สัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
รูปถ่าย
1.5 นิ้ว

ติดอากร
แสตมป์
๓๐ บาท

เขียนที่ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
๑
เม.ย.
๖๕
วันที่…..……..เดื
อน………………….พ.ศ…………..
เรียน ผบ.อย.
นายไพเราะ
รักดนตรี
ข้ า พเจ้ า ……………………
………………………………………………ได้
รั บ คั ด เลื อ กเป็ น นั ก เรี ย นดุ ริ ย างค์
ทหารอากาศ ประเภท (  ) ทุนกองทัพอากาศ ( ) ทุนส่วนตัว ( ) ทุนฝากเรียน
และขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ
๑ อน………….…………………………พ.ศ…………….………อายุ
๑๖
มกราคม
๒๕๓๘
ข้าพเจ้าเกิดวันที่………….เดื
……….......……….ปี
แผลเป็นหลังมือขวา
พุทธ
ไทย ้อชาติ…………….นั
ไทย บถือศาสนา……….....……
ตาหนิ…………………………..……………….สั
ญชาติโดยกาเนิด…………….เชื
ลำพูน
๙๙/๙
เกิ ด ที่ จั ง หวั ด ………………………..……………..…………ปั
จ จุ บั น อยู่ บ้ า น เลขที่ …………………………หมู
่ ที่ …………….…
เจริญราษฎร์
ในเมือง
ถนน…………………………………….ตรอก/ซอย………………………..…………………แขวง/ต
าบล…………………….………………
๐๙ ๑๒๓๔ ๕๖๗๘
ลำพูน
เมืองลำพูน
เขต/อาเภอ……………………………………จั
งหวัด………………….………………………
โทรศัพท…์ …………………………………...…….
รักดนตรี
นายบิดา
บิดาผู้ให้กาเนิดชื่อ……..…………………..……………………..นามสกุ
ล……………………………………..…….……
พุทธ
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ……………..ปี
สัญชาติโดยกาเนิด……………………เชื
้อชาติ…………….…นั
บถือศาสนา…………………….………..……
รับราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ั กัด………………………..……………..……...
() มีชีวิตอยู่ ( ) ถึงแก่กรรม อาชีพ………..……………….…………………..สง
๙๙/๙ หมู่ท…
- ถนน…………………..………….
เจริญราษฎร์
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………….……
ี่ ……
ตรอก/ซอย………………..………………….
ในเมือง
เมืองลำพูน
ลำพูน
แขวง/ตาบล……..…….…………………
เขต/อาเภอ……….……..……………………จั
งหวัด……………………….……………..…
๐๘ ๘๗๖๕ ๔๓๒๑
โทรศัพท…์ …………….………………………….
นางมารดา
รักดนตรี
มารดาผู้ให้กาเนิดชื่อ……..………………..……………………..นามสกุ
ล……………………………………..…………
พุทธ
๔๐
ไทย
ไทย
อายุ……………..ปี
สัญชาติโดยกาเนิด……………………เชื
้อชาติ…………….…นั
บถือศาสนา…………………….………..……
พนักงานเอกชน
บริษัท แสนดี จำกัด
( ) มีชีวิตอยู่ ( ) ถึงแก่กรรม อาชีพ………..……………….…………………..สง
ั กัด………………………..……………..……...

๙๙/๙ หมู่ท…
- ถนน…………………..………….
เจริญราษฎร์
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………….……
ี่ ……
ตรอก/ซอย………………..………………….
ลำพูน
ในเมือง
เมือง
แขวง/ตาบล……..…….…………………
เขต/อาเภอ……….……..……………………จั
งหวัด……………………….……………..…
๐๙ ๘๘๗๗ ๖๖๕๕
โทรศัพท…์ …………….………………………….
รักดนตรี
นายประพันธ์
ปู่ของข้าพเจ้า ชื่อ……………………………….………………………นามสกุ
ล………………………….……………..…
พุทธ
ไทย
ไทย
สัญชาติ……………………
เชื้อชาติ……………………..นั
บถือศาสนา……………………
รักดนตรี
นางเสนาะ
ย่าของข้าพเจ้า ชื่อ………………………………………………นามสกุ
ล……………..……………….……………...……
ไทย
พุทธ
ไทย
สัญชาติ……………………
เชื้อชาติ……………………..นั
บถือศาสนา…………………….
นายอบอุ่น
พร้อมเพรียง
ตาของข้าพเจ้า ชื่อ………………………………………………นามสกุ
ล………………………..……………………...…
ไทย
พุทธ
ไทย
สัญชาติ……………………
เชื้อชาติ……………………..นั
บถือศาสนา…………………….
นางเติมรัก
พร้อมเพรียง
ยายของข้าพเจ้า ชื่อ……………………………………………นามสกุ
ล…………………..………….………………...…
ไทย
พุทธ
ไทย
สัญชาติ……………………
เชื้อชาติ……………………..นั
บถือศาสนา…………………….
ขอทาหนังสือ …

