คำชี้แจงกำรรำยงำนตัวทำสัญญำบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก รุ่นที่ 24
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1- 2 พ.ค. 63 และ 4 – 9 พ.ค. 63
ข้อเน้นย้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) โรงเรียนนายสิบทหารบก
จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ดาเนินการ ดังนี้.1. ให้ผู้ค้าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้าประกัน (กรณีผู้ค้าประกันมีคู่สมรส) ทาสัญญาให้ บุคคลเข้าเป็น
นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก ในพื้ น ที่ พั ก อาศั ย ของตนเอง ไม่ ต้ อ งเดิ น ทำงไปยั งโรงเรี ย นนำยสิ บ ทหำรบก
โดยท าหนั งสื อสั ญ ญาค้าประกัน และคู่สมรสของผู้ ค้าประกัน (กรณี ผู้ ค้าประกันมีคู่ส มรส) ตามแบบฟอร์ม
เอกสารที่แนบให้เรียบร้อย และเตรียมหนังสือสัญญาดังกล่าว พร้อมหลักฐานประกอบการค้าประกันที่ได้แจ้งไป
แล้ ว นั้ น ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนน าไปแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องโรงเรี ย นนายสิ บ ทหารบก ในการไปรายงานตั ว
ตามกาหนดวันรายงานตัวที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ประกาศไปแล้วนั้น
2. บุคคลที่สามารถเข้ารายงานตัวได้ ประกอบด้วย นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน จานวน 1 คน
3. การเดินทางไปรายงานตัว ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตาบลหนองแก
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้หลีกเลี่ยง ระบบขนส่งสาธารณะ หากสามารถดาเนินการได้ ขอให้
ใช้ยานพาหนะส่วนตัว จานวน 1 คัน ในการเดินทาง
***************************************

หนังสือสัญญำค้ำประกันของผู้รับรอง
เขียนที…
่ ………………………..………
วันที…
่ …..….เดือน………………...….พ.ศ…...…..…
ข้ำพเจ้ำ………………………..…………………..……....……อำยุ…........….ปี สัญชำติ….......…………
อยู่บ้ำนเลขที.่ ......………………..……………..หมู่ท…
ี่ ..............……….ตรอก/ซอย……………………………........……….
ถนน………...……………………ตำบล/แขวง…………..................…………อำเภอ/เขต………............…………….....…
จังหวัด……….………………….……อำชีพ…………………………สถำนทีง่ ำน…………………..……………………………..
ตำแหน่ง………………………….................………………สังกัด…………….................……………………………….……..…
บัตรประจำตัว (ข้ำรำชกำร, ประชำชน) เลขที…
่ …………..…………...ออกให้โดย (อำเภอ/เขต, หรือส่วนรำชกำร)
…………………………………………........วันที่ออกบัตร……..........……………….บัตรหมดอำยุ………............…….……
ขอทำหนังสือให้ไว้ต่อกองทัพบก ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบกำรทำหนังสือสัญญำของผู้สมัคร ลงวันที.่ ...…เดือน……....พ.ศ…….
ระหว่ำง (ผู้สมัคร)….……………...……………..........................……………………………………………….กับกองทัพบก
และได้รับทรำบข้อควำมตำมสัญญำดังกล่ำวนั้นทุกประกำรแล้ว
ข้อ ๒. ถ้ำ (ผู้สมัคร).....………………………..………………….….ประพฤติผดิ สัญญำที่ได้ทำไว้กับ
กองทัพบก ตำมข้อ ๑. ของหนังสือสัญญำค้ำประกันของผู้รับรอง ซึ่งทำงกองทัพบกจะต้องเรียกเงินชดใช้
จำก (ผู้สมัคร)...………………..…………………...…………….……เป็นจำนวนเงินเท่ำใด ข้ำพเจ้ำยอมรับชดใช้แทน
(ผู้สมัคร) ……………………………………….............………….………..……ก่อนจนครบถ้วนภำยในกำหนด ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ
โดยที่ทำงรำชกำรไม่จำเป็นต้องเรียกชำระเอำจำก (ผู้สมัคร)
………………………………………………….................................................................................................…..…….
ข้อ ๓. ข้ำพเจ้ำจะถอนตัวออกจำกควำมเป็นผู้ค้ำประกัน ผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบ
ทหำรบกได้ ต่อเมื่อข้ำพเจ้ำหำผู้อื่นเป็นผู้ค้ำประกันแทน และเจ้ำกรมยุทธศึกษำทหำรบกตกลงรับผู้ค้ำ
ประกันคนใหม่แทนแล้ว

