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แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า”การฝึกอบรม” และผู้ให้สัญญาได้รับการคัดเลือกให้รับทุนและเงินค่าใช้จ่ายของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทุน” เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
คู่สัญญาจึงตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาตกลงให้ทุน และผู้ให้สัญญาตกลงรับทุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีกําหนดระยะเวลาการอบรม
๑ (หนึ่ง) ปี
๖ (หก) เดือน - วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหลักสูตรและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมแนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 2
ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมและระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญานี้ ผู้ให้สั ญญา
จะต้องไม่ลาออกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือโอนสังกัดไปรับราชการในหน่วยงานหรือองค์กรอื่น และ
จะต้องไม่ รั บทุ นจากหน่ วยงานอื่นหรือองค์กรอื่น ซึ่ งจะมีผ ลผู กพัน ให้ต้องปฏิบั ติงานหรือทํ างานชดใช้ทุ น
ในระหว่างที่ได้รับทุนหรือระหว่างที่ยังคงมีพันธะผูกพันตามสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจาก
ผู้รับสัญญาก่อน
ข้อ 3 ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ให้สัญญาจะต้องอยู่ในความปกครอง ควบคุม ดูแล
ของสถานฝึ ก อบรมสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ และจะต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย ประพฤติ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และแบบธรรมเนียมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและของสถานฝึกอบรม ทั้งที่ได้ออก
ใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ทําสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง และแบบธรรมเนียมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

-๒ผู้ให้สัญญาจะต้องตั้งใจศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้สําเร็จการฝึกอบรมตาม และจะไม่หลีกเลี่ยง
ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการฝึกอบรมก่อนสําเร็จการฝึกอบรม
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุนโดยรับราชการ
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเวลาติดต่อกันเท่ากับ 2 (สอง) เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับการฝึกอบรม
ตามสัญญานี้ นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือตําแหน่งเทียบเท่าในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เว้นแต่ผู้ให้สัญญามีความประสงค์จะรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึ่งผู้รับสัญญาและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญาต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่พ้นจากการรับราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญานี้ และเป็นผู้จัดทําสัญญา
ฉบับใหม่
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนการศึกษาอบรมตามสัญญาอื่นหรือข้อตกลงอื่น
เมื่อได้รับทุนตามข้อ 1 แล้ว มิให้นับระยะเวลาระหว่างที่เข้ารับการอบรมตามสัญญานี้มาคํานวณเป็นเวลา
รับราชการเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาอบรมในสัญญาอื่นหรือข้อตกลงอื่นดังกล่าว และเมื่อสําเร็จการศึกษาอบรมตาม
สัญญานี้แล้ว ให้คิดระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนการศึกษาอบรมตามสัญญาอื่นหรือข้อตกลงอื่นดังกล่าว
ก่อนแล้วจึงนับระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญานี้
ข้อ 5
ในระหว่างการฝึกอบรม หากผู้ให้สัญญาได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย หรือไม่ส่งคืนสิ่งของที่ทางราชการจ่ายให้ใช้ชั่วคราว หรือหากมีหนี้สิน
ต่างๆ กับทางราชการไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถูกถอนทะเบียนจากการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ หรือถูกสั่ง
ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ หรือได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการเป็นนักเรียนนายสิบ
ตํารวจตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือระเบียบของสถานฝึกอบรม ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงิน
ให้แ ก่ ผู้ รับสั ญ ญา ดังนี้ เงิ นทุ น ตามอั ตราค่ าใช้ จ่ ายที่ สํานั ก งานตํา รวจแห่ งชาติ จัด สรรงบประมาณสํ าหรั บ
การฝึกอบรมต่อคนคํานวณเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ได้รับการฝึกอบรม รวมกับเงินเดือนที่ได้รับจากทางราชการ
ตามระยะเวลาที่ได้รับการฝึกอบรม
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง หากเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
ของผู้ให้สัญญาซึ่งมิได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ให้สัญญา และแพทย์โรงพยาบาลตํารวจหรือแพทย์โรงพยาบาล
อื่นของรัฐไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ได้ตรวจรับรองแล้วว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่อไปได้ และผู้รับสัญญาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเนื่องจากการตายของผู้ให้สัญญา หรือกรณีอื่นใดที่กําหนด
ไว้ในระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่ามิให้ปรับ หรือผู้ให้สัญญาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้ลาออกจากความเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งผู้รับสัญญาสามารถ
เรี ย กผู้ ส อบได้ ใ นลํ า ดั บ สํ า รองเข้ า มาเป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจแทนผู้ ที่ ล าออกได้ ไ ม่ ถื อ เป็ น เหตุ ย กเว้ น
การชดใช้เงินตามความในวรรคหนึ่ง