-๒–
ขอทาหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังมีข้อความดังต่อไปนี้
นายบิดา รักดนตรี
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจาก .............................................................................................
(ซึ่งเป็นผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม) ให้ข้าพเจ้าสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศได้
นายบิดา รักดนตรี
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอให้ ..................................................................
เป็นผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
นายยืนยัน ชอบประกัน
และให้ ..................................................................
เป็นผู้ค้าประกันผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศทุกประการ หากปรากฏว่า เอกสาร หลักฐาน ข้อความหรือแม้แต่เพียง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสาร หลักฐานหรือข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดตามกฎหมาย
และตามทีก่ องทัพอากาศกาหนด โดยยินยอมพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศทันที
ข้อ ๔ ข้ า พเจ้ า จะไม่ มี ภ รรยาหรื อ สามี หรื อ ท าการสมรส หรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ฉั น สามี ภ รรยา
ในระหว่างเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ นอกจากทางราชการจะกาหนดให้
ข้อ ๖ ข้าพเจ้ าจะเชื่อฟังและอยู่ในความปกครองของผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ และยินยอม
ปฏิบั ติตามกฎ ข้อบั งคับ ค าสั่ ง ระเบี ย บ วินัย และแบบธรรมเนี ยมของทหารที่มีอยู่และที่ก าหนดขึ้นใหม่
ทุกประการ ทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ข้อ ๗ เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ เ ป็ น นั กเรี ย นดุ ริ ยางค์ ท หารอากาศแล้ ว ข้ า พเจ้ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
จนเต็มความสามารถให้จบหลักสูตรตามที่ทางราชการกาหนดไว้ทุกประการ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้า
จะเข้ ารั บ ราชการในกองทั พอากาศ ติ ดต่ อกั นเป็น เวลา ๒ เท่ าของจานวนปี ที่ ศึก ษา (รวมทั้ ง ปีก ารศึก ษา
ที่ ซ้ าชั้ น ด้ ว ย) แต่ ไ ม่ เ กิ น ๑๐ ปี หากข้ า พเจ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น ที่ ไ ด้ ก ระท าไว้ ต่ อ กองทั พ อากาศ
อันเนื่องมาจากการลาออก หรือถูกปลดออกจากราชการเพราะเหตุกระทาความผิด หรือต้องออกจากราชการ
ด้ ว ยเหตุ ใ ด ๆ ก่ อ นครบก าหนด ข้ า พเจ้ า ยอมชดใช้ เ งิ น เป็ น ค่ า ตอบแทนการผิ ด สั ญ ญาการศึ ก ษาให้ แ ก่
กองทัพอากาศเฉพาะปีที่ยังรับราชการไม่ครบ เศษของปีคิดค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษาเป็นรายเดือนตามส่วน
เฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน เป็นเงินปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) ภายในกาหนด
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่การออกจากราชการในกรณีดังต่อไปนี้
๗.๑ ถึงแก่กรรม
๗.๒ ป่วยเกินกาหนดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลาโดยคณะกรรมการแพทย์
ของกองทัพอากาศที่ผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า ๒ คน ได้ตรวจและลงความเห็นว่าไม่สามารถ
จะรับราชการต่อไปได้ หรือเป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
๗.๓ ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล
๗.๔ ทางราชการยินยอมให้ไปรับราชการนอกกองทัพอากาศ
๗.๕ ทางราชการเห็นสมควรหรือจาเป็นต้องให้ออกจากราชการตามแผนการกาลังพล
ข้อ ๘ กรณีที่ข้าพเจ้าทาให้ทรัพย์สินของทางราชการชารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัย หรือชารุดเสื่อมสลายที่เป็นไปตามสภาพของการใช้งาน หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ ข้าพเจ้า
ยินยอมชดใช้เงินเท่าราคาของที่ชารุดเสียหาย หรือสูญหายให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๙ การชดใช้ตามข้อ ๗ และ ๘ ข้าพเจ้ายินยอมใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่กรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ยังไม่พ้นความผูกพันตามสัญญานี้
ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เสร็จสิ้นทันทีที่ขอลาออก
ข้าพเจ้า …

