
หนวยรับ 

(สําเนา) 

ระเบียบกองทพัอากาศ 

วาดวยการศึกษาภายในประเทศ 

(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบ

กองทพัอากาศ วาดวยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และเปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงวางระเบียบไวดังนี ้

              ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๕๓” 

              ขอ  ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

              ขอ  ๓   ใหยกเลิก ผนวก ๗ และผนวก ๗ (๒) ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการศึกษา

ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ และใหใชผนวกทายระเบียบนี้แทน 

 

                                      ประกาศ    ณ    วนัที ่    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 

(ลงช่ือ)   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                                        ตามกฎหมายกาํหนด 

สัญญาสําหรบัขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาในสถานศกึษาในประเทศ 
นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เขียนที.่..............……………........... …. 

                                        วันที.่.……......เดือน…...................พ.ศ…........... 

 ขาพเจา............................................................………………….....อาย.ุ.............................ป  

รับราชการตําแหนง..................................................................................................…………………........

สังกัด..............................................ขอทําสัญญาใหไวกับ กองทพัอากาศ ดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ ตามที ่กองทพัอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.......................................................

วิชา..............................ณ (สถานศึกษา)..........................………………………..นัน้ ขาพเจาไดทราบ 

ความประสงคแลววาตองการใหขาพเจากลับมารับราชการในกองทพัอากาศ 

 ขอ ๒ ขาพเจาจะต้ังใจพากเพียรศึกษาวิชาโดยเต็มสติปญญา และจะไมเกยีจครานในระหวาง

ศึกษาวชิาอยู ขาพเจาจะประพฤติตนใหเรียบรอย  ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาขอนี้ กองทพัอากาศ มีสิทธเิรียก

ขาพเจากลับมารับราชการโดย กองทพัอากาศ มิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการ 

ชดใชตามความในขอ ๔ 

 ขอ ๓ ถากองทพัอากาศ เรียกขาพเจากลับมารับราชการในกรณีอ่ืน ๆ นอกจากขอ ๒ ขาพเจา 

จะตองกลับมารับราชการโดยกองทัพอากาศมิตองรับผิดในคาเสียหายใด ๆ และขาพเจายอมรับราชการชดใช

ตามความในขอ ๔ เชนเดียวกัน 

 ขอ ๔ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา

ที่ไปศึกษา แตไมนอยกวา ๓ ปหรือครบ ๑๐ ป เปนอยางมาก นับต้ังแตกลับมารับราชการในกองทพัอากาศ 

หรือในกรณีทีย่ังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืนทีท่ําไวกับทางราชการอยูกอนแลวยังไมครบกําหนด  

ใหนับตอจากวันครบกาํหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป ภายในเวลาท่ีกลาวนี้ ขาพเจาจะไมลาออก 

หรือโอนไปรับราชการที่กระทรวงทบวงกรมอ่ืน 

 ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงนิ 

รายเดือนและคาใชจายทั้งส้ินทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทัง้ยอมชาํระเงนิเปนเบ้ียปรับ   

อีกจํานวนหนึง่ เทากับเงนิทีข่าพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทนัทีเมื่อไดรับการทวงถาม 

           ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศยังไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๔ 

แลวลาออกเสียจากราชการกองทัพอากาศดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งส้ิน ตามความ 

ในวรรคแรก ใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันท ี

 

                                                                                                                                      เมื่อไดรับ ... 



- ๒ - 

 

เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดข้ึนเพราะความผิดของขาพเจา  และแพทยทหาร 

ไมนอยกวา  ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเหน็ชอบจาก 

กองทพัอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ 

 ขอ ๖ การชดใชเงนิใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง 

ใหเอาจํานวนเงินรายเดือนเงนิคาใชจายทีท่างราชการไดจายไปทัง้ส้ินและเงินเบ้ียปรับต้ัง แลวเอาจํานวนเวลา 

ที่ตองรับราชการชดใชหารเฉล่ีย  ถายงัรับราชการขาดอยูเทาใด  ก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยังขาดอยูนัน้

คูณผลที่เฉล่ียได ไดจํานวนเงินเทาใด ก็เปนจํานวนเงินทีข่าพเจาตองชดใช 

 ขอ ๗ ขาพเจาจะไมเรียกรองขอสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกวาที่ทางราชการไดจัดให 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา 

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

        (ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม                

          (………………………………………..) 

                (ลายมือชื่อ)................................................................พยาน 

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

                (ลายมือชื่อ).................................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                 ติดอากรแสตมป 

                                                                       ผนวก ๗ (๒)                                      ตามกฎหมายกําหนด 

สัญญาสําหรบัการขยายระยะเวลาการศึกษาของขาราชการท่ีทางราชการสงไปศึกษาในสถานศกึษา
ในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือนอกสาํนักงานตํารวจแหงชาติ 

เขียนที.่..............……………............... 

