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บทที่ ๑ 
การให้ทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
ส่วนที ่๑ 

ความเป็นมาของการใหทุ้นตามความตอ้งการของกระทรวงสาธารณสุข  
  กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้บริการด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ในด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาล ซึ่งในอดีตกระทรวงสาธารณสุขประสบปัญหาขาดแคลน
แพทย์และพยาบาล จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดท าโครงการผลิตแพทย์และพยาบาล โดยเป็นการให้ทุน
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 3 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน และโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษา
พยาบาล ดังนั้น จึงขออธิบายความเป็นมาแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้   
๑. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพื่อชาวชนบท 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขยังคงประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะส่วนภูมิภาคยังมีความขาดแคลนมากกว่าในกรุงเทพมหานครอย่างมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ชนบท
ห่างไกลยังมีความต้องการแพทย์ โดยในประเทศไทยปี ๒๕๔๔ จะต้องมีแพทย์ ๒๕,๖๐๐ คน จึงจะเพียงพอกับ
ความต้องการ แต่ก าลังผลิตแพทย์ที่ด าเนินการอยู่ในขณะนั้นที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถผลิตได้
เพียงปีละ ๘๘๐ คน ซึ่งถ้าผลิตแพทย์เพ่ิมร้อยละ ๕๐ จากอัตราการผลิตปัจจุบันในปี ๒๕๔๙ จึงจะมีจ านวนแพทย์
ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ได้มีการประมาณการไว้ในปี ๒๕๔๔ ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและลดช่องว่าง
การกระจายแพทย์ของประเทศ โดยเฉพาะแพทย์ที่จะออกไปรับใช้ประชาชนในเขตชนบท กระทรวงสาธารณสุข
จึงเสนอโครงการที่จะผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่มีทักษะ ความรู้ และเจตคติที่เหมาะสม มีความเข้าใจ 
ในปัญหาสาธารณสุขในชนบท สามารถท างานในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานในชนบทได้นานขึ้น
กว่าเดิม รูปแบบการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นลักษณะประสานความร่วมมือการผลิตระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์สาธารณสุขขึ้นในโรงพยาบาลศูนย์
ที่มีความพร้อม  เพ่ือท าหน้าที่ในการสอนนักศึกษาแพทย์ทางด้านคลินิก ส าหรับชั้นปีที่ ๔, ๕ และ ๖ โดยรับช่วง
ต่อจากมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งที่สอนปรีคลินิกในชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท
ของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว นอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท กระจายโอกาสทางการศึกษา 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในชนบทแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรในระบบการให้บริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย  
  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบทมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตแพทย์แนวใหม่ที่มีความรู้ความสามารถกว้างไกล ปฏิบัติงานในชนบทได้นาน 
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  (๒) เพ่ือด าเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ให้เพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายของรัฐ 



๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  (๓) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบท โดยเฉพาะให้ปฏิบัติงาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
  (๔) เพ่ือกระจายโอกาสการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น 
  (๕) เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นสถาบันการผลิตแพทย์ที่มี 
ประสิทธิภาพต่อไป  
๒. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 การด าเนินการเพ่ือการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศ เริ่มตั้งแต่การผลิตแพทย์ 
และต่อมาได้ก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการกระจายแพทย์ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยอาศัย
กระบวนการคู่สัญญา ซึ่งนักศึกษาแพทย์เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานให้ตามสถานที่ที่คณะกรรมการ
ก าหนด การกระจายแพทย์ด้วยมาตรการบังคับปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในฐานะคู่สัญญาที่ด าเนินการมากว่า 30 ปี 
แต่ยังพบว่า สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในชนบทยังคงอยู่ ประกอบกับเรามีความต้องการแพทย์
ทั้งภาคเอกชนในระดับประเทศ และความต้องการของต่างประเทศ ท าให้มีแพทย์จากภาครัฐไหลออกมากขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2545 - 2548 มีแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขลาออกจ านวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแผนความต้องการแพทย์เพ่ือให้เห็นภาพความต้องการจริงของกระทรวง
สาธารณสุขและในภาพรวมของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการผลิตแพทย์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
เป็นโครงการในระยะ 10 ปี (ปี 2547 – 2556) อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความจ าเป็น
ที่จะต้องปรับกระบวนการเพ่ือให้แพทย์สามารถคงอยู่เพ่ือปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การท าให้
เกิดขึ้นได้มีหลายปัจจัยที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จ อาทิ คณะรัฐมนตรีได้แก้ปัญหาพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 การก าหนดมาตรการด้านการบริหารงานอ่ืนๆ และการปรับ
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงาน ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ยังคงอยู่ในภาครัฐโดยเฉพาะในชนบทได้นอกจากนี้
มาตรการหนึ่งที่มีความจ าเป็นที่จะเสริมให้การแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทได้ และยังเป็นมาตรการ
เพ่ือการกระจายโอกาสในการศึกษาแพทย์ให้กับนักเรียนในชนบท โดยให้แพทย์ เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติงานใน
ภูมิล าเนา ซึ่งจะท าให้แพทย์ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้ด าเนินการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนขึ้น  
  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือให้มีการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบท และปฏิบัติงานในชนบทที่เป็นภูมิล าเนาของแพทย์ 
ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทในระยะยาวได้ 
  (๒) เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทในการเข้าศึกษาแพทย์ หรือได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือมีโอกาสในการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๓ 
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๓. โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
  ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาพรวมของประเทศยังคงมีอยู่อีกมาก หากคิดในอัตราส่วน
พยาบาล ๑ คน ต่อประชากร ๕๕๐ คน และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS) พบว่าในปี ๒๕๖๐ จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๑๑๘,๐๑๓ คน ในขณะที่ปัจจุบันมีอยู่เพียง 
100,783 คน ยังขาดอีก ๑๗,๒๓๐ คน และโดยที่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหา
การขาดแคลนพยาบาล เช่น การที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ ย่อมส่งผลให้
เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในระหว่างประเทศอาเซียน อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับจ านวนพยาบาลในภาพรวม
ของประเทศ และพบว่าปัจจุบันพยาบาลส่วนหนึ่งเมื่ออายุเพ่ิมสูงขึ้นจะไม่สามารถให้บริการในยามวิกาลได้ 
เกิดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในการจัดบริการสาธารณสุขในช่วงเวรบ่ายเวรดึก ในขณะที่นโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก็ยังมีความต้องการพยาบาลวิชาชีพอีกหลายแห่ง ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ การไม่มีต าแหน่งบรรจุทางราชการจึงไม่มีสิ่งจูงใจให้พยาบาลยินดีท างานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข  
  ในอนาคตสถานการณ์ด้านการผลิตพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน โดยในส่วนของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๒๙ แห่ง สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้ ๒,๕๐๐ คน 
จากผลการส ารวจของสถาบันพระบรมราชชนกก่อนมีโครงการให้ทุน พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาพยาบาลที่ได้รับ
โควตาเข้าศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ร้อยละ ๕๐ ไม่ไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่เป็นภูมิล าเนา (จังหวัดที่รับโควตาเข้า
ศึกษา) ของตนเอง และบางคนไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้สถานบริการในสังกัดขาดแคลน
พยาบาล เนื่องจากไม่มีการจัดท าสัญญาผูกพันกับผู้เรียน และไปปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพราะไม่มี
ต าแหน่งข้าราชการรองรับ ในขณะเดียวกันวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกก็มีปัญหาวิกฤติ
ด้านการขาดแคลนอาจารย์พยาบาล โดยที่เกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นต่ าของ
สภาการพยาบาล ก าหนดให้มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ ๑ : ๘ นั้นท าให้มีความจ าเป็นต้องจัดหา
อาจารย์เพ่ิมอีกเป็นจ านวนมากกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามหาแนวทางปูองกัน และแก้ไขมาโดยตลอด
จนกระท่ังคณะรัฐมนตรี (ตามมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔) ได้อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าสัญญา
กับผู้เข้าเรียนพยาบาลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป มีลักษณะเป็นสัญญาผูกพันฝุายเดียวหรือสัญญา
ปลายเปิดที่ไม่มีข้อผูกพันให้กระทรวงสาธารณสุขต้องบรรจุผู้รับทุนเข้าเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว เนื่องจากรัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล 
ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นการปูองกัน
การสูญเสียพยาบาล โดยให้มีการจัดท าสัญญาผูกพันกับนักศึกษาพยาบาลทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุข
ตามมติดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ โดยให้สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน าเงิน
บ ารุงสถานบริการจ่ายให้กับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
น าเงินบ ารุงการศึกษาจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาลซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง  และเนื่องจาก
โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เพ่ือประโยชน์ของหน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการบริหาร
จัดการก าลังคนสาขาพยาบาล จึงได้จัดท าโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ขึ้น 
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  โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือแก้ไขและปูองกันการขาดแคลนพยาบาลของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
  (๒) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนพยาบาลให้รับทุนการศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานใน
สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  (๓) เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ่ายเงินบ ารุงสถานบริการ
สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาพยาบาล และกลับไปปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ หลังส าเร็จการศึกษาในสถาน
บริการสุขภาพเจ้าของทุน 
  (๔) เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาให้กับ 
นักศึกษาพยาบาลเพื่อกลับไปปฏิบัติงานเป็นอาจารย์พยาบาลหลังส าเร็จการศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล
เจ้าของทุน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การช้ีแจงและท าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาใหทุ้นตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 
 
  ด้วยแบบสัญญาทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอ
หนึ่งทุน และสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการ
ผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล มีสาระส าคัญให้ผู้ที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนตามระยะเวลาที่สัญญาก าหนดหากไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้น เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนและจะมีการลงนามในสัญญารับทุน ขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญารับทุนให้ผู้รับทุนทราบและเข้าใจก่อนการลงนาม
ในสัญญาดังกล่าวด้วย ตลอดจนให้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การท าสัญญาใหทุ้นตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
  ผู้ที่ได้รับทุนต้องท าสัญญาไว้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1 โดยการจัดท าสัญญารับทุน

และสัญญาค้ าประกันให้ด าเนินการ ดังนี้2 

                                                           

 
1
ข้อ ๗ ประกอบข้อ ๘ (๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
2
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ

ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  (1) การท าสัญญาให้ทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขต้องท าสัญญาตามแบบที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยให้ผู้ที่ได้รับทุนและจังหวัด หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องกรอก
ข้อความลงในช่องว่างที่สัญญาก าหนดไว้ เช่น ชื่อ-สกุล ผู้ได้รับทุน หลักสูตรที่ศึกษา ระยะเวลาศึกษา สถานศึกษา 
เป็นต้น และสามารถแก้ไขสัญญาได้เฉพาะในส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลเท่านั้น  
  (2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าสัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกันอย่างน้อย ๒ ชุด โดยให้
ผู้ที่ได้รับทุนและผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญารับทุนแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ 
ส าหรับโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท3 ส่วนโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลให้เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด4 แล้วแต่กรณี ลงนามในสัญญาต่อไป เมื่อการลงนาม
ในสัญญารับทุนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้มอบสัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกันให้ผู้ที่ได้รับทุน ๑ ชุด หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบเก็บไว้ ๑ ชุด โดยไม่ต้องส่งส าเนาให้กรมบัญชีกลาง 
  (3) ส าหรับสัญญาค้ าประกันให้ปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันท าสัญญา หรืออย่างช้าต้องไม่เกินกว่าวันที่จะน าสัญญาดังกล่าวไปใช้เป็น
หลักฐานในการด าเนินคด ี
 

ส่วนที่ ๔ 
คุณสมบัติของผูค้้ าประกัน 

 
  สัญญารับทุนต้องจัดให้มีการท าสัญญาค้ าประกันตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนดไว้ 
โดยจัดให้มผีู้ค้ าประกัน ดังต่อไปนี้5 
  (๑) ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ท าสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้
พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้้าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
ประกอบการท้าสัญญาค้้าประกัน 
  (๒) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (๑) จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดง
หลักทรัพย์ได้ 
  (๓) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (๑) และ (๒) ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ท าสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตาม (๑) และ (๒) จริง ให้ท าสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันได้ 

 
 

                                                           

 
3
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๑ เร่ืองมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ลง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
4
ข้อ ๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการท าสัญญารับทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกรระทรวงสาธารณสุข ตาม

โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 
5
ข้อ ๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ

ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๕ 
การก ากับดูแลผู้ที่ได้รับทนุตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
  การก ากับดูแลผู้ที่ได้รับทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ต้องแยกพิจารณา
แต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้  
  ๑. โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท6 และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน7    
ตามสัญญารับทุนก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
 “ในระหว่างที่ผู้รับทุนก าลังศึกษาผู้ รับทุนต้องตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดใน
การศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิก หรือลาออกจากสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญา
ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังได้ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญานี้ และจะต้อง
รายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา
หรือทางราชการก าหนดภายในก าหนดระยะเวลา....... ............ (...........) วัน นับแต่วันทราบผลการศึกษาของ
แต่ละภาคเรียน”  
  ๒. โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ตามสัญญารับทุน 
ก าหนดสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
 “(๑) การปฏิบัติตนในการศึกษา8 
 (ก) ข้าพเจ้าจะอุตสาหะและเอาใจใส่ในการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ จะไม่ละเลย 
เพิกเฉยหรือทอดทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและจะไม่ยุติหรือเลิกการศึกษาด้วยประการใดๆ โดยมิได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับสัญญา 
 (ข) ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนสถานศึกษาหรือหลักสูตรที่ศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้รับสัญญา 
  (ค) ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษานั้นๆ 
โดยจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของสถานศึกษา 
 (๒) การประพฤติในระหว่างก าลังศึกษา9 
  (ก) ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย 
  (ข) ข้าพเจ้าจะไม่เที่ยวเตร่เป็นอาจิณ จะไม่ฟุูงเฟูอ และจะไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 
จะไม่ก่อหนี้สิน ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสุรา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่ท าการใดๆ อันเป็นทางน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเองและสถานศึกษา 

                                                           

 
6
ข้อ ๒ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 
7
ข้อ ๒ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

 
8
ข้อ ๑ สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงิน

บ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

 
9
ข้อ ๒ สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงิน

บ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 



๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  (ค) ข้าพเจ้าจะไม่ท าการใดๆ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เช่น หมกมุ่นมัวเมากับ
เพศตรงข้ามไปทางชู้สาว กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง 
และสถานศึกษา 
  (ง) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือสถานศึกษา หรืออาจารย์ ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในสัญญา หรือจะก าหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด 
 (๓) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา10 
  (ก) ข้าพเจ้าจะช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  (ข) ถ้าข้าพเจ้าต้องเรียนซ้ าชั้นไม่ว่ากรณีใดนอกจากเหตุสุดวิสัย ข้าพเจ้ายินยอม
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา และจะไม่ขอรับเงินอุดหนุนใดๆ จากทางราชการ (ถ้ามี) ตลอดปีที่ต้องเรียน
ซ้ าชั้น” 
 

ส่วนที่ 6 
กรณกีารผิดสัญญาให้ทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข  

  โดยหลักการการจัดท าสัญญารับทุน ผู้ผิดสัญญาได้ท าสัญญาไว้กับส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แต่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในสัญญา และหากมี
การผิดสัญญารับทุน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด11 เป็นผู้ด าเนินการคิดค านวณ
ค่าเสียหาย โดยเรียกให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน ดังนั้น หากมีการผิดสัญญาที่
จังหวัดใดจังหวัดนั้นจึงมีอ านาจที่จะด าเนินการคิดค านวณค่าเสียหายและเรียกผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้
ชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้จังหวัดเดิมที่เป็นผู้ลงนามในสัญญาด าเนินการแต่อย่างใด  
๑. การตรวจสอบการชดใช้เงิน ต้องแยกพิจารณา ดังต่อไปนี้  
 ๑.๑ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
 เมื่อผู้รับทุน “ผิดสัญญา” ซึ่งต้องชดใช้เงินตามสัญญา จังหวัดต้องพิจารณาในเบื้องต้น
ว่ากรณีใดที่ถือว่าเป็นการ “ผิดสัญญา” โดยเมื่อพิจารณาตามแบบสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ข้อ ๓ และข้อ ๔ กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการ 
“ผิดสัญญา” กล่าวคือ 
   (๑) ภายหลังส าเร็จการศึกษา ผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
   (๒) ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานนอกเหนือจากที่คณะกรรมการก าหนด 
   (๓) ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการในขณะปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา 
 

                                                           

 
10

ข้อ ๓ สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงิน
บ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

 
11

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ๑.๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 เมื่อผู้รับทุน “ผิดสัญญา” ซึ่งต้องชดใช้เงินตามสัญญา จังหวัดต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า
กรณีใดที่ถือว่าเป็นการ “ผิดสัญญา” โดยเมื่อพิจารณาตามแบบสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ กรณีดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการ 
“ผิดสัญญา” กล่าวคือ 
 (๑) ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (๒) ผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
 (๓) ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๔) ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการในขณะปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา  
  ๑.๓ โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
 เมื่อผู้รับทุน “ผิดสัญญา” ซึ่งต้องชดใช้เงินตามสัญญา จังหวัดต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า
กรณีใดที ่ถ ือว ่าเป็นการ “ผิดสัญญา” โดยเมื ่อพิจารณาตามแบบสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลข้อ ๔ และข้อ ๕ กรณีดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการ “ผิดสัญญา” กล่าวคือ 
 (๑) ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (๒) ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๓) ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการในขณะปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา  
๒. การยกเว้นความรับผิดตามสัญญา 
 เมื่อผู้ที่ได้รับทุนผิดสัญญาแล้ว ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่จังหวัด แต่หากการผิดสัญญา
เกิดข้ึนในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดตามสัญญา คือ12 
 (๑) ตาย 
 (๒) เกษียณอายุราชการ โดยการเกษียณอายุราชการ ให้หมายความเฉพาะการเกษียณอายุ
ราชการในกรณีปกติ13 
 (๓) เจ็บปุวยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๕) เหตุอ่ืนตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งต้องพิจารณาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาทุนแต่ละฉบับไป 
 กรณีตาม (๓) และ (๔) ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ 
โดยให้แพทย์ผู้ท าการรักษาระบุว่า ความเจ็บปุวย ทุพพลภาพ วิกลจริต และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ดังกล่าว ท าให้ผู้ผิดสัญญาไม่สามารถศึกษาหรือปฏิบัติงานต่อไปได้14 

                                                           

 
12

ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
13

ข้อ ๒๘ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
14

ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 การยกเว้นความรับผิดตามสัญญาตามหลักเกณฑข์้างต้น ท าให้ผู้ผิดสัญญาไม่ต้องช าระเงิน
ให้แก่ส่วนราชการคู่สัญญา ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องในการยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเป็นอ านาจของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนั้น หากกรณีใดเข้าข่ายได้รับยกเว้นความรับผิดตามสัญญาให้จังหวัด
พิจารณาแล้วส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาต่อไป และเห็นควรแจ้งให้ผู้ผิดสัญญา
ทราบด้วยว่าเรื่องนี้ต้องรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
๓. สูตรการคิดค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้ 
 ส าหรับสูตรการคิดค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ตามสัญญาให้ทุนตามความต้องการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องแยกพิจารณาแต่ละสัญญาดังต่อไปนี้  
 ๓.๑ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
   ตามแบบสัญญาก าหนดว่า  
   “ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ยอมเข้ารับราชการหรือท างานตามที่กล่าวในข้อ ๓ 
วรรคแรก หรือวรรคสอง ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา เป็นเงินจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระ
ภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบถ้วน ผู้ให้ช าระจะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ
ในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
   ในกรณีผู้ให้สัญญารับราชการหรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๔ 
วรรคแรก ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผู้รับสัญญา ตามระยะเวลาที่ไม่ครบ
ก าหนดนั้นโดยคิดค านวณลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการ หรือท างาน” 
   
   ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ดังนี้ 
   เงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ = ๔๐๐,๐๐๐ x ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ 
                         ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ (๑,๐๙๕) 
     ผลลัพธ์ = ……………………………………………………….. บาท 
 
หมายเหตุ: 
  “ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้”หมายความว่า จ านวนวันที่ยังรับราชการชดใช้ไม่ครบ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งค านวณได้โดยใช้ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ลบด้วยระยะเวลาที่
ได้รับราชการชดใช้15 
  “ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้”หมายความว่า จ านวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมด16 

 
 

                                                           

 
15

ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
16

ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๑๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
รายละเอียดประกอบการคิดค านวณฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  

 
ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

 
 1. ชื่อผู้ผิดสัญญา นายเจษฎา ผลงาม ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 นายเจษฎาฯ ได้ท าสัญญารับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการ 
 รว่มผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ตามสัญญาเลขที่ 424/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 
 2. นายเจษฎา ผลงาม ได้เริ่มปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 และได้ลาออกจากราชการ 
     ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน 
แบบคิดค านวณเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 

  ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท
เลขที ่    424/2548     ลงวันที่     20   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548      .       
ของ นาย / นางสาว / นาง       เจษฎา ผลงาม  ระดับ นายแพทย์ปฏิบัติการ                .
สังกัด       .ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัด   ที่ให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุขลาออก
จากราชการเมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2554              .. 

