ติดอากร
แสตมป์
๑ บาท

รูปถ่าย
๑ ๑/๒ นิ้ว
ใบสมัครเข้ารับราชการ

กองทัพอากาศ
เขียนที …………………………………….
๑ เดือน ……..……………
กุมภาพันธ์ พ.ศ. …………..
๒๕๖๒
วันที ….…..
ข้าพเจ้า ชือ ………………….……………...…… นามสกุล ………………………………………………………………
ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ต่อกองทัพอากาศ
ขอยืนใบสมัครเข้ารับราชการเป็น ………………………………………………………………………………………………………..….
และขอรับรองว่า ข้อความทีกล่าวในใบสมัครเข้ารับราชการนี้เป็นความจริงทุกประการ
๑. ข้าพเจ้า เกิดวันที ……….... เดือน ……...........………….. พ.ศ. ..…….…… บัดนี้อายุ ...……..…. ปี
สัญชาติโดยก่าเนิด ……..………. นับถือศาสนา …………..…... มีภูมิล่าเนาอยู่บ้านเลขที.................… หมู่ที ……..….
ถนน ……………….……ต่าบล/แขวง …………………… อ่าเภอ/เขต ………….……...………. จังหวัด ..……………………….
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที .………..….….. หมู่ที …………... ถนน ………………….……. ต่าบล/แขวง …..…….…………………
อ่าเภอ/เขต …………..……. จังหวัด ………………..…... รหัสไปรษณีย์ .…….……….. โทรศัพท์ ………………………..…...
บิดาของข้าพเจ้า ชือ ……….……………..……………… นามสกุล ……………………….……………..…..
สัญชาติโดยก่าเนิด ……..………. นับถือศาสนา …………..…... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ………………… หมู่ที ………..…..
ถนน ……………….……ต่าบล/แขวง …………………… อ่าเภอ/เขต ………….……...………. จังหวัด ..……………………….
มีอาชีพ ……..……..….……..…… สถานทีท่างาน …..………..……….…………………… โทรศัพท์ …………..……..………….
มารดาของข้าพเจ้า ชือ ……….……………..……………… นามสกุล ………………………..……………..
สัญชาติโดยก่าเนิด ……..………. นับถือศาสนา …………..…... ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ………………… หมู่ที ………..…..
ถนน ……………….……ต่าบล/แขวง …………………… อ่าเภอ/เขต ………….……...………. จังหวัด ..……………………….
มีอาชีพ ……..……..….……..…… สถานทีท่างาน …..………..……….…………………… โทรศัพท์ …………..……..………….
๒. ข้าพเจ้าส่าเร็จการศึกษาในระดับ ………..………….……… สาขาวิชา ..…………………..………….….
จาก ……….………………………………………..…………..…จังหวัด ……..………………....…… เมือปี พ.ศ. ………….………….
ได้รับคะแนนสะสมเฉลีย ..……………………….…………
๓. เดิมข้าพเจ้า มีอาชีพ ……………..………....…… สถานทีท่างาน .…………………..………………………
และได้ออกจากงาน ตั้งแต่วันที ……….… เดือน ………………….….. พ.ศ. ………. โดยเหตุ …………………………………
๔. ข้าพเจ้าเคยตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ่าเลยในคดีอาญา เมือ ……………………………...…………………
และในคดีนั้นข้าพเจ้าต้องรับโทษ ……………………………………………………..……………………………………………..……..
ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าทีราชการจนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ค่าสัง
ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหารทุกประการ
(ลงชือ) ……………………………………..……………… ผู้สมัคร

