หนวยรับ
(สําเนา)
ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการศึกษาภายในประเทศ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบ
กองทัพอากาศ วาดวยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ใหเหมาะสมยิ่งขึน้ และเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงวางระเบียบไวดงั นี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ผนวก ๗ และผนวก ๗ (๒) ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ และใหใชผนวกทายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
(อิทธพร ศุภวงศ)
ผูบัญชาการทหารอากาศ
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., ศบพ., ศฮพ., ศกอ., สพร.ทอ., นขต.ทอ.และ นขต.กพ.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.นฤพล จักรกลม
(นฤพล จักรกลม)
ผอ.กกศ.กพ.ทอ.
๕ ต.ค.๕๓
พ.อ.ท.ณัฐพล ฯ พิมพ/ทาน
น.ท.ประดิษฐ ฯ ตรวจ

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
ความประสงคแลววาตองการใหขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศ
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 แตกลับมารับราชการในกองทัพอากาศ
หรือในกรณีทยี่ ังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นทีท่ ําไวกับทางราชการอยูก อนแลวยังไมครบกําหนด
ใหนับตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป ภายในเวลาทีก่ ลาวนี้ ขาพเจาจะไมลาออก
หรือโอนไปรับราชการที่กระทรวงทบวงกรมอื่น
ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงิน
รายเดือนและคาใชจายทั้งสิน้ ทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทัง้ ยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับ
อีกจํานวนหนึง่ เทากับเงินทีข่ าพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศยังไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๔
แลวลาออกเสียจากราชการกองทัพอากาศดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งสิน้ ตามความ
ในวรรคแรก ใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันที
เมื่อไดรับ ...

-๒เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยทหาร
ไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเห็นชอบจาก
กองทัพอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ
ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง
ใหเอาจํานวนเงินรายเดือนเงินคาใชจายทีท่ างราชการไดจายไปทัง้ สิ้นและเงินเบี้ยปรับตั้ง แลวเอาจํานวนเวลา
ที่ตองรับราชการชดใชหารเฉลี่ย ถายังรับราชการขาดอยูเ ทาใด ก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยังขาดอยูนนั้
คูณผลที่เฉลี่ยได ไดจํานวนเงินเทาใด ก็เปนจํานวนเงินทีข่ าพเจาตองชดใช
ขอ ๗ ขาพเจาจะไมเรียกรองขอสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกวาที่ทางราชการไดจัดให
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..............................นัน้
ขอ ๒ ในการไปศึกษาและทําสัญญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย
ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกเปนเวลา....................ป.............เดือน ตั้งแต........................เปนตนไป
ขอ ๓ ขาพเจายินยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มขึน้ ในขอ ๒ ไปรวมกับเวลาที่ไป
ศึกษาแลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาที่ขาพเจาไปศึกษาในหลักสูตร………………………………………
สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑
ขอ ๔ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา
ที่ไปศึกษาตามขอ ๓ แตไมนอยกวา ๓ ปหรือครบ ๑๐ ปเปนอยางมาก นับตัง้ แตกลับมารับราชการใน
กองทัพอากาศ หรือในกรณีที่ยงั รับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่นที่ทาํ ไวกับทางราชการอยูก อนแลวยังไม
ครบกําหนด ใหนับตอจากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป ภายในเวลาที่กลาวนี้ ขาพเจาจะไม
ลาออกหรือโอนไปรับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอื่น
ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือนและคาใชจาย
ทั้งสิน้ ทีท่ างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทั้งยอมชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่ง
เทากับเงินที่ขาพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทันทีเมื่อไดรับการทวงถาม
ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศยังไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๔
แลวลาออกเสียจากราชการกองทัพอากาศดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งสิน้ ตามความ
ในวรรคแรกใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันที
เมื่อไดรับ ...

-๒เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยทหาร
ไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเห็นชอบจาก
กองทัพอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ
ขอ ๖ การชดใชเงินใหตามสวนของเวลาทีย่ ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง
ใหเอาจํานวนเงินรายเดือนเงินคาใชจายทีท่ 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
(………………………………………..)