  ๑. ตามสัญญาข้อ   3 เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการเป็น
นักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น   3   ปี คิดเป็นจ านวนวันได้  1,095   วัน 
  2. ตามสัญญาข้อ  4  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ยอมเข้ารับราชการหรือท างาน ผู้ให้สัญญา  
ต้องชดใช้เงินแก่ผู้รับสัญญาเป็นเงินจ านวน 400,000 บาท 
  3. ผู้ผิดสัญญาได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาวิชาแพทย์แล้ว ตั้งแต่วันที่     9   .   
เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2553   ถึงวันที่      15   เดือน ธันวาคม    พ.ศ.  2554    .
รวมเป็นระยะเวลา   372   วัน   
  4. คงเหลือระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก (1-3) =    723     วัน 
  5 คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้ โดยคิดค านวณลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ผิดสัญญาเข้ารับ
ราชการหรือท างาน (สัญญาข้อ 4 วรรคสอง) 
 
     = 400,000 x 723 
              1,095  
     =  264,109.59 บาท  
 

 

 

D. 

 

 

 

 
 
 
 

หมายเหตุจ านวนเงินที่ต้องชดใช้ตาม ๕ ได้แก่ 
  (จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ ๒) x(จ านวนวันที่คงเหลือท่ีต้องชดใช้ ๔) 
             (จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตาม ๑)  
 



๑๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ๓.๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน แยกออกเป็นสองกรณ ีดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การผิดสัญญาเนื่องจากลาออกขณะศึกษา 
 ตามแบบสัญญาก าหนดว่า 
       “ข้อ ๒ วรรคสองในกรณีผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาตามวรรคแรก หรือประพฤติ
ผิดสัญญาในข้อ ๑ วรรคสอง หรือในกรณีผู้รับสัญญาพิจารณาว่าผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายใน
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนหรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที  และผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้
เงินทุนการศึกษาและเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญารับไป หรือที่ผู้รับสัญญาจ่ายแทนไปแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ผู้รับสัญญา 
เว้นแต่ ผู้ให้สัญญาตาย เจ็บปุวย พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และผู้รับสัญญาได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไมอ่าจหรือไม่สามารถศึกษาต่อไปได้” 
       ดังนั้น ผู้ให้สัญญาจึงต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาและเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญารับไป 
หรือที่ผู้รับสัญญาจ่ายแทนไปแล้วทั้งหมด (บาท) 
 ๓.๒.๒ การผิดสัญญาเนื่องจากปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
 ตามแบบสัญญาก าหนดว่า 
 “ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ยอมเข้ารับราชการหรือท างานตามที่กล่าวในข้อ ๓ 
วรรคแรก และวรรคสอง ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา เป็นเงินจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่
ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบถ้วน ผู้ให้ช าระจะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้
ช าระในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
 ในกรณีผู้ให้สัญญารับราชการหรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๔ 
วรรคแรก ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผู้รับสัญญา ตามระยะเวลาที่ไม่ครบ
ก าหนดนั้นโดยคิดค านวณลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการ หรือท างาน” 
 
 ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ดังนี้ 
       เงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ = ๒,๐๐๐,๐๐๐ x ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ 
                  ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ (๔,๓๘๐) 
         ผลลัพธ์ = ……………………………………………………….. บาท 
หมายเหตุ: 
  “ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้”หมายความว่า จ านวนวันที่ยังรับราชการชดใช้ไม่ครบ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งค านวณได้โดยใช้ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ลบด้วยระยะเวลาที่
ได้รับราชการชดใช้17 
  “ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้”หมายความว่า จ านวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมด18 

                                                           

 
17

ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
18

ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๑๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

 รายละเอียดประกอบการคิดค านวณฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  
 ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

        (กรณีปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา) 
 
 1. ชื่อผู้ผิดสัญญา นางสาวมีนา มีโชค ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
     นางสาวมีนาฯ ได้ท าสัญญารับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการ 
     กระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนตามสัญญาเลขที่ 12/2548 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 
 2. นางสาวมีนา มีโชค ได้เริ่มปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556  
               และได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน  
แบบค านวณเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 

ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 (กรณีปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา) 

 
  ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน
เลขที ่     12/2548     ลงวันที่   1 เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.   2548          ของ
นาย / นางสาว / นาง              มีนา มีโชค                 ระดับ       นายแพทย์ปฏิบัติการ      .  
สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัด   ที่ให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุขลาออก
จากราชการเมื่อวันที่    1 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557    . 

  ๑. ตามสัญญาข้อ   3 เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการเป็น
นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 (สิบสอง) ปี ติดต่อกันไป คิดเป็นจ านวนวันได้ 4,380  วัน 
  2. ตามสัญญาข้อ   4   ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาไม่ยอมเข้ารับราชการหรือท างาน ผู้ให้สัญญา 
ต้องชดใช้เงินแก่ผู้รับสัญญาเป็นเงินจ านวน    2,000,000   บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
  3. ผู้ผิดสัญญาได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาวิชาแพทย์แล้ว ตั้งแต่วันที่    1       .
เดือน เมษายน    พ.ศ. 2556   ถึงวันที่   31 เดือน   ธันวาคม      พ.ศ.    2556         . 
รวมเป็นเวลา   275   วัน  
  4. คงเหลือระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก (1-3) =  4,105   วัน 
  5 คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้ โดยคิดค านวณลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ผิดสัญญา
เข้ารับราชการหรือท างาน (สัญญาข้อ 4 วรรคสอง) 
 
     = 2,000,000 x 4,105 
          4,380  
     =  1,875,429.22 บาท  
 

 

D. 

 

 

 

 

หมายเหตุจ านวนเงินที่ต้องชดใช้ตาม ๕ ได้แก่ 
  (จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ ๒) x (จ านวนวันคงเหลือท่ีต้องชดใช้ ๔) 
             (จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมด ๑)  
 



๑๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ๓.๓ โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล  
แยกออกเป็นสองกรณีดังนี้ 
  ๓.๓.๑ การผิดสัญญาเนื่องจากลาออกขณะศึกษา 
   ตามแบบสัญญาก าหนดว่า 
   “ข้อ ๕ (ก) ในระหว่างการศึกษา ถ้าข้าพเจ้าต้องจากสถานศึกษา เนื่องจากต้อง
ลาออกหรือถูกออก หรือถูกให้ออกด้วยประการใด นอกจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ข้าพเจ้าต้องชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ทางราชการในอัตราปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็นหนึ่งปี และเงินค่าปรับอีก ๑ เท่า
ของจ านวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มรับทุนการศึกษาเป็นต้นไป” 
 
   ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ดังนี้ 
   (๑) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา.............ปี...................เดือน............วนั คิดเป็น........ปี 
คิดเป็นเงิน..........................บาท 
   (๒) ต้องชดใช้เงินค่าปรับอีก ๑ เท่า เป็นเงิน........................................ บาท 
   (๓) ผลลัพธ์เป็นเงินที่ต้องชดใช้ (๑+๒) .............................................................. บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

  รายละเอียดประกอบการคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษา
พยาบาล (กรณีผิดสัญญาระหว่างศึกษา) 
 
  1. ชื่อผู้ผิดสัญญา นางสาว เอ ดียิ่ง  
  2. ได้ท าสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข 
       ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลตามสัญญา
      เลขที่ 15/2550 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 
  3. นางสาว เอ ดียิ่ง ได้เข้ารับการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 
                          และได้ลาออกจากการศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน  
แบบคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญารับทุนการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

(กรณีผิดสัญญาระหว่างศึกษา) 
 

  ตามสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข  
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
เลขที ่  15/2550                    .ลงวันที่     1    เดือน          มิถุนายน       พ.ศ.   ๒๕๕1   .    
ของ    นางสาว เอ ดียิ่ง                   ต าแหน่ง  -  ระดับ          -              .
สังกัด              -  ที่ให้ไว้ต่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑. ตามสัญญาข้อ ๕ (ก) ในระหว่าการศึกษา ถ้าข้าพเจ้าจะต้องลาออกจากการศึกษา
เนื่องจากต้องลาออก หรือถูกออกหรือถูกให้ออกด้วยประการใด ข้าพเจ้าต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการใน
อัตราปีละ 30,000 บาทเศษของปีคิดเป็น 1 ปี และเงินค่าปรับอีก 1 เท่า ของจ านวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่
เริ่มรับทุนการศึกษาเป็นต้นไป 
  ๒. ผู้ผิดสัญญาได้เริ่มรับทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่    1   เดือน   มิถุนายน     พ.ศ.  2551   .
(วันเริ่มต้นปีการศึกษาที่เริ่มรับทุน) 
  ๓. ผู้ผิดสัญญาได้ลาออกจากการศึกษาตั้งแตว่ันที่วันที่  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552.
  ๔. รวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา        1        ปี        1         เดือน        15       วัน
คิดเป็น  2  ปี คิดเป็นเงิน   60,000    บาท 
  ๕. จะต้องชดใช้ค่าปรับอีก 1 เท่า เป็นเงิน   6๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. รวมเป็นเงินที่ต้องชดใช้ (4+5) =   120,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ๓.๓.๒ การผิดสัญญาเนื่องจากปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
   ตามแบบสัญญาก าหนดว่า 
   “ข้อ ๕ (ข) เมื่อข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาและได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
หรือหน่วยบริการเจ้าของทุนการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หากข้าพเจ้าไม่เข้า
ปฏิบัติงานตามค าสั่งในข้อ ๔ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้แก่ทางราชการ
ในอัตราปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็นหนึ่งปีและเงินค่าปรับอีก ๑ เท่าของจ านวน
เงินดังกล่าว” 
 
   ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ ดังนี้ 
   จ านวนเงินค่าเสียหายทั้งหมด X จ านวนวันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ 
    จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

  รายละเอียดประกอบการคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษา
พยาบาล (กรณีผิดสัญญาเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
 
  1. ชื่อผู้ผิดสัญญา นางสาวอาทิตย์วรา ตะวัน ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลเทคนิค 
  2. นางสาวอาทิตย์วรา ตะวัน ได้ท าสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
      ของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษา
      นักศึกษาพยาบาลตามสัญญาเลขที่ - ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 
  3. นางสาวอาทิตย์วรา ตะวัน ได้เข้ารับการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 และได้ส าเร็จ
      การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2552 
  4. นางสาวอาทิตย์วรา ตะวัน ได้เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 และได้ลาออก
      จากราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน 
แบบคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญารับทุนการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

(กรณีผิดสัญญาเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
 

  ตามสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล  
เลขที ่  -  ลงวันที่       1       เดือน       มิถุนายน       พ.ศ.        2551          . 
ของ นางสาวอาทิตย์วรา ตะวัน   ต าแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลเทคนิค ระดับ       -          .
สังกัด  โรงพยาบาลบ้านหมอ สสจ.สระบุรี  ที่ให้ไว้ต่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑. ตามสัญญาข้อ ๕ (ข) เมื่อส าเร็จการศึกษาและได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
หรือหน่วยบริการเจ้าของทุนการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หากผู้ให้สัญญาไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาแก่ทางราชการในอัตรา     
ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็น 1 ปี และเงินค่าปรับอีก ๑ เท่า ของจ านวนเงิน
ดังกล่าว ในกรณีที่ปฏิบัติงานไปบ้างแล้วแต่ไม่ครบก าหนดตามสัญญา ผู้ให้สัญญายินยอมชดใช้เงินดังกล่าว
โดยลดลงตามส่วนของเวลาที่ปฏิบัติงาน  
  ๒. ผู้ผิดสัญญาได้เริ่มรับทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2551          . 
(วันเริ่มต้นปีการศึกษาที่เริ่มรับทุน) 
  ๓. ผู้ผิดสัญญาได้ส าเร็จการศึกษาวันที่   9  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2552                   . 
  ๔. รวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา     -       ปี        9           เดือน          8         วัน 
คิดเป็นจ านวนวันได ้     282    วัน 
  ๕. รวมจ านวนเงินค่าเสียหายที่ต้องชดใช้    3๐,๐๐๐  บาท 
  ๖. ผู้ผิดสัญญาได้ปฏิบัติงานชดใช้แล้วตั้งแต่    1   เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  2552    .
และได้ลาออกจากการปฏิบัติราชการตั้งแต่  26  เดือน     กันยายน  พ.ศ.   2552   รวมเป็นระยะเวลา
ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว     148    วัน จึงต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก  134  วัน  (282 - 148) 
  ๗. คิดเป็นเงินค่าเสียหายที่ต้องชดใช้เป็นเงิน      14,255.32     บาท (30,000 x 134) 
            282 
  ๘. เบี้ยปรับอีก ๑ เท่า เป็นเงินจ านวน         14,255.32   บาท 
  รวมจ านวนเงินที่ต้องชดใช้พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาทั้งสั้น (๗+๘) =   28,510.64   บาท 
 
 
หมายเหตุ  จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ตาม ๗. ได้แก่ 
  จ านวนเงินค่าเสียหายทั้งหมดตาม ๕ X จ านวนวันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ตาม ๖ 
   จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตาม ๔ 



๒๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

4. การค านวณระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ รวมทั้งระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ไปแล้ว19 
ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 (๑) การนับระยะเวลาเป็นวันให้ค านวณวันตามความเป็นจริง เช่น เดือนใดมี ๓๑ วัน 
ให้นับ ๓๑ วัน เดือนใดมี ๓๐ วัน ให้นับ ๓๐ วัน เดือนใดมี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน ให้นับ ๒๘ หรือ ๒๙ วัน 
 (๒) ในกรณีระยะเวลาดังกล่าวในข้อ (๑) มีก าหนดเวลาหลายปี การคิดค านวณสามารถ
รวมระยะเวลาเป็นปีได้ 
 (๓) กรณีสัญญาก าหนดให้ปฏิบัติราชการชดใช้เป็นปี เช่น ต้องปฏิบัติราชการชดใช้เป็น
ระยะเวลา ๓ ปีติดต่อกัน หรือไม่น้อยกว่า ๒ ปี กรณีนี้ให้คิดค านวณระยะเวลาดังกล่าวเป็นวัน โดยให้คิด ๑ ปี 
มี ๓๖๕ วัน กรณีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี จะเท่ากับ ๑,๐๙๕ วัน (๓ ปี x ๓๖๕ วัน) 
 
5. ระยะเวลาทีส่ามารถนับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้20 
 (๑) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (๒) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งหรือตามกฎหมาย
เกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 (๓) ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ประเภทที่ ๑ และระยะเวลา
การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ ประเภทที่ ๒ ตั้งแต่ปีที่ ๒ ของการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๔) ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น 
 (๕) ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 (๖) ระยะเวลาที่โอนไปรับราชการยังส่วนราชการอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากส่วนราชการ
คู่สัญญาให้นับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ 
 (๗) ระยะเวลาลาปุวย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาบวช ซึ่งได้รับอนุมัติการลาโดยถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรือไม่ก็ตาม 
แต่จะต้องเป็นการลาในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเท่านั้น 
 
6. ระยะเวลาที่ไม่สามารถนับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้21 
 (๑) ระยะเวลาที่ลาติดตามคู่สมรส 
 (๒) ระยะเวลาที่ขาดราชการ 
 
 

                                                           

 
19

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
20

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
21

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๒๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

7. หลักฐานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบค านวณเงิน มีดังนี้ 
 7.๑ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
     (๑) ส าเนาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมส าเนาสัญญาค้ าประกัน 
     (๒) ส าเนาค าสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ถ้ามี) 
     (๓) ส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ 
     (๔) แบบการคิดค านวณค่าปรับของจังหวัด 
     (๕) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
     (๖) ส าเนา ก.พ. ๗ 
     (๗) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามท่ีแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้มาชดใช้เงิน 
     (๘) ส าเนาใบตอบรับทางไปรษณีย์ หรือหลักฐานที่ระบุวันที่ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันได้รับหนังสือทวงถาม 
     (๙) ส าเนาใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
 7.๒ หลักฐานของโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
     (๑) ส าเนาสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล พร้อมส าเนาสัญญาค้ าประกัน 
     (๒) ส าเนาค าสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
     (๓) ส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ และส าเนา ก.พ. ๗ (ถ้ามี) 
     (๔) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
     (๕) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหลักฐานที่แสดงวันเข้ารับการศึกษาและวันส าเร็จ
การศึกษา 
     (6) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามท่ีแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้มาชดใช้เงิน 
     (7) ส าเนาใบตอบรับทางไปรษณีย์ หรือหลักฐานที่ระบุวันที่ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันได้รับ
หนังสือทวงถาม 
     (8) ส าเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารหลักฐานน าส่งเงินบ ารุง 
     (9) แบบคิดค านวณค่าปรับจังหวัด 
 ในกรณีมีการปฏิบัติผิดสัญญาหลายประเภท ให้รวบรวมหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนทุกสัญญา22 
 ในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ใช้หลักฐานอื่นๆ ที่สามารถ
เทียบเคียงได้ เช่น สัญญามาตรฐานที่ใช้ในขณะที่มีการท าสัญญา สัญญาของบุคคลอ่ืนที่ท าในช่วงเดียวกันหรือมี
ข้อก าหนดความรับผิดตามสัญญาเป็นแบบเดียวกัน หนังสือรับรองระบุ  วัน เดือน ปี ที่ลาศึกษาหรือรับทุน 
วัน เดือน ปี ที่กลับเข้ารับราชการ ส าเนา ก.พ. ๗ หรือส าเนาสมุดประวัติข้าราชการ ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน เป็นต้น23 
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ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
23

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๒๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ 7 
ขั้นตอนการเรียกให้ชดใช้เงิน 

 
๑. การท าหนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันชดใช้เงิน 
 ๑.๑ เมื่อตรวจสอบค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ ส าหรับผู้ผิดสัญญา ให้ท าหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินตามจ านวนที่ตรวจสอบค านวณได้ และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส าหรับการก าหนดระยะเวลาให้ช าระค่าเสียหายและอัตราดอกเบี้ยให้ก าหนด ดังนี้ 
 (๑) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ให้ก าหนดว่า “ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าวหรือช าระให้แต่ไม่ครบถ้วน จะต้องช าระ
ดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าว 
จนกว่าจะช าระครบถ้วน”24 
 (๒) โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ให้ก าหนดดังนี้ 
 (ก) การผิดสัญญาเนื่องจากลาออกในระหว่างศึกษา เนื่องจากแบบสัญญา
ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยไว้โดยเฉพาะ จึงต้องน าระยะเวลาตามข้อ ๑๐ ของหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดว่า หนี้เงินนั้น 
ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีมาใช้บังคับ โดยให้ก าหนดว่า “ภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด หากไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบถ้วน จะต้องช าระ
ดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่า
จะช าระครบถ้วน”25 
 (ข) การผิดสัญญาเนื่องจากปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
โดยให้ก าหนดว่า “ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว 
หรือช าระให้แต่ไม่ครบถ้วน จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับจาก
วันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าว จนกว่าจะช าระครบถ้วน”26 
 (๓) โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
ให้ก าหนดว่า “ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระ
ให้แต่ไม่ครบถ้วน จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจาก
วันครบก าหนดดังกล่าว จนกว่าจะช าระครบถ้วน”27   

                                                           

 
24

ข้อ ๔ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 
25

ข้อ ๒ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
26

ข้อ ๔ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

 27 ข้อ 5 (ง) สัญญารับทุนรับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการผลิตพยาบาล
โดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศกึษาพยาบาล 