-๓ข้อ ๑๐ ข้าพเจ้ายินยอมให้สัญญานี้ มีผลใช้บังคับแก่ข้าพเจ้าและผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
จนกว่าทางราชการจะบอกเลิก หรือเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกาหนดไว้ และได้รับ
ราชการครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๑๑ เมื่อข้าพเจ้าทาหนังสือสัญญาสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ถือว่าเป็นผู้ร้องขอ
เข้ารับราชการทหารกองประจาการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ า
พยาน
(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผู้ให้สัญญา
นายไพเราะ รักดนตรี
(……………………………….……...)

(ลงชื่อ) ………………………………………….ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
นายบิดา รักดนตรี
(……………………………….……...)

(ลงชื่อ) พล.อ.ท.

ผบ.อย./ผู้แทนกองทัพอากาศ
( วิญญา โพธิ์คานิช )

(ลงชื่อ) น.ท.

พยาน
( จิระ สัตตะพันธ์คีรี )

(ลงชื่อ) ร.อ.หญิง

พยาน
( กาญจนา เกิดสุข )

หนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ปกครองนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ประเภททุนกองทัพอากาศ

เขียนที่ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
๑
เม.ย.
๖๕
วันที่…….…….เดื
อน……….……………..…………พ.ศ……………..
นายบิดา
รักดนตรี
ข้าพเจ้าชื่อ……………………………..…………………ชื
่อสกุล…………………………………………….……………..
ไทย
พุทธ
ไทย
๕๐
อายุ……….……..ปี
สัญชาติโดยกาเนิด……………………เชื
้อชาติ………………….…นั
บถือศาสนา…………………….……….
- ตรอก/ซอย ……………….………….
๙๙/๙
เจริญราษฎร์
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่…………………….หมู
่ที่……….
ถนน………..…….…....……….….
เมืองลำพูน
ในเมือง
ลำพูน
ตาบล/แขวง ……………………………………
อาเภอ/เขต ………………………………….
จังหวัด …………………………………
๐๙ ๘๗๖๕ ๔๓๒๑
โทรศัพท์ ………………….…………………………...
กษาธิการ
รับราชการ
ชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลลำพูน งกัด กระทรวงศึ
ปัจจุบันมีอาชีพ …………………………….ต
าแหน่ง ครู
………………………………………………..สั
…………………..…………
๐ ๕๓๗๗ ๖๖๗๗ ต่อ ๑๑๔
โทรศัพท์ที่ทางาน ………………………………………...
นายไพเราะ รักดนตรี
ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ ป กครองของ …………………………………………………………ซึ
่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ จ ะ
เรียกว่า “ผู้ได้รับคัดเลือก” ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประเภททุนกองทัพอากาศขอทา
สัญญาค้าประกันให้ไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังนี้

ข้ อ ๑ ข้ า พเจ้ า มี ค วามยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจให้ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กสมั ค รเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นดุ ริ ย างค์
ทหารอากาศ และในระหว่างที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ข้าพเจ้าขอให้สัญญารับรองว่า
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้กระทานิติกรรมใด ๆ กับกองทัพอากาศในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในการศึกษาแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้อนุญาตให้กระทาหรือข้าพเจ้าได้กระทาการนั้น ๆ เอง กับทั้งจะชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีที่กระทาพัสดุของทางราชการชารุดเสียหายให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอให้สัญญารับรองว่า
๒.๑ ข้าพเจ้าจะอุปการะอุดหนุนด้วยทุนทรัพย์ให้ ผู้ได้รับคัดเลือกมีเครื่องอุปโภคใช้สอย
และอุป กรณ์ในการศึกษาตามที่กองทัพอากาศกาหนดไว้ตลอดเวลาที่ ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศทุกประการ
๒.๒ ข้าพเจ้าจะให้ผู้ได้รับคัดเลือกมีความเป็นอยู่สมบูรณ์สมเกียรติของนักเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศทุกประการ
๒.๓ ข้าพเจ้าจะแจ้งข้อบกพร่องอันเป็นผลเสียในการศึกษาของผู้ได้รับคัดเลือกที่เกิดขึ้น
ทางบ้านให้ผู้อานวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทราบ
๒.๔ ข้ า พเจ้ า จะแจ้ ง ให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารอากาศ กองดุ ริ ย างค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทราบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลาเนาที่อยู่ใหม่
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าให้สั ญญาว่า หากผู้ ได้รับคัดเลื อกต้องออกจากความเป็นนักเรียน ก่อนส าเร็จ
การศึกษาเพราะเหตุ