-๓ข้อ 7
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสําเร็จการฝึกอบรมตามสัญญาแล้วไม่ยอมเข้ารับราชการใน
สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือรับราชการไม่ครบกําหนดเวลาตามสัญญาข้อ 4
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ดังนี้ เงินทุนรายจ่ายต่อเดือน (ทุนและเงินเดือนที่ได้รับตลอดระยะเวลา
การฝึกอบรมเฉลี่ยต่อเดือน) คูณด้วยจํานวนเดือนที่มิได้รับราชการให้ครบถ้วน
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง หากเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
ของผู้ให้สัญญาซึ่ งมิ ได้เกิดขึ้นเพราะความรับผิดของผู้ให้สัญญา และแพทย์โรงพยาบาลตํารวจหรือแพทย์
โรงพยาบาลอื่นของรัฐไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ได้ตรวจรับรองแล้วว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้
และผู้รับสัญญาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเนื่องจากการตายของผู้ให้สัญญา หรือกรณีอื่นใดที่กําหนดไว้ในระเบียบ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติว่ามิให้ปรับ หรือผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้ารับ
การศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การคิดเวลารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คิดเป็นจํานวนเต็มเดือน เศษของเดือ นให้คิดตาม
จํานวนวันโดยเทียบจํานวน ๑ (หนึ่ง) เดือน เท่ากับ ๓๐ (สามสิบ) วัน
ข้อ 8 การชําระเงินตามข้อ 6 และข้อ 7 ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ถูกถอนทะเบียน หรือถูกสั่งให้พ้นจากสภาพ หรือวันที่ไม่เข้ารับราชการ
ตามกําหนด หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระเงินดังกล่าวภายในกําหนดเวลาหรือชําระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญายินยอมให้
ผู้รับสัญญาคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระนับแต่วันที่ล่วงเลย
กําหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระเงินครบถ้วน
ข้อ 9
ผู้ให้สัญญาจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากทางราชการยิ่งไปกว่าที่
ทางราชการได้กําหนดไว้
ข้อ 10
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะผูกพันต้ องชดใช้เงินให้แ ก่ผู้รับสัญญาตามสั ญญานี้
ผู้ให้สัญญายินยอมให้ ผู้รับสัญญาหักเงินบําเหน็จและหรือเงินอื่นใดที่ผู้ ให้สัญญาได้รับหรือพึงจะได้ รับจาก
ทางราชการ เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามสัญญานี้จนครบถ้วน
ข้อ 11 ในวันทําสัญญานี้ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (ชื่อผู้ค้ําประกัน)
.
อาชีพ
ตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
.
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานีข้ องผู้ให้สญ
ั ญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้ําประกันตามวรรคหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้เปลี่ยน
ผู้ ค้ํ า ประกั น ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ค้ํ า ประกั น คนใหม่ แ ทนผู้ ค้ํ า ประกั น คนเดิ ม ภายในกํ า หนดเวลา
30 (สามสิบ) วัน นับแต่ผู้ค้ําประกันตามวรรคหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้เปลี่ยน
ผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีที่ผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตาย ให้ผู้ให้สัญญาหาผู้ค้ําประกันคนใหม่แทน
ผู้ ค้ํา ประกั น คนเดิ ม ภายในกํา หนดเวลา 45 (สี่ สิ บ ห้ า ) วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ค้ํา ประกั น เดิ ม ถึ ง แก่ ค วามตาย

-๔ถ้าผู้ให้สัญญาไม่จัดให้มีผู้ค้ําประกันคนใหม่ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาพ้นสภาพจากการเป็น
นักเรียนนายสิบตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้รับสัญญามีสิทธิระงับการให้ทุนตามสัญญาและเรียกให้
ผู้ให้สัญญาชดใช้เงินตามข้อ 6 เว้นแต่กรณีที่สถานฝึกอบรมตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
และผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดหาผู้ค้ําประกันคนใหม่ได้จริง ผู้รับสัญญาอาจยินยอมให้
ทําสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันก็ได้
สัญญานี้ทําขึ้นไว้ 3 ฉบับ (สามฉบับ) มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ สําหรับอีกหนึ่งฉบับเก็บไว้ที่แฟ้มประวัติของผู้ให้สัญญา
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ) พล.ต.ต.
(
ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
ข้าพเจ้า
ของ

ยินยอมให้
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

ผู้ให้สญ
ั ญา
)
ผู้รับสัญญา
)
พยาน
)
พยาน
)
ผู้แทนโดยชอบธรรม
ทําสัญญาฉบับนี้ได้
ผู้ให้ความยินยอม
)
พยาน
)
พยาน
)