๒๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 ๑.๑.๒ ส าหรับผู้ค้ าประกัน ให้ท าหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบว่าผู้ที ่ตนค้ าประกันตามสัญญารับทุนได้ผิดสัญญารับทุนแล้ว28 
และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
 ๑.๒ กรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ฉบับแรกแล้ว 
หากผู้ผิดสัญญาไม่ยินยอมชดใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้นับแต่
พ้นระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก และให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส าหรับผู้ผิดสัญญา ให้ท าหนังสือทวงถามลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจอีกครั้งโดยไม่ต้องก าหนดระยะเวลาแต่ใช้ข้อความที่ก าหนดให้ช าระหนี้โดยเร็วหากภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไม่ได้รับการชดใช้ให้รวบรวมหลักฐาน  
ส่งเรื่องให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินคดีทันที29 
 (๒) ส าหรับผู้ค้ าประกัน ให้มีหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด30 (วันที่ลูกหนี้ผิดนัด กล่าวคือ 
วันที่ครบก าหนด 30 วัน หรือวันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก)  
 1.3 กรณีที่ได้มีหนังสือทวงถามแล้ว แต่ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันไม่ช าระเงิน หรือในกรณี
ที่คดีใกล้ขาดอายุความ ให้จังหวัดรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารหน้า 22 และส่งให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาด าเนินการฟูองคดีทันที31 
 
๒. กรณีผู้ผิดสัญญาโต้แย้งจ านวนเงินที่จังหวัดตรวจสอบค านวณได้32 
      ให้จังหวัดรีบด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่เห็นว่าได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดแล้วให้รีบแจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้อีกครั้ง 
ในการทวงถามครั้งที่สองนี้จังหวัดไม่ต้องก าหนดระยะเวลาการเรียกชดใช้อีก ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็น
ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก หากภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้ผิดสัญญาได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไม่ได้รับการชดใช้จากผู้ผิดสัญญา ให้รวบรวมเอกสารและพยาน    
หลักฐานต่างๆ ส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินคดีทันที 
 
 
 
 
 
                                                           

 
28

มาตรา ๖๘๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
29

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
30

มาตรา ๖๘๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
32

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๒๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๓. กรณีผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินเกินความรับผิด33 
  เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ผิดสัญญาได้ชดใช้เงินเกิน
ความรับผิดและแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้จังหวัดมีหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาทราบว่าได้ชดใช้เงินเกินความรับผิด หากผู้ผิดสัญญามีความประสงค์จะขอคืนเงินให้ท า
หนังสือขอคืนเงินยื่นต่อหน่วยงานที่ตนได้ช าระเงินดังกล่าว ในการคืนเงินที่ผู้ผิดสัญญาชดใช้เกินความรับผิดให้
จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ (๓) โดยไม่ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลังอีก 
 
๔. กรณีที่ผู้ผิดสัญญาต้องช าระดอกเบี้ย 
 ๔.๑ วิธีการค านวณดอกเบี้ยผิดนัด34 
 การค านวณดอกเบี้ยผิดนัดให้ค านวณตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย (ในกรณีท่ีมิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา) โดยเริ่มค านวณนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดให้
ช าระหนี้ตามหนังสือทวงถามฉบับแรกจนถึงวันที่มีการช าระเงินเสร็จสิ้นหรือวันที่มีการท าสัญญารับสภาพหนี้ผ่อน
ช าระเงินแล้วแต่กรณี การโต้แย้งหรือขอผ่อนผันไม่ว่าในกรณีใดไม่ถือเป็นเหตุให้งดเว้นการคิดดอกเบี้ย 
 
   ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ดังนี้ = [เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย (%)] x จ านวนวันผิดนัด 
                                                  ๓๖๕  
 ๔.๒ วิธีการช าระดอกเบี้ย35 
 ให้จังหวัดน าเงินที่ได้รับชดใช้ในแต่ละงวดหักชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือ
จงึน าไปหักชดใช้เงินต้น ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒๙ 
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ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
34

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
35

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๒๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ 8 
การผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงิน  

  ผู้ที่ผิดสัญญารับทุนให้ได้รับการผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงินในกรณีดังต่อไปนี้36 
  (๑) ออกจากราชการเพ่ือรับต าแหน่งข้าราชการการเมือง และได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง
ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันลาออก 
  (๒) ออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
ได้รับการเลือกตั้ง 
  (๓) ออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
ไม่ได้รับเลือกตั้งและได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการเดิม ส่วนราชการใหม่หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
โดยได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเดิมภายใน ๖ เดือน นับแต่วันเลือกตั้ง 
  (๔) เมื่อพ้นจากต าแหน่งทางการเมืองตาม (๑) พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตาม (๒) แล้วได้กลับเข้ารับราชการใน
ส่วนราชการคู่สัญญา หรือได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการใหม่ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยได้รับความ
ยินยอมจากส่วนราชการคู่สัญญาภายใน ๖ เดือน นับแต่วันพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี 
  (๕) การสั่งให้ข้าราชการไปท าการอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งต้องสั่งให้ข้าราชการผู้นั้น
ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น 
  (๖) ลาไปปฏิบัติงาน ณ องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ทั้งนี้  เฉพาะการ
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๑ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (๗) ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ องค์การระหว่างประเทศ ประเภทที่ ๒ 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  การผ่อนผันข้างต้น ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม (๑) การเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม (๒) การกลับเข้ารับราชการ
ตาม (๓) และ (๔) การสั่งให้ข้าราชการไปท าการอย่างอ่ืนตาม (๕) และการลาตาม (๖) เป็นเวลารับราชการ
ชดใช้ตามสัญญา ส่วนการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตาม (๗) ให้นับเป็นเวลารับราชการชดใช้
เฉพาะการไปปฏิบัติงานในปีแรกเท่านั้น 
 
 
 

                                                           

 
36

ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบข้อ ๑๘ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๒๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ให้ส่วนราชการคู่สัญญาจัดท าสัญญาผ่อนผันโดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด37 
  เมื่อครบก าหนดเวลาการผ่อนผันตามข้างต้นแล้ว หากผู้ผิดสัญญาซึ่งได้รับการผ่อนผันยังมี
ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาเหลืออยู่ไม่กลับเข้ารับราชการ ให้ส่วนราชการคู่สัญญาด าเนินการ
บังคับผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้โดยพลัน 
 

ส่วนที่ 9 
การผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน  

  การขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญา 
ผู้ผิดสัญญาสามารถยื่นหนังสือขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้
ตามสัญญาได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาให้ทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่ทุกสัญญา
จะสามารถพิจารณาอนุมัติให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได ้
โดยต้องพิจารณา ดังนี้ 
  (๑) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอ
หนึ่งทุนนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๖ ได้แก้ไขสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ โดยเพิ่มจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ในกรณีผิดสัญญาจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ช้าระเงินจ้านวนดังกล่าวทั้งหมดในทันที่เม่ือมีการผิดสัญญา ดังนั้น ผู้ผิดสัญญาจึงไม่สามารถขอ
อนุมัติให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้ 
  (๒) โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ไม่มีระเบียบ
ก าหนดห้ามมิให้ขอนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาไว้ 
โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลจึงสามารถขอนับระยะเวลาการกลับ
เข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาตามหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ได้  
  การพิจารณาการขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญา ให้จังหวัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑. ผู้ผิดสัญญาอาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้38 
 (๑) ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้องได้รับการบรรจุให้
เข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ออกจากราชการ และการออก
จากราชการนั้นต้องมิใช่กรณีถูกลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๒) ผู้ผิดสัญญาต้องท าสัญญารับราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้อง
รับราชการชดใช้ 
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ข้อ ๑๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
38

ข้อ ๒๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๒๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่
ก าหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญาต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วย
ต้องได้รับความยินยอม ในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 
 (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
แห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (๕) การรับราชการในส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนด
ในสัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม ่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
 (๖) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินที่
ยังขาดอยู่ตามสัญญา พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลาที่รับราชการชดใช้แล้ว 
 (๗) ในกรณีที่ได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด 
ถ้าเป็นกรณีท่ีจะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดีซึ่งได้ใช้จ่าย
ไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญา
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น  
  ๒. ผู้ผิดสัญญาซึ่งไม่อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการ เป็นระยะเวลาการรับ
ราชการชดใช้ตามสัญญาตาม ๑ อาจขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการรับราชการชดใช้ทุนได้ 
โดยต้องชดใช้เงินบางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้39 
 (๑) ผู้ผิดสัญญาซึ่งเป็นข้าราชการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน และเบี้ยปรับ ให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหายที่
เป็นเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือตามที่ค านวณได้ในกรณีที่ผิดสัญญาให้ครบถ้วนทั้งจ านวนใน
วันที่ท าสัญญาผ่อนผัน ส่วนเงินทุน เบี้ยปรับของเงินทุน เบี้ยปรับของเงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 
 ในกรณีที่ไม่ได้รับทุน ให้ชดใช้เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ส่วนเบี้ยปรับ
ของเงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 
 
 

                                                           

 
39

ข้อ ๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๒๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (๒) ผู้ผิดสัญญาต้องท าสัญญารับราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้อง
รับราชการชดใช้ 
 (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่
ก าหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน และหรือส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วย
ต้องได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 
 (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วน
ราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอม
เป็นหนังสือ และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (๕) การรับราชการในส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนด
ในสัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
 (๖) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินที่ยัง
ช าระไม่ครบตาม (๑) พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ยังขาดอยู่โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลารับราชการ
ชดใช้ไปแล้ว 
 (๗) ในกรณีที่ได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้ว แต่คดียังไม่ถึง
ที่สุด ถ้าเป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญา 
ประนีประนอมยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงิน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดี 
ซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญา 
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น  
  3. การผิดสัญญารับทุนของผู้รับทุนที่ได้รับทุนในขณะที่ยังไม่ได้รับราชการให้ได้รับการผ่อนผัน
ยังไม่ต้องชดใช้เงินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้40 
 (1) ผู้ผิดสัญญาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่สั่งให้ยุติการศึกษาหรือนับแต่วันที่ผิดสัญญา แล้วแต่กรณี 
 (2) ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
 (3) ในกรณีที่ขอบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือ 
จากที่ก าหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน และหรือส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอม 
เป็นหนังสือ ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้  
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ข้อ ๒2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวนัที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (4) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ทุนในส่วน
ราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอม
เป็นหนังสือ และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (5) การผิดสัญญาระหว่างการผ่อนผันชดใช้ทุน ผู้รับทุนต้องช าระเงินทุนพร้อมเบี้ ยปรับ
ตามสัญญารับทุนเดิม โดยให้คิดค านวณเงินลดลงตามส่วนของเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ไปแล้ว 
 (6) การรับราชการในส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนด
ในสัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
 (7) ในกรณีท่ีได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้ว แต่คดียังไม่ถึงที่สุด 
ถ้าเป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญา 
ประนีประนอมยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงิน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดี 
ซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญา 
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น  
  4. กรณีดังต่อไปนี้ ให้นับเวลารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแล้วแต่กรณี
ของผู้รับทุนเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาเดิมได้41 
 (1) ส่วนราชการตามที่ก าหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุน ได้เปลี่ยนสภาพเป็น
หน่วยงานของรัฐ 
 (2) ส่วนราชการตามที่ก าหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุนได้บรรจุให้ผู้รับทุนเข้ารับ
ราชการชดใช้ทุนเป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (3) ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการที่รับราชการชดใช้ทุนเห็นชอบให้ไปรับราชการ
ชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง  
  5. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดท าสัญญาและสัญญา
ค้ าประกัน42  ให้ใช้สัญญาตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์ การ
ระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  
  ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