- ๒ ข้อ ๔. ข้ำพเจ้ำไม่พ้นควำมรับผิดชอบตำมสัญญำค้ำประกันนี้
ในกรณีที่ (ผู้สมัคร)
.....................………………….…………………………………..…….ได้ทำสัญญำให้ไว้แก่กองทัพบกโดยควำมสำคัญผิด
หรือมิได้เป็นไปตำมบทบัญญัติว่ำด้วยควำมสำมำรถของบุคคลตำมกฎหมำยแจ้งให้ทรำบ
ข้อ ๕. ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำของผู้รับรองนี้โดยตลอดแล้ว จึงลง
ลำยมือชือ่ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ให้สัญญำ
(………………………..…………………)
ลงชือ่ ………………………………………….พยำน
(…….………………………...…………..)
ลงชื่อ…….……………………………………พยำน
(…………………..………………...…….)

ในกรณีที่เป็นโสดหรือมีกำรหย่ำร้ำง หรือคู่สมรสถึงแก่กรรมแล้ว ให้ผู้รับรองทำเครื่องหมำย
/ หรือ X ลงใน
หน้ำข้อควำมที่ต้องกำรแสดงให้ทรำบพร้อมกับลงนำมรับรองไว้เป็นหลักฐำน
ข้ำพเจ้ำยังไม่ได้ทำกำรสมรส (โสด)
ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรหย่ำร้ำงกับคู่สมรสของข้ำพเจ้ำแล้ว
คู่สมรสของข้ำพเจ้ำได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ลงชื่อ…………………………………..ผู้ค้ำประกัน (ผู้รับรอง)
(….………………..………………)

หมำยเหตุ ขอให้ดำเนินกำรทำสัญญำไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนรับรอง จำนวน ๒ คน

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรทำนิติกรรม
(สำหรับคู่สมรสของผู้ที่จะเป็นผู้ทำหนังสือสัญญำค้ำประกันของผู้รับรอง)

เขียนที…
่ ………………………………..
วันที…
่ …...…เดือน……….…..……พ.ศ……..….
ข้ำพเจ้ำ………………………………..………………..……….................………………ผู้ให้ควำมยินยอม
ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บ้ำนเลขที่………............…………….หมู่ท…
ี่ ……….......….ตรอก/ซอย……………...………………...…
ถนน…………………………………ตำบล/แขวง………………………………………อำเภอ/เขต…………......…...……………
จังหวัด……………………….…………..อำชีพ……………………………สถำนทีท่ ำงำน………………....………………………
ตำแหน่ง…………………………………………...….........……สังกัด………....................……………………………..………..
บัตรประจำตัว (ข้ำรำชกำร, ประชำชน) เลขที…
่ …..…..………………ออกให้โดย (อำเภอ/เขต, หรือส่วนรำชกำร)
………………………….…………..……...วันที่ออกบัตร…………..............……….บัตรหมดอำยุ…….…................………
ข้ำพเจ้ำเป็น (สำมี, ภรรยำ) ของ………………………….……........……………………ตำมกฎหมำย
ยินยอมให้ทำสัญญำค้ำประกันให้กับ………………………………………………........………..ซึ่งสมัครเข้ำเป็นนักเรียน
นำยสิบทหำรบกได้
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน

ลงชื่อ……………………………………….ผู้ให้ควำมยินยอม
(………………….…….………………)
ลงชื่อ……………………………………….พยำน
(…………………………...…………..)
ลงชื่อ………………………….……………พยำน
(……………….………………...…….)
หมำยเหตุ ๑. ถ้ำผู้รับรองเป็นโสด หรือมีกำรหย่ำร้ำง หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม หนังสือนี้ไม่ต้องใช้

๒. ขอให้ดำเนินกำรทำสัญญำไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนรับรอง จำนวน ๒ คน

หนังสือสัญญำของผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก
เขียนที…
่ …………….………………………

วันที…
่ ...…….เดือน…………..…….พ.ศ……......…
ข้ำพเจ้ำ……………………………...………..….เกิดเมื่อวันที่……...…เดือน….........…….พ.ศ…….......
อำยุ…….........ปี ตำหนิ…………………….………………....…….สัญชำติ……......…....นับถือศำสนำ…..….......………
อยู่บ้ำนเลขที…
่ ………………...........….หมู่ท…
ี่ ………....…….ตรอก/ซอย………………................………………………..
ถนน………………………………….........……...………ตำบล/แขวง………………......................…………………………….
อำเภอ/เขต………………….............………………………..…….จังหวัด….………..……….................………………………
สำเร็จกำรศึกษำชั้น…………......…..…………โรงเรียน……………….....................……………………………..………..…
เมื่อวันที…
่ .....……..เดือน…………..........….พ.ศ…......….…
บิดำข้ำพเจ้ำชื่อ…………………….......……………….……………..สัญชำติโดยกำเนิด……………......
นับถือศำสนำ……....………อำชีพ…………….…...………สถำนที่ทำงำน……………...………..................……………….
ตำแหน่ง………………………………………..........…………สังกัด…………….......................…………………………………
มีภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่………………..........…..หมู่ท…
ี่ ........…………ตรอก/ซอย………………..…....…………………
ถนน……………………………….….................………ตำบล/แขวง……………..............…………………..………………….
อำเภอ/เขต…………………………...........…….....………….จังหวัด……………………..................………………….………
มำรดำข้ำพเจ้ำชื่อ…………......……………………………………..สัญชำติโดยกำเนิด…….......……….
นับถือศำสนำ………...…….อำชีพ…………..……………สถำนที่ทำงำน…………......................……………………..……
ตำแหน่ง……………………………………….........…………สังกัด…….….......................……….………………...……………
มีภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่………………........…….หมู่ท…
ี่ ……........……ตรอก/ซอย…….......……………………………..
ถนน…………………..………………..........……………ตำบล/แขวง………………….....................……………..……………
อำเภอ/เขต………………………………….............………….จังหวัด…………………………………..................………….…
ขอทำหนังสือให้ไว้ต่อกองทัพบก ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำขอสมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก
โดยได้รับควำมยินยอมจำก
………………………………..…………………...…….……ซึ่งเป็น…………...…………และขอรับรองว่ำข้อควำมพร้อมกับ
หลักฐำนที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกและตำมสัญญำ นี้เป็นควำมจริง
ทุกประกำร

- ๒ ข้อ ๒. เมื่อกองทัพบกรับเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกแล้ว
ข้ำพเจ้ำจะตั้งใจรับ
กำรศึกษำ และยอมปฏิบัติตำม กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมของทหำร
ทุกประกำร
ข้อ ๓. ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ นอกเหนือจำกที่ทำงรำชกำรกำหนด
ข้อ ๔. ข้ำพเจ้ำไม่เคยสมรสมำก่อนและในระหว่ำงที่เป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก ข้ำพเจ้ำ
จะไม่ทำกำรสมรสหรือมีควำมสัมพันธ์ฉันท์สำมีภรรยำกับหญิงใดทั้งสิ้น
ข้อ ๕. ข้ำพเจ้ำให้สัญญำว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำต้องออกจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก
เพรำะ
ก. หลักฐำนและข้อควำมที่กล่ำวไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก หรือในสัญญำของ
ผู้สมัครเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก ปรำกฏภำยหลังเป็นควำมเท็จ หรือผู้สมัครเป็นนักเรียนนำยสิบ
ทหำรบกมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในระเบียบกำรรับสมัครนักเรียนนำยสิบทหำรบก หรือ
ระเบียบ, คำสั่งกองทัพบกที่ใช้บังคับในเรื่องนักเรียนนำยสิบทหำรบกตำมที่กองทัพบกกำหนด ซึ่งทำง
รำชกำรตรวจพบภำยหลัง หรือมีกำรตรวจสอบซ้ำแล้วพบเข้ำ
ข. ลำออกจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก
ค. ถูกถอนทะเบียนจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก (เว้นกำรถอนทะเบียน
เพรำะตำย หรือป่วยจนไม่สำมำรถจะเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกต่อไปได้ ตำมควำมเห็นของกรรมกำรแพทย์
ประกอบด้วยแพทย์ทหำรอย่ำงน้อย ๓ นำย ลงควำมเห็น) หรือถูกไล่ออก