( แบบ นสต.1 )
สัญญารับทุนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
สัญญาเลขที่
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สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๓
ถนน พ่อขุนทะเล
ตําบล มะขามเตี้ย
อําเภอ เมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน
มกราคม
พ.ศ.
๒๕๖๓ ระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โดย พลตํารวจตรี ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ หัวหน้าสถานฝึกอบรม ผู้รับมอบอํานาจจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ
.
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
.ตําบล/แขวง
.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
.
ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประชาชน
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า”การฝึกอบรม” และผู้ให้สัญญาได้รับการคัดเลือกให้รับทุนและเงินค่าใช้จ่ายของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทุน” เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
คู่สัญญาจึงตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาตกลงให้ทุน และผู้ให้สัญญาตกลงรับทุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีกําหนดระยะเวลาการอบรม
๑ (หนึ่ง) ปี
๖ (หก) เดือน - วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหลักสูตรและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมแนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 2
ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมและระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญานี้ ผู้ให้สั ญญา
จะต้องไม่ลาออกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือโอนสังกัดไปรับราชการในหน่วยงานหรือองค์กรอื่น และ
จะต้องไม่ รั บทุ นจากหน่ วยงานอื่นหรือองค์กรอื่น ซึ่ งจะมีผ ลผู กพัน ให้ต้องปฏิบั ติงานหรือทํ างานชดใช้ทุ น
ในระหว่างที่ได้รับทุนหรือระหว่างที่ยังคงมีพันธะผูกพันตามสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจาก
ผู้รับสัญญาก่อน
ข้อ 3 ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ให้สัญญาจะต้องอยู่ในความปกครอง ควบคุม ดูแล
ของสถานฝึ ก อบรมสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ และจะต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย ประพฤติ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และแบบธรรมเนียมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและของสถานฝึกอบรม ทั้งที่ได้ออก
ใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ทําสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง และแบบธรรมเนียมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

-๒ผู้ให้สัญญาจะต้องตั้งใจศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้สําเร็จการฝึกอบรมตาม และจะไม่หลีกเลี่ยง
ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการฝึกอบรมก่อนสําเร็จการฝึกอบรม
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุนโดยรับราชการ
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเวลาติดต่อกันเท่ากับ 2 (สอง) เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับการฝึกอบรม
ตามสัญญานี้ นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือตําแหน่งเทียบเท่าในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เว้นแต่ผู้ให้สัญญามีความประสงค์จะรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึ่งผู้รับสัญญาและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญาต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่พ้นจากการรับราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญานี้ และเป็นผู้จัดทําสัญญา
ฉบับใหม่
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนการศึกษาอบรมตามสัญญาอื่นหรือข้อตกลงอื่น
เมื่อได้รับทุนตามข้อ 1 แล้ว มิให้นับระยะเวลาระหว่างที่เข้ารับการอบรมตามสัญญานี้มาคํานวณเป็นเวลา
รับราชการเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาอบรมในสัญญาอื่นหรือข้อตกลงอื่นดังกล่าว และเมื่อสําเร็จการศึกษาอบรมตาม
สัญญานี้แล้ว ให้คิดระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนการศึกษาอบรมตามสัญญาอื่นหรือข้อตกลงอื่นดังกล่าว
ก่อนแล้วจึงนับระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญานี้
ข้อ 5
ในระหว่างการฝึกอบรม หากผู้ให้สัญญาได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย หรือไม่ส่งคืนสิ่งของที่ทางราชการจ่ายให้ใช้ชั่วคราว หรือหากมีหนี้สิน
ต่างๆ กับทางราชการไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถูกถอนทะเบียนจากการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ หรือถูกสั่ง
ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ หรือได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการเป็นนักเรียนนายสิบ
ตํารวจตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือระเบียบของสถานฝึกอบรม ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงิน
ให้แ ก่ ผู้ รับสั ญ ญา ดังนี้ เงิ นทุ น ตามอั ตราค่ าใช้ จ่ ายที่ สํานั ก งานตํา รวจแห่ งชาติ จัด สรรงบประมาณสํ าหรั บ
การฝึกอบรมต่อคนคํานวณเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ได้รับการฝึกอบรม รวมกับเงินเดือนที่ได้รับจากทางราชการ
ตามระยะเวลาที่ได้รับการฝึกอบรม
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง หากเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
ของผู้ให้สัญญาซึ่งมิได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ให้สัญญา และแพทย์โรงพยาบาลตํารวจหรือแพทย์โรงพยาบาล
อื่นของรัฐไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ได้ตรวจรับรองแล้วว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่อไปได้ และผู้รับสัญญาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเนื่องจากการตายของผู้ให้สัญญา หรือกรณีอื่นใดที่กําหนด
ไว้ในระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่ามิให้ปรับ หรือผู้ให้สัญญาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้ลาออกจากความเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ ซึ่งผู้รับสัญญาสามารถ
เรี ย กผู้ ส อบได้ ใ นลํ า ดั บ สํ า รองเข้ า มาเป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจแทนผู้ ที่ ล าออกได้ ไ ม่ ถื อ เป็ น เหตุ ย กเว้ น
การชดใช้เงินตามความในวรรคหนึ่ง