                                                           

 
41

 ข้อ ๒3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวนัที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
42

ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบั ติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ข้อสังเกต: การผ่อนผันให้นับระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงินใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เนื่องจากตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ “หน่วยงานอ่ืนของรัฐ” หมายความว่า 
หน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในก ากับ
ของรัฐ หรือองค์การมหาชน แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น43 
 

ส่วนที่ ๑0 
การผ่อนช าระเงิน  

  กรณีผู้ผิดสัญญาไม่อาจชดใช้เงินให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวผู้ผิดสัญญาสามารถยื่นหนังสือขอผ่อน
ช าระเงินได้44 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาให้ทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่ทุกสัญญา
จะสามารถพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนช าระเงินได้ โดยต้องพิจารณาดังนี้ 
  (๑) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอ
หนึ่งทุนนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๖ ได้แก้ไขสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ โดยเพิ่มจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ในกรณีผิดสัญญาจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ช้าระเงินจ้านวนดังกล่าวทั้งหมดในทันทีเมื่อมีการผิดสัญญา ดังนั้น ผู้ผิดสัญญาจึงไม่สามารถอนุมัติ
ใหผ้่อนช าระเงินได้ 
  (๒) โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ไม่มีระเบียบ
ยกเว้นก าหนดไม่ให้ขอผ่อนช าระเงินได้ โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษา
พยาบาลจึงสามารถขอผ่อนช าระเงินตามหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ได้  
  การพิจารณาผ่อนช าระเงินให้จังหวัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผ่อนช าระ ดังนี้ 
  ๑. การผ่อนช าระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การลาออกจากการศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือออกจากการศึกษาด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างที่
ก าลังศึกษาอยูใ่ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้45 
 (1) ให้จังหวัดพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้
ผ่อนช าระหรือไม่ ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนช าระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินให้ครบถ้วนโดยทันที 
 (2) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนช าระก็ให้ผู้ขอผ่อนช าระช าระเงินในโอกาสแรกหรือในวัน
ท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินที่ต้องชดใช้คืนหรือเป็นจ านวน 20,000 บาท 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 
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ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (3) การผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (ก) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท 
ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 1 ปี 
 (ข) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 40,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ไม่เกิน 2 ปี 
 (ค) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 60,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 3 ปี 
 (ง) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 100,000 บาท 
ขึน้ไป ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 4 ปี 
 (4) ในการผ่อนช าระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้
ผู้ขอผ่อนช าระจัดให้มีผู้ค้ าประกัน โดยเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ท าสัญญาค้ าประกันการผ่อนช าระอีกชั้นหนึ่งด้วย 
 
  ๒. การผ่อนช าระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติในองค์การระหว่างประเทศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้46 
 (1) ให้จังหวัดผู้ให้สัญญาพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผิดสัญญาได้รับการ
ผ่อนผันให้ผ่อนช าระหรือไม่ ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนช าระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินให้ครบถ้วน
โดยทันท ี
 (2) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนช าระ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนไม่เกิน 100,000 บาท ให้ช าระเงินในโอกาสแรก
หรือในวันท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องช าระคืน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวดให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนด 6 เดือน 
   (ข) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนเกินกว่า 100,000 บาท ให้ช าระเงินในโอกาส
แรกหรือในวันท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องช าระคืน หรือเป็นจ านวน 100,000 บาท 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวดให้เสร็จโดยเร็วที่สุด แต่อย่ างน้อยต้องช าระ
เงินในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ยกเว้นในกรณีที่จ านวนเงินที่ต้องชดใช้มีจ านวนตั้งแต่ 
500,000 บาท ขึ้นไป เงินส่วนที่เหลือให้ผู้ผิดสัญญาผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี 
 (3) ในการผ่อนช าระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ผู้ขอผ่อน
ช าระจัดให้มีบุคคลที่เชื่อถือได้ท าสัญญาค้ าประกันการผ่อนช าระอีกชั้นหนึ่งด้วย 
 
 
  

                                                           

 
46

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ๓. การขอผ่อนช าระโดยขอยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนช าระ47 
 การขอผ่อนช าระการชดใช้เงินโดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ย ให้ถือเป็นหลักการว่า
ไม่สามารถยกเว้นให้ได้ เว้นแต่ในกรณีผู้ผิดสัญญาขอช าระเงินทั้งจ านวนในทันที หรือภายในก าหนด 6 เดือน  
นับแต่วันที่พ้นก าหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ฉบับแรก และเป็นกรณีที่ยังไม่มีการด าเนินคดี
ในชั้นศาล ให้จังหวัดพิจารณายกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนช าระได้ 
 ทั้งนี้ การพิจารณาขอผ่อนช าระเงินภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น ให้จังหวัด
พิจารณาและอนุมัติให้ผู้ผิดสัญญาที่ขอผ่อนช าระตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังอีก ในกรณีที่ขอผ่อนช าระนอกเหนือไปจากที่หลักเกณฑ์ก าหนดไว้ยกเว้นข้อ ๓ ให้ถือเป็น
หลักการว่าไม่สามารถอนุมัติได้48 
 การผ่อนช าระหนี้ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้จัดท าสัญญาผ่อนช าระและสัญญาค้ าประกัน 
ส าหรับสัญญาผ่อนช าระให้ใช้แบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 
 ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑49

แล้วให้จังหวัดส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบและติดตามการขอผ่อนช าระหนี้ และการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด
ต่อไป50 
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ข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
48

ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
49

ข้อ ๒๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
50

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ-ระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 
ข้อ 25 วางหลักไว้ว่า “การผ่อนช าระหนี้ ตามข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 24 ให้ส่งส าเนาสัญญาผ่อนช าระพร้อมสัญญาค้ าประกันไปให้
กรมบัญชีกลางเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและติดตามผลการผ่อนช าระเงินต่อไป” ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 
42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 มอบให้ส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค านวณเงินที่ต้องชดใช้และติดตามผล
การชดใช้เงินจนเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบอีกแต่อย่างใด แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาการขอผ่อนช าระหนี้
และการขอผ่อนผันกรณีผิดสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2549 กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 



๓๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑1 
กรณีผู้ผิดสัญญามีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จบ านาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากทางราชการ51  

  เมื่อจังหวัดตรวจสอบค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการเรียก
ผู้ผิดสัญญาชดใช้โดยเร็ว พร้อมส่งเรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญและหรือเงินอ่ืนใดเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว ในกรณีท่ียังมิได้รับชดใช้เงินและผู้ผิดสัญญาได้รับอนุมัติให้เบิกเงินดังกล่าว
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ด าเนินการเบิกหักผลักส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินเพ่ือชดใช้หนี้ตามสัญญา 
กรณีเงินที่ได้รับชดใช้จากการเบิกหักผลักส่งเงินดังกล่าวไม่เพียงพอช าระหนี้ ก็ให้เรียกชดใช้เพ่ิมในส่วนที่ยังขาดอยู่
ต่อไป 
 

ส่วนที่ ๑2 
การส่งเร่ืองให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้อง  

  ด้วยกระทรวงการคลังให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะส่วนราชการที่เป็น
คู่สัญญา เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค านวณเงินที่ต้องชดใช้และติดตามผลการชดใช้เงินจนเสร็จสิ้น 
โดยไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบอีกแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อจังหวัดด าเนินการคิดค านวณค่าปรับ 
และเรียกให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันช าระหนี้จนเสร็จสิ้นแล้ว ให้จังหวัดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
แล้วส่งเอกสารให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการยุติเรื่องต่อไป52 
 

ส่วนที่ ๑3 
การค านวณจ านวนทุนทรัพย์หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการฟูองคดี53  

  การค านวณจ านวนทุนทรัพย์หรือค่าเสียหายเพ่ือเป็นทุนทรัพย์ในการฟูองคดีให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราในวันที่ยื่นฟูองคดีต่อศาลเป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหายของเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินไทย 
แต่ให้ระบุในค าขอท้ายฟูองว่า ขอให้ศาลพิพากษาให้จ าเลยชดใช้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุด
ให้ชดใช้เป็นเงินสกุลต่างประเทศจ านวนเท่าใด ให้จ าเลยช าระหนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 
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ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
52

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 
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ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

บทที่ ๒ 
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ส่วนที ่๑ 
การขออนุญาตลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