ติดอากร
แสตมป์
๕ บาท

ติดอากร
แสตมป์
๕ บาท

หนังสือสัญญาการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ
เขียนที่ …………………………………….
๑ เดือน ……….……..……
กุมภาพันธ์ พ.ศ. …………..
๒๕๖๒
วันที่ ……..
ข้าพเจ้า ชื่อ ………………….……………...…… นามสกุล ………………………………………………………………
หมายเลขประจ่าตัวประชาชน
เกิดวันที่ ….... เดือน ………...… พ.ศ. ……...… อายุ ………. ปี สัญชาติโดยก่าเนิด ……....… นับถือศาสนา ..………..
มีภูมิล่าเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ …………..…... หมู่ที่ ……..….. ถนน ………….……….. ต่าบล/แขวง …………………………..
อ่าเภอ/เขต ………………………….. จังหวัด …………...…….. รหัสไปรษณีย์ …………… โทรศัพท์ ………………………….
บิดาผู้ให้ก่าเนิด ชื่อ ……………..……………. นามสกุล ...…………………………………………………….……..
หมายเลขประจ่าตัวประชาชน
สัญชาติโดยก่าเนิด ….……...… นับถือศาสนา .……………… มีภูมิล่าเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ …….…….….. หมู่ที่ …….…..
ถนน ………………..…..…..…….. ต่าบล/แขวง ………...…………..………... อ่าเภอ/เขต …………………………………………
จังหวัด ……………..………………….…….. รหัสไปรษณีย์ ………….……….…… โทรศัพท์ …………………………….………….
มารดาผู้ให้ก่าเนิด ชื่อ ……………..……………. นามสกุล ...………………………………………………….……..
หมายเลขประจ่าตัวประชาชน
สัญชาติโดยก่าเนิด ….……...… นับถือศาสนา .……………… มีภูมิล่าเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ …….…….….. หมู่ที่ …….…..
ถนน ………………..…..…..…….. ต่าบล/แขวง ………...…………..………... อ่าเภอ/เขต …………………………………………
จังหวัด ……………..………………….…….. รหัสไปรษณีย์ ………….……….…… โทรศัพท์ …………………………….………….
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกให้ เข้ ารั บราชการเป็ นข้ าราชการทหารต่่ ากว่ าชั้ นสั ญญาบั ตร
ขอท่ า หนั ง สื อสั ญ ญาการเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการทหารต่่ า กว่ าชั้ น สั ญ ญาบั ต รไว้ ต่ อ กองทั พ อากาศ
มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่ อ กองทั พ อากาศมี ค่ า สั่ ง บรรจุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า เข้ า รั บ ราชการ ข้ า พเจ้ า จะมารายงานตั ว
เข้ารับราชการ และจะรับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ทางราชการบรรจุข้าพเจ้าเข้ารับราชการ
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ
ค่าสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทหารทุกประการโดยเคร่งครัด และจะไม่ประพฤติตนไปในทางเสียหายใดๆ
อันน่าความเสื่อมเสียมาสู่ราชการและตนเอง
ข้อ ๓ หากข้าพเจ้าไม่มารายงานตัวเข้ารับราชการ หรือมารายงานตัว แต่อยู่รับราชการไม่ครบ
ก่าหนด ๕ ปี หรือออกจากราชการก่อนก่าหนดเพราะความผิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าปรับให้แก่
ทางราชการเป็นเงิน ดังนี้
๓.๑ หากข้า พเจ้ าไม่ม ารายงานตั ว เข้ ารั บราชการ หรือ มารายงานตั ว เข้า รับ ราชการ
แต่อยู่รับราชการไม่ครบ ๑ ปี ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
๓.๒ หากข้ า พเจ้ า อยู่ รั บ ราชการตั้ ง แต่ ๑ ปี ขึ้ น ไป แต่ ไ ม่ ค รบ ๒ ปี ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอม
เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓.๓ หากข้าพเจ้า ...

-๒๓.๓ หากข้ า พเจ้ า อยู่ รั บ ราชการตั้ ง แต่ ๒ ปี ขึ้ น ไป แต่ ไ ม่ ค รบ ๓ ปี ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอม
เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓.๔ หากข้ า พเจ้ า อยู่ รั บ ราชการตั้ ง แต่ ๓ ปี ขึ้ น ไป แต่ ไ ม่ ค รบ ๔ ปี ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอม
เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓.๕ หากข้ า พเจ้ า อยู่ รั บ ราชการตั้ ง แต่ ๔ ปี ขึ้ น ไป แต่ ไ ม่ ค รบ ๕ ปี ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอม
เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
ข้าพเจ้าจะช่าระค่าปรับดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในก่าหนด ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ราชการแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบการบรรจุหรือการให้ออกราชการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ถ้าข้าพเจ้าท่าสิ่งของของทางราชการเสียหาย สูญหาย หรือน่าเอาสิ่งของของทางราชการ
ติดตัวไปด้วยประการใดก็ดี และไม่สามารถน่าสิ่งของตามที่กล่าวนั้นมาคืนให้กับทางราชการได้ด้วยเหตุใดก็ดี
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินให้ตามราคาสิ่งของนั้นจนครบถ้วนภายในก่าหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการ
แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าขอให้ …………………………………...….…. เป็นผู้ค้่าประกัน ถ้าผู้ค้่าประกันถึงแก่กรรม
หรือทางราชการหมดความเชื่อถือในผู้ค้่าประกัน ข้าพเจ้าจะหาผู้ค้่าประกันคนใหม่แทน ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ทางราชการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
ต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตรนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส่าคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) ………………………………………………..……… ผู้ให้สัญญา
(…………………………………………….………..)
(ลงชื่อ) ………………………………………………..……… พยาน
(…………………………………………….………..)
(ลงชื่อ) ………………………………………………..……… พยาน
(…………………………………………….………..)