๓.๑ ทุจริต…

- ๒๓.๑ ทุจริตในการสอบ และประเมินผลการศึกษาไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กาหนด
๓.๒ เกียจคร้านต่อการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑ และผู้อานวยการโรงเรียน
ดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เห็นว่าไม่ควรให้ศึกษาต่อไป
๓.๓ ถูกตัดคะแนนความประพฤติในรอบปีการศึกษาเกิน ๑๕๐ คะแนน
๓.๔ มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตกซ้าชั้น และมีคะแนนความประพฤติในรอบปีการศึกษา
เหลือไม่ถึง ๑๒๐ คะแนน
๓.๕ ปรากฏว่าก่อนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ หรือขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ เป็นผู้มีภรรยา
หรือสามี ซึ่งจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
๓.๖ ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งในใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัครเป็นเท็จ
๓.๗ ลาออก
๓.๘ หนีราชการ
๓.๙ กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
๓.๑๐ ประพฤติตนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของทหาร หรือเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสียงของตนเองและหมู่คณะ
๓.๑๑ ละเมิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบหรือไม่ปลอดภัย
แก่หมู่คณะ หรือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ไม่สมควรเป็นนักเรียนดุริยางค์หรือรับราชการ
ต่อไป ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินค่าสิ่งของของทางราชการที่เสียหาย ตามข้อ ๑ และค่าสิ่งของที่ทางราชการจ่ายไป
ยังไม่ห มดอายุที่ยังเรียกคืนไม่ได้ หรือไม่ครบถ้วน และค่าเบี้ยเลี้ย ง เงินเดือน ซึ่งทางราชการได้จ่ายให้กับ
ผู้ ได้ รั บ คัด เลื อกไปแล้ ว ระหว่า งเป็ น นั ก เรี ยนดุริ ยางค์ท หารอากาศ กั บยอมชดใช้ เงิ นเป็น ค่า ตอบแทนการ
ผิ ดสั ญ ญาการศึก ษาให้ แก่ก องทัพ อากาศ จากเหตุต ามข้อ ๓ ตามจ านวนปีที่ผู้ ได้รั บคัดเลื อกได้ศึก ษาอยู่
เป็นรายปี (รวมทั้งปีที่ศึกษาซ้าชั้นด้วย) เศษของปีคิดค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษาเป็น ๑ ปี เป็นเงินปีละ
๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ
๔. เมื่อผู้ได้รับคัดเลือกสอบได้ชั้นที่ ๓ ของหลักสูตร และทางราชการได้ สั่งบรรจุเข้ารับราชการ
แล้ว หากไม่รับราชการในกองทัพอากาศตามสัญญาที่ได้กระทาไว้ต่อกองทัพอากาศ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงิน
เป็นค่าตอบแทนการผิดสัญญาการศึกษาให้แก่กองทัพอากาศ เฉพาะปีที่ยังรับราชการไม่ครบกาหนด เศษของปี
คิดค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษาเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของปีคิดค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา
เป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนให้คิดเป็น ๑ เดือน เป็นเงินปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่น
บาทถ้วน) ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ
๕. ข้าพเจ้าจะถอนตัวออกจากความเป็นผู้ปกครองของผู้ได้รับคัดเลือก และข้อผูกพันตามสัญญา
นี้ได้ ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้หาผู้อื่นเข้าเป็นผู้ปกครองทาสัญญาแทนข้าพเจ้า และมีผู้ค้าประกันผู้ปกครองใหม่ และ
กองทัพอากาศยินยอมรับผู้ปกครองคนใหม่ให้ทาสัญญาและผู้ค้าประกันผู้ปกครองได้ทาสัญญาค้าประกันใหม่แล้ว

ข้าพเจ้า…

- ๓ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความในสั ญ ญาค้ าประกั น นี้ โ ดยตลอดแล้ ว จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ………………………..……………….. ผู้ปกครอง
นายบิดา รักดนตรี
(………………………..…………….…..)
(ลงชื่อ) น.ท.