 
๑. การลาไปศึกษาภายในประเทศ 
  ๑.๑ ความหมายของการลาไปศึกษาภายในประเทศ 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ “ศึกษาเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ด้วย
การเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเป็นการเรียนหรือการวิจัยในเวลาราชการ54 
 ตามความหมายข้างต้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
 - เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ 
 - เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 - เป็นการเรียนหรือการวิจัยในเวลาราชการ  
  ข้อสังเกต : ความหมายของการศึกษาเพ่ิมเติมข้างต้น มีความหมายที่ใกล้เคียงกับค าว่า ฝึกอบรม 
จนก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่า กรณีใดเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรม แต่เนื่องจาก “ฝึกอบรม” 
หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตร
การฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการในประเทศ ทั้งนี้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร55 ดังนั้น อาจพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “การลาไปศึกษา
ภายในประเทศ” กับ “การไปฝึกอบรมภายในประเทศ” คือ เพื่อให้ได้มาหรือไม่ได้มา “ซึ่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” นั่นเอง 
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ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๓๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 ๑.๒ การขออนุญาตลาไปศึกษาภายในประเทศ 
       ๑.๒.๑. หลักเกณฑ์การให้ลาไปศึกษาภายในประเทศ 
        การให้ลาไปศึกษาภายในประเทศ จังหวัดจะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้56 
        (๑) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงาน 
หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ
อนุมัต ิ
        (๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร 
        (๓) การศึกษาเพ่ิมเติมตามค าสั่งหรือการมอบหมายของทางราชการในหลักสูตรที่ อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที่ไปศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจจะน าผลงานจากการศึกษามา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้ 
       ๑.๒.๒ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะลาไปศึกษาภายในประเทศ 
        ผู้ที่จะลาไปศึกษาภายในประเทศต้องมีคุณสมบัติดังนี้57 
        (๑) พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้ข้าราชการที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้กระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติเป็นการเฉพาะรายจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
        (๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบ
ก่อนเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ โดยให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้ส้าหรับการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยเดิมท่ีชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย 
        (๓) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
        (๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขนี้ หรือตามระเบียบอ่ืน จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
  ข้อสังเกต: ส าหรับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายประเภท ดังนั้น 
ขอให้พิจารณาข้อแตกต่างเรื่องสิทธิการลาไปศึกษาภายในประเทศของเจ้าหน้าที่แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ด้วย 
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ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๓๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้าราชการ – ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

มีสิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศได้ตาม

หลักสตูร 

ไม่มสีิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศ 

ไม่มสีิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศ 

มีสิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศไม่เกิน ๒ ปี 
แต่ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาการ
จ้างงานก่อนครบสัญญาจ้าง
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ต้อง

ปฏิบัต ิ
 

 
       ๑.๒.๓ การยื่นหลักฐานลาไปศึกษาภายในประเทศ 
       ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาภายในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการ
บริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค58 หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการส่วนกลาง 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณีทราบด้วย59 และผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาภายในประเทศ
ต้องยื่นหลักฐานดังนี้ด้วย60 
   (๑) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (หน้า 81) 
   (๒) หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพ่ิมเติมของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา 
พร้อมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
   (๓) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้
ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาเพ่ิมเติม ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ 
   (๔) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
   (๕) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
   (๖) หลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี) 
   ส าหรับข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาไปศึกษาภายในประเทศให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ
ส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ61 
 
 
 
 
                                                           

 
58

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
59

ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
60

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
61

ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๓๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ส าหรับกรณีการขอลาไปศึกษาภายในประเทศที่มีการเรียนการสอนเฉพาะบางวัน62 
เช่น วันศุกร์ การขออนุญาตลาไปศึกษาภายในประเทศและการท าสัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศ ให้ขออนุญาต
ลาไปศึกษาภายในประเทศและท าสัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศเฉพาะวันศุกร์เท่านั้น ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไป
ศึกษาภายในประเทศสามารถขอลาศึกษาเพียงบางวันได้ โดยไม่จ าต้องลาตลอดหลักสูตรแต่อย่างใดส าหรับ
การนับระยะเวลาในการลาไปศึกษาภายในประเทศในกรณีนี้ให้นับเวลาเป็นวันตามระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ตามท่ีขอลาไว้  
 ๑.๓ การเตรียมสัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศ 
       ๑.๓.๑ การลาไปศึกษาภายในประเทศที่ไม่ต้องท าสัญญา63 
       (๑) การศึกษาของข้าราชการในหลักสูตรที่ก าหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือเพ่ิมพูนศักยภาพ ตามท่ี ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง 
       (๒) การศึกษาในวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร 
       ๑.๓.๒ แบบสัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศ 
        ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว 
หากใช้เวลาราชการไปศึกษาจะต้องท าสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด64 โดยสัญญาลาไปศึกษา
ภายในประเทศให้ใช้สัญญาตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  
        ส าหรับการลาไปศึกษาภายในประเทศเพ่ือฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านใน ๓ สาขา คือ 
จักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ 
แจ้งเวียนตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๓๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๘ ได้ก าหนดให้
หลักสูตร 3 สาขา ให้ชดใช้ทุนเป็นเงิน 3 เท่า ของเงินเดือน ค่าจ้างและเงินพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่าง
ฝึกอบรมบวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่ต้องชดใช้ทุนตามสัญญา
การเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ดังนั้น ในการจัดท าสัญญาจะต้องเพ่ิมข้อความ “หากไม่ยอม
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ชดใช้ทุนเป็นเงิน ๓ เท่าของเงินเดือน 
ค่าจ้างและเงินพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างฝึกอบรมบวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่
ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์” 
ไว้ในสัญญาด้วย 
  ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   
 

                                                           

 
62

หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘/๑๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ 

 
63

ข้อ ๙ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
64

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๓๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๒. การลาไปฝึกอบรมในประเทศ  
 ๒.๑ ความหมายของการไปฝึกอบรมในประเทศ 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ 
หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ด าเนินการในประเทศ ทั้งนี้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร65  
 ๒.๒ การขออนุญาตลาไปฝึกอบรมในประเทศ 
       ๒.๒.๑ หลักเกณฑ์การให้ไปฝึกอบรมในประเทศ 
 การให้ไปฝึกอบรมให้ส่วนราชการพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้66 
 (๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที่จะให้ไปฝึกอบรมต้องสอดคล้อง หรือเป็นประโยชน์
กับงานหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
 (๒) ต้องเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบันหรือหน่วยงานที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
 (๓) ผู้ที่จะไปฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรฝึกอบรมนั้นๆ ก าหนด 
       ๒.๒.๒ การยื่นหลักฐานไปฝึกอบรมในประเทศ 
 ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปฝึกอบรมในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการ
บริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค67 หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการ
ส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตแล้วให้รายงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณีทราบด้วย68 และผู้ซึ่งประสงค์จะลาไป
ฝึกอบรมในประเทศต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย69 
 (๑) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (หน้า 81) 
 (๒) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบันที่ประสงค์จะไปฝึกอบรม 
 (๓) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้
ข้าราชการผู้นั้นไปฝึกอบรม 
 

                                                           

 
65

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
66

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
67

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
68

ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
69

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ส าหรับข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาไปฝึกอบรมภายในประเทศให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการลาไปฝึกอบรมเพ่ิมเติมในประเทศ70 
  ในกรณีที่เป็นการขอลาไปฝึกอบรมในประเทศที่มีการเรียนการสอนเฉพาะบางวัน71 
เช่น วันศุกร์ การขออนุญาตลาไปฝึกอบรมในประเทศและการท าสัญญา ให้ขออนุญาตลาและท าสัญญาเฉพาะ
วันศุกร์เท่านั้น ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปฝึกอบรมในประเทศสามารถขอลาฝึกอบรมเพียงบางวันได้ โดยไม่จ าต้อง
ลาตลอดหลักสูตรแต่อย่างใดส าหรับการนับระยะเวลาในการลาไปฝึกอบรมในประเทศ ในกรณีนี้ให้นับเวลา
เป็นวันตามระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามที่ขอลาไว้  
 ๒.๓ การเตรียมสัญญาลาไปฝึกอบรมในประเทศ 
       ๒.๓.๑ การไปฝึกอบรมในประเทศที่ไม่ต้องท าสัญญา72 
        (๑) การศึกษาของข้าราชการในหลักสูตรที่ก าหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือเพ่ิมพูนศักยภาพ ตามท่ี ก.พ. ก าหนดหรือรับรอง 
        (๒) การศึกษาในวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร 
       ๒.๓.๒ การไปฝึกอบรมในประเทศที่ต้องท าสัญญา73 
        การไปฝึกอบรมที่ต้องท าสัญญาลาไปฝึกอบรมนั้น คือ การไปฝึกอบรมภายในประเทศ 
ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมเกิน ๖ เดือน และส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ก็ไม่ต้องจัดท าสัญญา 
       ๒.๓.๓ แบบสัญญาลาไปฝึกอบรมในประเทศ 
       ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปฝึกอบรมภายในประเทศหากใช้เวลาราชการไปฝึกอบรม จะต้องท า
สัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลัง74ก าหนด โดยสัญญาลาไปฝึกอบรมภายในประเทศให้ใช้สัญญาตามแบบสัญญา
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน 
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  
      ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
 
 

                                                           

 
70

ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
71

หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘/๑๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ 

 
72

ข้อ ๙ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
73

ข้อ ๘ (๗) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
74

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๓. การขออนุญาตลาไปดูงานในประเทศ  
 ๓.๑ ความหมายของการดูงานในประเทศ 
        ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ “ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้วย
การสังเกตการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ด าเนินการภายในประเทศ75  
 ๓.๒ การขออนุญาตไปดูงานในประเทศ 
       ๓.๒.๑ หลักเกณฑ์การให้ไปดูงานในประเทศ 
        (๑) เรื่องหรือหัวข้อที่จะไปดูงานต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงานของส่วนราชการนั้น 
และต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ76 
        (๒) การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ต้องมีระยะเวลาในการดูงาน ไม่เกิน 7 วัน 
ในกรณีที่มีระยะเวลาในการดูงานเกิน ๗ วัน ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้ถือเป็นการฝึกอบรม77 
        การดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการดูงานต่อจาก
การศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรมอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรมด้วย ให้ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับกรณีการศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรม78 
       ๓.๒.๒ การยื่นหลักฐานการให้ไปดูงานในประเทศ 
       ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปดูงานภายในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการ
บริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค79 หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการส่วนกลาง 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณีทราบด้วย80 
       ส าหรับข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะไปดูงานภายในประเทศให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการไปดูงานเพ่ิมเติมในประเทศ81 
 
 
 
                                                           