ซึ่ง

ข้ำพเจ้ำยอมชดใช้ค่ำเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ค่ำหนังสือตำรำเรียนและเครื่องเขียน ค่ำเครื่อง
แต่งกำย และเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้ รวมทั้งค่ำอำวุธยุทโธปกรณ์ที่สูญหำยหรือชำรุด
(ถ้ำมี) จนครบถ้วนตำมจำนวนเงินที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ โดยจะชำระให้เสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ
ข้อ ๖. เมื่อข้ำพเจ้ำสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของโรงเรียนนำยสิบทหำรบก หรือเมื่อ
ทำงรำชกำรมีควำมจำเป็นที่ต้องให้ออกรับรำชกำรแม้ว่ำยังไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ข้ำพเจ้ำจะ
รับรำชกำรตำมตำแหน่งหน้ำที่ซึ่งทำงรำชกำรได้สั่งให้ปฏิบัติเป็นระยะเวลำติดต่อกันมีกำหนดไม่น้อยกว่ำ
๓ ปี กับยินยอมปฏิบัติตำมคำสั่ง และแบบธรรมเนียมซึ่งทำงรำชกำรทหำรบัญญัติไว้ทุกประกำร
ข้อ ๗. ถ้ำข้ำพเจ้ำผิดสัญญำในข้อ ๖. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กองทัพบกปรับเป็นเงิน ปีละ
๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) ตำมจำนวนปีที่ยังรับรำชกำรไม่ครบตำมตำแหน่งหน้ำที่ ซึง่ ทำงรำชกำร
ได้สั่งให้ปฏิบัติ (รับรำชกำรไม่ครบปีไม่นับเวลำรับรำชกำรในปีนั้น) โดยข้ำพเจ้ำยินยอมชำระเงินค่ำปรับให้
ครบถ้วนและเสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ เว้นกรณีที่ถึงแก่กรรม หรือ
ป่วยจนไม่สำมำรถจะรับรำชกำรต่อไปได้ ตำมควำมเห็นของกรรมกำรแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ทหำร
อย่ำงน้อย ๓ นำย ลงควำมเห็น

- ๓ ข้อ ๘. ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรประทวน ตำมสัญญำในข้อ ๖.
ถ้ำข้ำพเจ้ำประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง หรือขำดหนีรำชกำร หรือกระทำควำมผิดจนหน่วยต้นสังกัดต้อง
ปลดออกจำกรำชกำร ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กองทัพบกปรับตำมสัญญำในข้อ ๗. ทุกประกำร
ข้อ ๙. ถ้ำข้ำพเจ้ำทำทรัพย์สินของทำงรำชกำรเสียหำย หรือสูญหำยด้วยเหตุใด ๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นขณะที่ข้ำพเจ้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก หรือออกรับรำชกำรแล้วก็ตำม ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย
หรือเหตุที่ได้รับยกเว้นตำมระเบียบ, คำสั่งกองทัพบก ข้ำพเจ้ำยอมชดใช้เงินเท่ำรำคำทรัพย์สินที่เสียหำย
หรือสูญหำยไป ให้แก่ทำงรำชกำรตำมจำนวนเงินที่ทำงรำชกำรกำหนด ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ
ข้อ ๑๐. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมที่ระบุไว้ในระเบียบกำรรับ
สมัครนักเรียนนำยสิบทหำรบก หรือระเบียบ, คำสั่งกองทัพบก ที่ใช้บังคับในเรื่องนักเรียนนำยสิบทหำรบก
ตำมที่กองทัพบกกำหนดทุกประกำร
ข้อ ๑๑. ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน

(ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ให้สัญญำ
(………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยำน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………..พยำน
(………………………….…………….)
หมำยเหตุ ขอให้ดำเนินกำรทำสัญญำไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนรับรอง จำนวน ๒ คน