พยาน
( จิระ สัตตะพันธ์คีรี )

(ลงชื่อ) ร.อ.หญิง

พยาน
( กาญจนา เกิดสุข )

ข้าพเจ้าได้รับทราบหนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ปกครองนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
นายยืนยัน ชอบประกัน
………………………………………………………………โดยตลอดแล้
ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ………………………..…………………………...ผู้ค้าประกันผู้ปกครอง
นายยืนยัน ชอบประกัน
(……………………………..……….……….…..)

หมายเหตุ “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองทั้งชอบด้วยกฎหมาย และบิดาหรือมารดา หรือ
ผู้ปกครองตามความเป็นจริง ซึ่งยินยอมผูกพันเข้าทาสัญญานี้

หนังสือให้คายินยอมในการทาสัญญาของคู่สมรส(ผู้ปกครอง)
เขียนที่ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
๑
เม.ย.
๖๕
วันที่……………..เดื
อน………………….พ.ศ…………..
นางมารดา
รักดนตรี
๔๐ ปี
ข้าพเจ้าชื่อ………………………………..………………ชื
่อสกุล…………..…………………………อายุ
…….……....
๙๙/๙ ่ท…
พุทธ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……………หมู
ไทย ื้ ชาติ…ไทย
สัญชาติโดยกาเนิด………….เชอ
………นับถือศาสนา………..….
ี่ ……..…
เจริญราษฎร์
ในเมือง
เมืองลำพูน
ถนน……………………ตรอก/ซอย……………………แขวง/ตา
บล…………..…………เขต/อ
าเภอ…………...……………...……
๘๘๗๗ ๖๖๕๕
พนักงานเอกชน
ลำพูน
จังหวัด……………………………โทรศั
พท์…๐๙
………………………………ปั
จจุบันมีอาชีพ……………………………………….…..….
พนักงานบัญชี
บริษัท แสนดี จำกัด
๐ ๕๓๕๕ ๔๔๓๓
ตาแหน่ง………………………………………….
สังกัด………………………………….โทรศั
พทท์ี่ทางาน……………………………...
บัตรประจาตัวข้าราชการ…………………………….
 บัตรประจาตัวประชาชน
๒ ก.พ.๖๐
๑ ก.พ.๖๗
๓ ๖๑๑๑ ๐๐๕๖๗ ๔๓ ๑ นออกบัตร……………………….บั
เลขที่บัตร……………………………………….……วั
ตรหมดอายุ………………………...………
นายบิดา รักดนตรี
ข้าพเจ้ายินยอมให้…………….…………………………………ผู
้เป็น  สามี
ภรรยา ของข้าพเจ้า
นายไพเราะ รักดนตรี
ทาสัญญาค้าประกัน…………………..………........................……………………..
ซึ่งเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ประเภท (  ) ทุนกองทัพอากาศ ( ) ทุนส่วนตัว ( ) ทุนฝากเรียน ตามหนังสือสัญญาค้าประกันของ
๑
เ.ม.ย.
๖๕
ผู้ค้าประกันผู้ปกครอง ลงวันที่……………..เดื
อน…………………….พ.ศ……………….
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้คายินยอมในการทาสัญญานี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………..………ผู้ให้คายินยอม
(ลงชื่อ) น.ท.

พยาน
( จิระ สัตตะพันธ์คีรี )

(ลงชื่อ) ร.อ.หญิง
พยาน
( กาญจนา เกิดสุข )

หมายเหตุ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ให้คายินยอม พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้องด้วย

หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง
เขียนที่ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
๑
เม.ย.
๖๕
วันที่……………..เดื
อน………………….พ.ศ…………..
นายบิดา รักดนตรี
๙๙/๙
ข้าพเจ้า………………………………………………………………….
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเลขที่……………………
เจริญราษฎร์
ในเมือง
หมู่ที่..........ถนน…………………………….ตรอก/ซอย….………………………………แขวง/ตา
บล…………………………………
ลำพูน
๐๙ ๘๗๖๕ ๔๓๒๑
เมืองลำพูน
เขต/อาเภอ………………….……………..จั
งหวัด…………………………………..โทรศั
พท์…………………………………..…………
นายไพเราะ รักดนตรี
เป็น (บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง) ของ…………………………………………………..……………………………………………
นายไพเราะ รักดนตรี
ตามที่………………………………..……………………………….ได้
สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
และได้ให้คารับรองไว้กับกองทัพอากาศ ดังปรากฏรายละเอียดในใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
๑
เม.ย.
๖๕
ลงวันที่………………เดื
อน…………………….พ.ศ…………………..
นั้น ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมและรับผิดชอบ
นายไพเราะ รักดนตรี
ตามที่……………………………………………………………..ได้
ยื่นใบสมัครและให้คารับรองไว้นั้นทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………….บิดาหรือมารดา
หรือผู้ปกครอง
หมายเหตุ
๑. บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงาน
๒. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๓. ข้อความใดที่แก้ไขให้ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย

หนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ค้าประกันผู้ปกครอง
เขียนที่ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
๑
เม.ย.
๖๕
วันที่……………..เดื
อน………………….พ.ศ…………..
นายยืนยัน
๓๖
ชอบประกัน
ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………ชื
่อสกุล……………………………………………อายุ
……..…......ปี
ไทย
พุทธ
ไทย
สัญชาติโดยกาเนิด…………….….เชื
้อชาติ………….……นั
บถือศาสนา………..…….
( ) โสด () สมรส
๔๔/๖๖
วิภาวดีรังสิต
สนามบิน
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……………...……หมู
่ที่….……ถนน………..………..…………
แขวง/ตาบล……………..…..…………
.....
กรุงเทพมหานคร
๐๙ ๕๕๕๕ ๖๖๖๖
ดอนเมือง
เขต/อาเภอ…………….…..……….……จั
งหวัด………….………………………โทรศั
พท์…………………………….……….............
ครูชำนาญการ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
รับราชการ
ปัจจุบันมีอาชีพ……………………………………ต
าแหน่ง……………..........................……………………………...
กระทรวงศึกษาธิการ
๐ ๒๕๓๔ ๔๔๔๔
……..…..…………..……….สังกัด……….…………….……………..…….โทรศั
พท์ที่ทางาน…….…………………….……………......
กระทรวงศึกษาธิการ
 บัตรประจาตัวข้าราชการ…………………………………….
บัตรประจาตัวประชาชน
๓ ม.ค.๖๔ ตรหมดอายุ……………………………..
๒ ม.ค.๖๙
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
เลขที่บัตร…………………………………………………วั
นออกบัตร……………………….บั
นายบิดา รักดนตรี
ข้าพเจ้าขอรับเป็นผู้ค้าประกัน…………………………………………………………….ซึ
่งเป็นผู้ปกครองของ
นายไพเราะ รักดนตรี
....………………………………………………ซึ
่งได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
() ทุนกองทัพอากาศ ( ) ทุนส่วนตัว ( ) ทุนฝากเรียน ได้ทราบการทาหนังสือสัญญาค้าประกัน
๑ อน……………….พ.ศ………………ระหว่
เม.ย.
๖๕
นายบิดา รักดนตรี
ของผู้ปกครอง ลงวันที่………..เดื
าง……………………….………..………………….....
กับกองทัพอากาศแล้ว ขอทาสัญญาค้าประกันผู้ปกครองให้ไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังนี้
นายไพเราะ รักดนตรี
๑. ถ้า…………………………………………………….…..ประพฤติ
ผิดสัญญาที่ได้ทาไว้ต่อกองทัพ อากาศ
นายบิดา รักดนตรี
ซึ่งกองทัพอากาศจะต้องเรียกค่าชดใช้จาก……………………………………………….เป็
นจานวนเงินเท่าใด ข้าพเจ้ายอม
นายบิดา รักดนตรี
เข้าร่วมรับผิดชอบกับ………………………………………………………ในฐานะลู
กหนี้ร่วมรับชดใช้จานวนเงินนั้น รวมทั้ง
นายบิดา รักดนตรี
ดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นแทน……………….………………………….........จนครบถ้
วน
ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิ์ของผู้ค้าประกัน
นายบิดา รักดนตรี
ในการที่จะต่อสู้หรือเรียกร้องให้กองทัพอากาศดาเนินคดี และหรือบังคับเอา จาก………………….….………………………
ก่อน ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และมาตรา ๖๙๐
นายบิดา รักดนตรี
ข้อ ๒ ถ้าทางราชการผ่อนเวลาชาระหนี้ให้แก่ ..………………………………………………..………………….
ไม่ว่าจะให้ข้าพเจ้าทราบก่อนหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าเป็นอันยอมตกลงด้วยกับการให้ผ่อนเวลาเช่นนั้นทุกครั้ง
และจะไม่ถือเอาการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นอันขาด
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะถอนตัวออกจากการเป็นผู้ค้าประกันผู้ปกครองได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้หาผู้อื่นเป็น
ผู้ค้าประกันผู้ปกครองแทน โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตกลงรับผู้ค้าประกันคนใหม่แล้ว

