราชการและตนเอง 

 ขอ ๓ หากขาพเจาไมมารายงานตัวเขารับราชการ หรือมารายงานตัว แตอยูรับราชการ 

ไมครบกําหนด ………..…ป หรือออกจากราชการกอนกําหนดเพราะความผิดของขาพเจา ขาพเจายินยอม 

เสียคาปรับใหแกทางราชการเปนเงนิดังนี ้

  ก. หากขาพเจาไมมารายงานตัวเขารับราชการ หรือมารายงานตัวเขารับราชการ 

แตอยูรับราชการไมครบ ๑ ป ขาพเจายนิยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

(ส่ีหมื่นหาพนับาทถวน) 

  ข. หากขาพเจาอยูรับราชการต้ังแต ๑ ปข้ึนไป แตไมครบ ๒ ป ขาพเจายนิยอม 

เสียคาปรับใหแกทางราชการเปนเงนิ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาท) 

  ค. หากขาพเจาอยูรับราชการต้ังแต ๒ ปข้ึนไป แตไมครบกําหนดตามขอ ๑ 

ขาพเจายินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการเปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมืน่หาพันบาทถวน) 

 ขาพเจาจะชําระคาปรับดังกลาวใหเสร็จส้ินภายในกําหนด ๑๘๐ วนั นับต้ังแตวนัทีท่างราชการ 

แจงใหขาพเจาทราบการบรรจุหรือการใหออกจากราชการ แลวแตกรณี 

 ขอ ๔ ขาพเจาไดอานและเขาใจสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อตอหนาพยาน 

 

     (ลงช่ือ) ………………………………… ผูใหสัญญา 

                                                                         (………………………………..) 

     (ลงช่ือ) ………………………………… พยาน 

                                                                         (………………………………..) 

     (ลงช่ือ) ………………………………… พยาน 

                                                                         (………………………………..) 



สัญญาคํ้าประกัน 

เขียนที ่……………………………………. 

วันที่ …….. เดือน ….……..………… พ.ศ. ………….. 

 ขาพเจา …………………………..……………………... อายุ ……... ป สัญชาติ …..………… 

ขาราชการชัน้สัญญาบัตร ตําแหนง ………………………………………… สังกัด ……………..…………... 

มีภูมิลําเนาอยูที่ ……………. ตําบล/แขวง ……….……………… อําเภอ/เขต .………………..…………… 

จังหวัด ………………………..…… ขอทําสัญญาคํ้าประกนั …………………………………..……………. 

ซึ่งสมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ใหไวตอ …………………………..……………… 

(กระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทพับก กองทพัเรือ 

กองทพัอากาศ) มีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอความตามหนงัสือสัญญาของ ……………………………….….……………….…… 

วันที่ …..… เดือน …………….. พ.ศ. ……….. ซึ่งกระทําไวตอ ……..…..………………. (กระทรวงกลาโหม 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ) นั้น 

ขาพเจารับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

 ขอ ๒ หากปรากฏวา …………...……….…..………… ปฏิบัติผิดสัญญาและตองเสียคาปรับ 

ใหแกทางราชการตามหนังสือสัญญานั้น แลว ……………....…………….…..……………. ไมสามารถชําระ 

คาปรับไดตามกําหนด หรือไมสามารถชําระคาปรับใหครบจํานวนตามสัญญา ขาพเจายนิยอมรับใชเงินใหแก 

ทางราชการจนครบจํานวนเงินตามหนังสือสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นบัต้ังแตวันที่ไดรับการทวงถาม 

 ขอ ๓ ในกรณีที ่………...…………..………………… ไดทําหนงัสือสัญญาไวตอทางราชการ 

โดยความสําคัญผิด หรือมิไดเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยความสามารถของบุคคลตามกฎหมายแพง 

และพาณิชย หรือทางราชการผอนผันหรือขยายเวลาการชําระเงนิคาปรับใหดวยประการใดก็ดี ขาพเจาไมพน 

ความรับผิดและยินดีรับใชเงินคาปรับใหแกทางราชการจนครบถวนตามทีท่างราชการเรียกรองหรือทวงถาม 

 ขอ ๔ ขาพเจาไดอานและเขาใจสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อตอหนาพยาน 

 

     (ลงช่ือ) ………………………………… ผูใหสัญญา 

     (ลงช่ือ) ………………………………… พยาน 

                                                                         (………………………………..) 