ติดอากร
แสตมป์
๕ บาท

ติดอากร
แสตมป์
๕ บาท

หนังสือสัญญาค้้าประกันของผู้ค้าประกัน
เขียนที่ …………………………………….
กองทัพอากาศ
๑ เดือน ….……..…………
กุมภาพันธ์ พ.ศ. …………..
๒๕๖๒
วันที่ ……..
ข้าพเจ้า ……..…………………..…………..……………………………………….…………... อายุ ……..……….... ปี
หมายเลขประจ้าตัวประชาชน
สัญชาติโดยก้าเนิด ………..… นับถือศาสนา ………… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .……….. หมู่ที่ .…… ถนน …….……..…..
ต้าบล/แขวง ………….….. อ้าเภอ/เขต …….……… จังหวัด ………..……… รหัสไปรษณีย์ …….. โทรศัพท์ ……….…….
มีอาชีพ ……………….… ต้าแหน่ง …………………..……………… สถานที่ท้างาน …….…….………. โทรศัพท์ ………….….
บัตรประจ้าตัวประชาชน
บัตรประจ้าตัวข้าราชการ
เลขที่บัตร …………..…..…..….……… วันออกบัตร ………………………………. บัตรหมดอายุ ……….……………..………….
ขอท้าสัญญาค้้าประกัน …………………………………..……..……………………...…… ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ
(ข้าราชการทหารต่้ากว่าชั้นสัญญาบัตร) ให้ไว้ต่อทางราชการ มีข้อความดังต่อไปนี้
เป็น ………………..…..……..…….…………………...
ข้อ ๑ ข้อความตามหนังสือสัญญาของ ………..……………………………………………….….……………….…
๑ เดือน ……….……..
กุมภาพันธ์ พ.ศ. .……….
๒๕๖๒ ซึ่งกระท้าไว้ต่อทางราชการนั้น ข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
วันที่ …….
ข้อ ๒ หากปรากฏว่า …….………..…….…… ปฏิบัติผิดสัญญา และต้องเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ
ตามหนังสือสัญญานั้น แล้ว ………….….........………….…..………….. ไม่สามารถช้าระค่าปรับได้ตามก้าหนด หรือไม่
สามารถช้าระค่าปรับให้ครบจ้านวนตามสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมรับใช้เงินให้แก่ทางราชการจนครบจ้านวนเงิน
ตามหนังสือสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการทวงถาม
ข้อ ๓ ในกรณีที่ …………………...….……… ได้ท้าหนังสือสัญญาไว้ต่อทางราชการโดยความส้าคัญผิด
หรือมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือทางราชการ
ผ่อนผันหรือขยายเวลาการช้าระเงินค่าปรับให้ด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้าไม่พ้นความรับผิดและยินดีรับใช้เงิน
ค่าปรับให้แก่ทางราชการจนครบถ้วนตามที่ทางราชการเรียกร้องหรือทวงถาม
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาค้้าประกันของผู้ค้าประกันนี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) ……………………………………………… ผู้ให้สัญญาค้้าประกัน
(…………………………………….……..)
(ลงชื่อ) ……………………………………………… พยาน
(…………………………………….……..)
(ลงชื่อ) ……………………………………………… พยาน
(…………………………………….……..)

หนังสือให้ค้ายินยอมในการท้าสัญญาค้้าประกันของคู่สมรส
ข้าพเจ้า ……..…………………..…………..……………………………………….…………... อายุ ……..……….... ปี
หมายเลขประจ้าตัวประชาชน
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ……………..… หมู่ที่ ………….... ถนน ………….…....……… ต้าบล/แขวง …..…..…….………..……
อ้าเภอ/เขต ………………….... จังหวัด ….…….…………. รหัสไปรษณีย์ ……..………. โทรศัพท์ .………………..…..………
มีอาชีพ …………………..………………… ต้าแหน่ง …………………………………………….………..………………………………….
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