ข้อ ๔ ข้าพเจ้า…

-๒นายบิดา รักดนตรี
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าไม่พ้นความผิดตามสัญญาค้าประกันในกรณีที่……………………….…………………………...
ได้ทาสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพอากาศ โดยความสาคัญผิด
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ค้าประกัน
นายยืนยัน ชอบประกัน
(……………………………………………………)
(ลงชื่อ) น.ท.

พยาน
( จิระ สัตตะพันธ์คีรี )

(ลงชื่อ) ร.อ.หญิง

พยาน
( กาญจนา เกิดสุข )

หมายเหตุ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ค้าประกันผู้ปกครอง พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้องด้วย

หนังสือให้คายินยอมในการทาสัญญาของคู่สมรส(ผู้ค้าประกันผู้ปกครอง)
เขียนที่ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.
๑
เม.ย.
๖๕
วันที่……………..เดื
อน………………….พ.ศ…………..
นางยินยอม
ชอบประกัน
๓๐
ข้าพเจ้าชื่อ………………………………..………………ชื
่อสกุล…………..…………………………อายุ
…….….........ปี
ไทย ื้ ชาติ…ไทย
พุทธ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่…๔๔/๖๖
สัญชาติโดยกาเนิด………….เชอ
………นับถือศาสนา………..….
…………หมู่ท…ี่ -…….....
วิภาวดี ๓๓
สนามบิน
ดอนเมือง
วิภาวดีรังสิต
ถนน……………………ตรอก/ซอย……………………แขวง/ตา
บล…………..…………เขต/อ
าเภอ…………...………………......
กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน
๓๓๔๔ ๕๕๕๕
จังหวัด……………………………โทรศั
พท์…๐๘
………………………………ปั
จจุบันมีอาชีพ………………………………………….......
ตาแหน่ง………………………………………….
สังกัด………………………………….โทรศั
พทท์ี่ทางาน……………………………...
บัตรประจาตัวข้าราชการ…………………………….
 บัตรประจาตัวประชาชน
๓ ๕๕๕๕ ๔๕๖๗๘ ๔๓ ๒
๒ มี.ค.๖๗
๓ มี.ค.๖๐
เลขที่บัตร………………………………………….………วั
นออกบัตร……………………….บั
ตรหมดอายุ……………………………
นายยืนยัน ชอบประกัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้…………….…………………………………ผู
้เป็น  สามี
ภรรยา ของข้าพเจ้า
นายบิดา รักดนตรี
นายไพเราะ รักดนตรี
ทาสัญญาค้าประกัน…………………..……………………………..ซึ
่งเป็นผู้ปกครองของ .…………………………………………..
ซึ่งเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประเภท ( ) ทุนกองทัพอากาศ ( ) ทุนส่วนตัว ( ) ทุนฝากเรียน
๑
เม.ย.
๖๕
ตามหนังสือสัญญาค้าประกันของผู้ค้าประกันผู้ปกครอง ลงวันที่……………..เดื
อน…………………….พ.ศ……………….
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้คายินยอมในการทาสัญญานี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………..………ผู้ให้คายินยอม
นางยินยอม ชอบประกัน
(……………………………….…………)
(ลงชื่อ) น.ท.

พยาน
( จิระ สัตตะพันธ์คีรี )

(ลงชื่อ) ร.อ.หญิง
พยาน
( กาญจนา เกิดสุข )

หมายเหตุ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ให้คายินยอม พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้องด้วย