-๓ข้อ 7
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสําเร็จการฝึกอบรมตามสัญญาแล้วไม่ยอมเข้ารับราชการใน
สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือรับราชการไม่ครบกําหนดเวลาตามสัญญาข้อ 4
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ดังนี้ เงินทุนรายจ่ายต่อเดือน (ทุนและเงินเดือนที่ได้รับตลอดระยะเวลา
การฝึกอบรมเฉลี่ยต่อเดือน) คูณด้วยจํานวนเดือนที่มิได้รับราชการให้ครบถ้วน
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง หากเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
ของผู้ให้สัญญาซึ่ งมิ ได้เกิดขึ้นเพราะความรับผิดของผู้ให้สัญญา และแพทย์โรงพยาบาลตํารวจหรือแพทย์
โรงพยาบาลอื่นของรัฐไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ได้ตรวจรับรองแล้วว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้
และผู้รับสัญญาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเนื่องจากการตายของผู้ให้สัญญา หรือกรณีอื่นใดที่กําหนดไว้ในระเบียบ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติว่ามิให้ปรับ หรือผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้ารับ
การศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การคิดเวลารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คิดเป็นจํานวนเต็มเดือน เศษของเดือ นให้คิดตาม
จํานวนวันโดยเทียบจํานวน ๑ (หนึ่ง) เดือน เท่ากับ ๓๐ (สามสิบ) วัน
ข้อ 8 การชําระเงินตามข้อ 6 และข้อ 7 ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ถูกถอนทะเบียน หรือถูกสั่งให้พ้นจากสภาพ หรือวันที่ไม่เข้ารับราชการ
ตามกําหนด หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระเงินดังกล่าวภายในกําหนดเวลาหรือชําระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญายินยอมให้
ผู้รับสัญญาคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระนับแต่วันที่ล่วงเลย
กําหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระเงินครบถ้วน
ข้อ 9
ผู้ให้สัญญาจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากทางราชการยิ่งไปกว่าที่
ทางราชการได้กําหนดไว้
ข้อ 10
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะผูกพันต้ องชดใช้เงินให้แ ก่ผู้รับสัญญาตามสั ญญานี้
ผู้ให้สัญญายินยอมให้ ผู้รับสัญญาหักเงินบําเหน็จและหรือเงินอื่นใดที่ผู้ ให้สัญญาได้รับหรือพึงจะได้ รับจาก
ทางราชการ เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามสัญญานี้จนครบถ้วน
ข้อ 11 ในวันทําสัญญานี้ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (ชื่อผู้ค้ําประกัน)
.
อาชีพ
ตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
.
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานีข้ องผู้ให้สญ
ั ญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้ําประกันตามวรรคหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้เปลี่ยน
ผู้ ค้ํ า ประกั น ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ ค้ํ า ประกั น คนใหม่ แ ทนผู้ ค้ํ า ประกั น คนเดิ ม ภายในกํ า หนดเวลา
30 (สามสิบ) วัน นับแต่ผู้ค้ําประกันตามวรรคหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้เปลี่ยน
ผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีที่ผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตาย ให้ผู้ให้สัญญาหาผู้ค้ําประกันคนใหม่แทน
ผู้ ค้ํา ประกั น คนเดิ ม ภายในกํา หนดเวลา 45 (สี่ สิ บ ห้ า ) วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ค้ํา ประกั น เดิ ม ถึ ง แก่ ค วามตาย

-๔ถ้าผู้ให้สัญญาไม่จัดให้มีผู้ค้ําประกันคนใหม่ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาพ้นสภาพจากการเป็น
นักเรียนนายสิบตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้รับสัญญามีสิทธิระงับการให้ทุนตามสัญญาและเรียกให้
ผู้ให้สัญญาชดใช้เงินตามข้อ 6 เว้นแต่กรณีที่สถานฝึกอบรมตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
และผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดหาผู้ค้ําประกันคนใหม่ได้จริง ผู้รับสัญญาอาจยินยอมให้
ทําสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันก็ได้
สัญญานี้ทําขึ้นไว้ 3 ฉบับ (สามฉบับ) มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ สําหรับอีกหนึ่งฉบับเก็บไว้ที่แฟ้มประวัติของผู้ให้สัญญา
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ) พล.ต.ต.
(
ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
ข้าพเจ้า
ของ

ยินยอมให้
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

ผู้ให้สญ
ั ญา
)
ผู้รับสัญญา
)
พยาน
)
พยาน
)
ผู้แทนโดยชอบธรรม
ทําสัญญาฉบับนี้ได้
ผู้ให้ความยินยอม
)
พยาน
)
พยาน
)

