สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาเลขที่...................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ...................................................................................ตาบล/แขวง ...................................
อาเภอ/เขต ......................................จังหวัด.........................เมื่อวันที่............เดือน ................................พ.ศ. ...............
ระหว่างกรม.................................................กระทรวง.....................................โดย...........................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝุายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว ................................................
ชื่อสกุล................................................... เกิดเมื่อวันที.่ ..........เดือน.................................พ.ศ......................อายุ...........ปี
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ......................................... ระดับ .............................ขั้น .................... บาท
ตาแหน่ง ...................................................สังกัด………………………………………….. กอง ..................................................
กรม ...................................................................กระทรวงสาธารณสุข อยู่บ้านเลขที่ .................. ซอย .................
ถนน......................................................... ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ/เขต ..................................
จังหวัด ............................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุ ญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศภาคปกติ
ระดับ ........................................... สาขาวิชา ...............................................ที่.................................................................
มีกาหนด..............................นับตั้งแต่วันที่.........................เดือน.................................พ.ศ..............จนถึงวันที่..........
เดือน .........................................พ.ศ. ......................
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคาสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผู้ให้
สัญญาศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่า งลาไป
ศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎห มาย
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย
ความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ ผู้ ให้ สั ญญามีกิ จ ธุ ระจ าเป็ นหรื อเจ็ บปุ ว ยหรือมี กรณี อื่นใดที่ผู้ ให้ สั ญญาไม่ อาจไปศึ กษา
ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่น
ใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลา
ที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการกาหนด

-2ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็น
ว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาหรือฝึกอบรมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลง
ด้วยประการใด ๆ หรือผู้รั บสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้
สัญญาหลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับ
ซึง่ ทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ
ผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม ................................................ กระทรวง...............................
หรือกระทรวง ทบวง กรม อื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติราชการไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการ โดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลา
ที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ผู้ให้
สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตาม
ข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม ..................................................กระทรวงสาธารณสุข
หรือในกระทรวง ทบวงกรมอื่นตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรในทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่
ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้
ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีก
หนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ในสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และจิตวิทยาให้ชดใช้เป็น 3 เท่าของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินพิเศษอื่น ๆ ที่
ได้รับทั้งหมดระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่
จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 เงิน ที่จ ะชดใช้คื น และเบี้ยปรับตามสั ญญานี้ ผู้ ให้ สั ญ ญาจะต้องช าระให้ แก่ผู้ รับสั ญ ญาจน
ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ ผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญา
จะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเช้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กาหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณี ที่ผู้ให้สัญญาถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้
สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา ....... (........) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือ
วันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและ
/เบี้ยปรับ...

-3เบี้ยปรับ ตามข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญา
พ้นความรับผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้สัญญาได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้
สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถู กลงโทษไล่ออก
หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือลดลง
ตามส่วน เช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับ
สัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญา
ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ............................................................ทาสัญญาค้า
ประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่
มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมี
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้า
ประกั น แล้ ว แต่ ก รณี ถ้ า ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ ส ามารถจั ด ให้ มี ผู้ ค้ าประกั น รายใหม่ ม าท าสั ญ ญาค้ าประกั น แทนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้น
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่ มีผู้ค้า
ประกันก็ได้
หนังสือสัญญานี้ทาขึ้นไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานคูส่ ัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ
ลงชื่อ......................................................ผู้ให้สัญญา
(........................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(........................................................)
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-4ข้ า พเจ้ า …………………........................................................คู่ ส มรสหรื อ ผู้ ป กครองของ
.................................................................ยินยอมให้..............................................................ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม
(......................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.....................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส(เป็นโสด /คู่สมรสตาย /หย่า)ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา
(....................................................)

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้รับสัญญา หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ให้ผู้ทาสัญญาค้าประกัน ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วย
ให้ผู้ทาสัญญาลงชื่อกากับไว้ในสัญญาทุกหน้า
ถ้าให้ผู้ทาสัญญาเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อให้ความยินยอมในสัญญาด้วย

สัญญาค้าประกัน
ทาที่............................................................
วันที่ ............... เดือน.................................พ.ศ. ..................
ตามที่......................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุมัติจาก...........................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
เพิ่ ม เติ ม /ฝึ ก อบรมที่ . ......................................................ตามสั ญ ญาเลขที่ . ............................ลงวั น ที่
.............................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุมัต”ิ นั้น
ข้าพเจ้า....................................................... ผู้ค้าประกัน ..........................................อายุ..............ปี
อาชีพ.................................................... ตาแหน่ง ............................................สังกัด................................................. .....
อยู่บ้านเลขที่........................ซอย...........................................ถนน......................................................ตาบล/แขวง
..................................อ าเภอ/เขต......................................จั ง หวั ด ......................................โทรศั พ ท์
...................................คู่ ส มรสชื่ อ .........................................................เกี่ ย วพั น กั บ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาโดยเป็ น
..............................................................................ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า”ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้
ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อรับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาผิดปฏิบัติผิดสัญญาอนุมัติไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ
ผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในในสัญญาอนุมัติดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญา
ทันที โดยผู้รับสัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อน และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบตามจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนหรือ
เงินอื่นใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม ต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้นผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้
ผู้ค้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญา
ได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญ ญาอนุมัติให้แก่ผู้ให้
สัญญา โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลง มิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงิน
ในการชาระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มจานวน
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เงื่อนไขในสัญญาอนุมัติ

/สัญญานี้…

-2สัญญานี้ทาขึ้น................(………….) ฉบับ มีข้อตกลงตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ......................................................ผู้ค้าประกัน
(.......................................................)
ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส(เป็นโสด /คู่สมรสตาย/หย่า)ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ......................................................ผู้ค้าประกัน
(......................................................)

-3หมายเหตุ

(1) ให้ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมลงชื่อเป็นพยานในสัญญาค้าประกันด้วย
(2) ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะไปศึกษาหรือฝึกอบรมในกรณีที่ไม่มีบิดาหรือ
มารดาเป็นผู้ค้าประกัน ก็ให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเป็นผู้ค้าประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้าประกันไม่ต้องแสดง
หลักทรัพย์ประกอบการทาสัญญาค้าประกัน ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวจะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์
ก็ได้ เว้นแต่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดง
หลักทรัพย์ได้ ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้กรมเจ้าสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หาก
ผลการพิจ ารณาตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ ที่ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมไม่มีบิดา มารดา พี่ห รือน้องร่ว มบิดาหรือมารดา
เดียวกันจริงให้ทาสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันได้
(3) ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกันพร้อมสัญญานี้
(4) ให้ผู้ค้าประกันลงชื่อกากับไว้ในสัญญาค้าประกันทุกหน้า
(5) ถ้ามีผู้ค้าประกันเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อเป็นพยานในสัญญาค้าประกัน