     (ลงช่ือ) ………………………………… พยาน 

                                                                         (………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

เขียนช่ือตัวบรรจง 

เขียนช่ือตัวบรรจง 



คํารับรองความยินยอมคูสมรส 

 

 ขาพเจา …………………………………….…..……….……………………………………….. 

สาม/ีภรรยา ……………………………………………..………...…………………….………… ผูคํ้าประกัน 

ไดอานและเขาใจขอความตามสัญญาคํ้าประกันโดยตลอดแลว ขอใหความยนิยอมตามสัญญาคํ้าประกนันี ้

ทุกประการ จงึลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

     (ลงช่ือ) ………………………………… ผูใหความยินยอม 

     (ลงช่ือ) ………………………………… พยาน 

                                                                         (………………………………..) 

     (ลงช่ือ) ………………………………… พยาน 

                                                                         (………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนช่ือตัวบรรจง 

เขียนช่ือตัวบรรจง 



แบบรายงานขอโอนมารับราชการ 

เขียนที ่…….………………………………. 

วันที่ ..….. เดือน …………………… พ.ศ. ………….. 

เรียน ………………………………………………. 

 ๑. กระผม,อีฉัน (ยศ,ชื่อ) ……………………………..……………..…………………………. 

ขณะนี้ปฏิบัติราชการในตําแหนง ……………………………………..…………………..……………………. 

สังกัด …………………………….……… รับเงินเดือน ระดับ ………. (…………...……….………….. บาท) 

สําเร็จการศึกษาช้ัน ……………………... จากสถาบันการศึกษา ……………………..………..……………. 

 ๒. เนื่องดวย กระผม,อีฉัน ………………………………………..…….…………………….... 

………………………………………………………………………………..……………... (เหตุผลที่ขอโอน) 

จึงมีความประสงคขอโอนมารับราชการใน ………………………………..………...….. (หนวยงานที่รับโอน) 

 ๓. กระผม,อีฉัน ไดแนบหลักฐานตามขอ ๘ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ 

การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ มาดวยแลว 

 

                                                                           ควรมคิวรแลวแตจะกรุณา 

                                                                      ……...………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานขอสมัครกลับเขารับราชการ 

เขียนที ่……………………………………. 

วันที่ …….. เดือน ………..………… พ.ศ. ………….. 

เรียน ………………………………………………. 

 ๑. กระผม,อีฉัน (ยศ,ชื่อ) ………………………………..………..……………………………. 

เปน ………………………………………. นายทหารกองหนุน (หรือนอกราชการ) รับเบ้ียหวดั (หรือบําเหนจ็) 

สังกัด ………………………….……….. โดยสําเร็จการศึกษาจาก …...……………………………………… 

และเร่ิมรับราชการเปน ……………..……………………………………………………..……………………. 

ในตําแหนง …………………………….………. สังกัด …………..………………….. เมื่อ ………………… 

 ๒. คร้ังสุดทาย กระผม,อีฉัน เคยรับราชการในตําแหนง ……………..………………………... 

สังกัด ……………………………………. รับเงินเดือน ……………… (……..………………….…….. บาท) 

และไดออกจากราชการ เมื่อ …………. ตามคําส่ัง ……………….….. ที ่…..………… ลง .……………….. 

 ๓. กระผม,อีฉัน มีความประสงคขอสมัครเขารับราชการประจําการใหม ในสังกัด ……..…….. 

 ๔. เหตุผลอ่ืน ๆ ..…………………………………………………………………..…………… 

 ๕. กระผม,อีฉัน ไดแนบหลักฐานตามขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ 

การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ มาดวยแลว 

 

                                                                           ควรมคิวรแลวแตจะกรุณา 

                                                                      ……...………………………….. 

 

 

(นายทหารประทวน,นายทหารสัญญาบัตร) 

(ถาม)ี 

จทบ. 