                                        วันที.่.……......เดือน…...................พ.ศ…........... 

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

รับราชการตําแหนง........................................................………….....สังกัด.............................................. 

ขอทําสัญญาใหไวกับกองทพัอากาศ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ตามทีก่องทัพอากาศ ใหขาพเจาไปศึกษาหลักสูตร.........................................................

สาขาวิชา....................................ณ ..........................…………จังหวัด...................……………..ระยะเวลา

ที่จะศึกษา.............ป............เดือน ต้ังแตวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .................เปนตนไป  

และขาพเจาไดทําสัญญาในการไปศึกษาไวแลวตามสัญญาสําหรับขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษาใน

สถานศึกษาในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่............ 

เดือน................................พ.ศ..............................นัน้ 

 ขอ ๒ ในการไปศึกษาและทาํสัญญาตามขอ ๑ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษาและไดขยาย

ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกเปนเวลา....................ป.............เดือน ต้ังแต........................เปนตนไป 

 ขอ ๓ ขาพเจายนิยอมใหทางราชการนําเวลาที่ขยายเพิ่มข้ึนในขอ ๒ ไปรวมกบัเวลาที่ไป 

ศึกษาแลวในขอ ๑ โดยถือวาเปนระยะเวลาท่ีขาพเจาไปศึกษาในหลักสูตร……………………………………… 

สาขาวิชา..................................................ตามสัญญาในขอ ๑ 

 ขอ ๔ ขาพเจาจะกลับมารับราชการในกองทัพอากาศตอไป เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของเวลา

ที่ไปศึกษาตามขอ ๓ แตไมนอยกวา ๓ ปหรือครบ ๑๐ ปเปนอยางมาก นับต้ังแตกลับมารับราชการใน

กองทพัอากาศ หรือในกรณีที่ยงัรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอ่ืนที่ทาํไวกับทางราชการอยูกอนแลวยงัไม

ครบกําหนด ใหนับตอจากวนัครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป ภายในเวลาที่กลาวนี้ ขาพเจาจะไม

ลาออกหรือโอนไปรับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 

 ขอ ๕ ถาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๔ ขาพเจายอมชดใชเงินรายเดือนและคาใชจาย 

ทั้งส้ินทีท่างราชการไดจายใหแกขาพเจาในระหวางศึกษา ทั้งยอมชําระเงนิเปนเบ้ียปรับอีกจํานวนหนึ่ง  

เทากับเงนิที่ขาพเจาจะตองชดใชคืนใหแกทางราชการจนครบถวนทนัทีเมื่อไดรับการทวงถาม 

  ในกรณีที่ขาพเจากลับมารับราชการในกองทัพอากาศยังไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๔ 

แลวลาออกเสียจากราชการกองทัพอากาศดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายอมชดใชเงินทั้งส้ิน ตามความ 

ในวรรคแรกใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามเกณฑในขอ ๖ ใหแกทางราชการจนครบถวนทันท ี 

 

                                                                                                                                     เมื่อไดรับ ... 



- ๒ - 

 

เมื่อไดรับการทวงถาม เวนแตการปวยเจ็บซึ่งมิไดเกิดข้ึนเพราะความผิดของขาพเจา และแพทยทหาร 

ไมนอยกวา ๓ นาย ไดตรวจและรับรองวาขาพเจาไมสามารถรับราชการไดทั้งตองไดรับความเหน็ชอบจาก 

กองทพัอากาศดวยแลว ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกทางราชการ 

 ขอ ๖ การชดใชเงนิใหตามสวนของเวลาทีย่ังขาดอยูตามความในขอ ๕ วรรคสอง 

ใหเอาจํานวนเงินรายเดือนเงนิคาใชจายทีท่างราชการไดจายไปทัง้ส้ินและเงินเบ้ียปรับต้ัง แลวเอาจํานวนเวลา 

ที่ตองรับราชการชดใชหารเฉล่ีย ถายงัรับราชการขาดอยูเทาใดก็เอาจํานวนเวลารับราชการที่ยงัขาดอยูนั้น 

คูณผลที่เฉล่ียได ไดจํานวนเงินเทาใด ก็เปนจํานวนเงินทีข่าพเจาตองชดใช 

             ขอ ๗ ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอผูกพันอ่ืน ๆ ที่ไดกระทาํไวตามสัญญาในขอ ๑ ทุกประการ  

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

ตอหนาพยาน 

 

          (ลายมือชื่อ)...............................................................ผูใหสัญญา 

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

        (ลายมือชื่อ)...............................................................ผูแทนโดยชอบธรรม                

          (………………………………………..) 

                (ลายมือชื่อ)................................................................พยาน 

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

                (ลายมือชื่อ).................................................................พยาน 

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

 

 

 
 