 
75

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
76

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
77

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
78

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
79

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
80

ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๔๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 ๓.๓ การเตรียมสัญญาลาไปดูงานในประเทศ 
        ๓.๓.๑ การไปดูงานในประเทศที่ไม่ต้องท าสัญญา82 
       การไปดูงานตามโครงการ หรือแผนงานการดูงาน ที่มีระยะเวลาในการดูงานไม่เกิน ๗ วัน 
        ๓.๓.๒ การไปดูงานในประเทศที่ต้องท าสัญญา 
       การไปดูงานตามโครงการ หรือแผนงานการดูงาน ที่มีระยะเวลาในการดูงานเกิน ๗ วัน 
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือเป็นการฝึกอบรม83 เมื่อถือว่าเป็นการไปฝึกอบรมแล้ว จะต้องท าสัญญา
ต่อเมื่อมีระยะเวลาการดูงานเกิน ๖ เดือน และส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูงาน
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท84 
        ๓.๓.๓ แบบสัญญาลาไปดูงานในประเทศ 
      ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปดูงานภายในประเทศ ให้ใช้สัญญาตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ 
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  
        ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๔. การลาไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  
 ๔.๑ ความหมายของการไปการปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
        ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ “ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยในประเทศเพ่ือ
น าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วนราชการโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจัยตามลักษณะหรือที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึกอบรม85  
 ๔.๒ การขออนุญาตไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
         ๔.๒.๑ หลักเกณฑ์การให้ไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
         การให้ไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้ส่วนราชการพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้86 
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ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
83

๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
84

ข้อ ๘ (๗) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
86

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (๑) ผู้นั้นจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับประเทศแล้วอย่างน้อยสองผลงาน 
          (๒) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ หรือแผนงานที่ส่วนราชการ
ด าเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะด าเนินงาน และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั้นๆ 
ซึ่งได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะด าเนินการจะต้องมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจนที่จะใหผู้้นั้นกลับมาด าเนินการวิจัยต่อไป และหัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยตรง 
          (๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย
จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง 
          (๔) เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการ และแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว  
         ๔.๒.๒ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
         ผู้ที่จะไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้87 
         (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
         (๒) รับราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการที่รับราชการยังไม่ครบหนึ่งปีไปปฏิบัติการวิจัยได้ แต่ข้าราชการผู้นั้นต้อง
พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
         (๓) ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจัย งานสอน หรือรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีจะท าการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และมีความเหมาะสมที่จะให้ปฏิบัติการวิจัย 
         (๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
         ๔.๒.๓ การยื่นหลักฐานไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
  ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการ
บริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค88หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการส่วนกลาง 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตแล้วให้รายงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณีทราบด้วย89และผู้ซึ่งประสงค์จะลาไป
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศต้องยื่นหลักฐานดังนี้ด้วย90 
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ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
89

ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

          (๑) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภาคผนวกหน้า ..... 
          (๒) โครงการ แผนปฏิบัติการวิจัย พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา สถาบัน 
หรือหน่วยงานที่ท าการวิจัย 
          (๓) บันทึกของส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการ
ไปปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ 
          (๔) รายละเอียดข้อตกลงเก่ียวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
         ส าหรับข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ91   
 ๔.๓ แบบสัญญาลาไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
        ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต้องท าสัญญาตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด92 แต่ตามข้อ ๗ ประกอบข้อ ๘ ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้ก าหนดให้การไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศต้อง
ท าสัญญาแต่อย่างใด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การช้ีแจงและท าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในประเทศ  
  สัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ มีสาระส าคัญให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ กลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา หากไม่
กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินเดือน เงินทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว 
ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย และในกรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญาก็ให้ลดจ านวน
เงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
  ส่วนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน ใน ๓ สาขา คือ 
จักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา หากไม่ยอมปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ให้ชดใช้ทุนเป็นเงิน ๓ เท่า ของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างฝึกอบรม
บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
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ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
92

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ดังนั้น ผู้ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ได้มาจัดท าสัญญาลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ
ทราบและเข้าใจก่อนการลงนามในสัญญาดังกล่าวด้วย ตลอดจนให้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจัดท าสัญญาลาไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ 

 
๑. การลงนามในสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ 
  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศแล้ว93 ผู้นั้นจะต้องท าสัญญาไว้
กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข94 โดยการจัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันให้ด าเนินการจัดท าตาม
แบบที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้95 
  (๑) ส าหรับสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า
สัญญาดังกล่าวและสัญญาค้ าประกันอย่างน้อย ๒ ชุด โดยให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
ในประเทศ และผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค96หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส าหรับราชการส่วนกลาง แล้วแต่กรณี ลงนามในสัญญาต่อไป ภายหลังการลงนามในสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้มอบสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ และสัญญาค้ าประกันให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปลาศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ๑ ชุด หน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้ ๑ ชุด โดยไม่ต้องส่งส าเนาให้กรมบัญชีกลาง 
  (๒) ส าหรับสัญญาค้ าประกันให้ปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันท าสัญญา หรืออย่างช้าต้องไม่เกินกว่าวันที่จะน าสัญญาดังกล่าวไปใช้เป็น
หลักฐานในการด าเนินคด ี
  (๓) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานภายในประเทศ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ พร้อมสัญญาค้ าประกัน
ค าสั่งอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
ภายหลังเสร็จ หรือส าเร็จการศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวกัน เช่น ในแฟูม ก.พ. ๗ 
ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากเอกสารเหล่านี้ต้องใช้ประกอบการติดตามการชดใช้ทุน 
หรือใช้ในการคิดค านวณค่าปรับกรณีมีการปฏิบัติผิดสัญญา 

                                                           

 
93

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
94

ข้อ ๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
95

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
96

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



๔๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๒. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ก่อนการจัดท าสัญญา97 
  กรณทีี่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ก่อนการจัดท าสัญญานั้น ถือเป็นปัญหาที่
เกี่ยวกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งเวียนตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๓ ก าหนดว่าในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด ดังนั้น การลงนามในสัญญาย้อนหลังจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และเมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว98 การพิจารณาลงนามในสัญญา
ย้อนหลังจึงอยู่ในอ านาจดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

ส่วนที่ ๔ 
คุณสมบัติของผูค้้ าประกัน  

  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ต้องจัดให้มีบุคคลมาจัดท าสัญญา
ค้ าประกัน โดยต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด โดยผู้ค้ าประกันจะต้อง   
มีคุณสมบัติ ดังนี้99 
  (๑) ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ท าสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้
พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้้าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
ประกอบการท้าสัญญาค้้าประกัน 
  (๒) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (๑) จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้  เว้นแต่
ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการ
แสดงหลักทรัพย์ได้ 
   (๓) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (๑) และ (๒) ให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ท าสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตาม (๑) และ (๒) จริง ให้ท าสัญญาโดยไม่ต้องมี
ผู้ค้ าประกันได้100 
 
 
 
 

                                                           

 
97

หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๑๘.๓/๙๙๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
98

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

99
ข้อ ๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ

ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
100

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๔๙๐/๒๕๔๑ เร่ืองมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนใน
เร่ืองเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศไม่สามารถจัดหาผู้ค้ าประกันได้ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๑ 



๔๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๕ 
การก ากับดูแลผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจัยในประเทศ  

  การก ากับดูแลผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  
ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต้องอยู่ในความดูแล
ของจังหวัด หรือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือค าแนะของ
จังหวัด หรือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งของ ก.พ. และส านักงาน ก.พ.101 
  (๒) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องรายงาน
ผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปและจังหวัด หรือส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ ทุกภาคการศึกษา หรือทุกหกเดือน และเม่ือสิ้นสุดการศึกษา 
  ในกรณีท่ีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ไม่รายงานผล
การศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร ให้จังหวัด หรือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา
เพ่ิมเติม หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้102 
  (๓) ในกรณีที่จังหวัด หรือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความจ าเป็นต้องให้ผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลา
ที่ได้รับอนุมัติ ผู้นั้นต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที103 
  (๔) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะเปลี่ยนแปลง
ก าหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจัย หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที่
ได้รับอนุมัติได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด104 ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส าหรับราชการส่วนกลาง105 

                                                           

 
101

ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
102

ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
103

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
104

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
105

ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  (๕) ให้จังหวัด หรือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานสรุปการด าเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบทุกเดือน 
ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด106 
  (๖) เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือเมื่อเสร็จจากการศึกษาเพ่ิมเติมก่อนครบก าหนดเวลา
ที่ได้รับอนุมัติ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องรีบรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
หรือวันที่เสร็จการศึกษาเพิ่มเติม 
  กรณีท่ีครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศแล้ว ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องรีบรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือ
วันที่เสร็จการศึกษาเพ่ิมเติม และส่วนราชการก็มีหน้าทีต่ิดตามให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว หากผู้นั้น
เห็นว่า ไม่อาจศึกษาไดส้ าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แต่หากไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ผู้นั้นจะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว มิฉะนั้น
อาจถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงได ้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
  กรณีที่เป็นการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และในกรณีที่ไปปฏิบัติการวิจัย ผู้นั้นจะต้อง
มอบวิทยานิพนธ์ หรือรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ ฉบับ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จจากการศึกษาเพ่ิมเติม หรือวันที่สิ้นสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย107 
  (๗) การขอไปฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ในระหว่างได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เช่น การไปเก็บข้อมูลและจัดท า
วิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ เป็นต้น108 เมื่อผู้ที่ได้รับอนุมัตใิห้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ทีม่ีความประสงค์จะไปดูงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ แล้วแต่กรณี อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
และมีค าสั่งให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พร้อมกับได้จัดท าสัญญาตามหลักเกณฑ์
ของตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ผู้นั้นจะต้องขออนุญาตลาไปฝึกอบรม หรือดูงาน 
ณ ต่างประเทศ และท้าสัญญาลาไปฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มอีกด้วย 
   

                                                           

 
106

ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
107

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
108

เอกสารถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ หน้า ๔-๗ 



๔๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  (๘) การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราวในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ109 ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละราย กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีหลักฐานการแสดง
ความประสงค์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เป็นการกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการชั่วคราวโดยส่วนราชการรับทราบ และมีค าสั่งที่ชัดเจนว่าผู้นั้นจะกลับไปศึกษาต่อ ทั้งนี้  เพ่ือให้การ
กลับมาปฏิบัติราชการของผู้นั้นสามารถระบุระยะเวลาได้ชัดเจนว่า ผู้นั้นอยู่ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ในช่วงใด และกลับมาปฏิบัติราชการในช่วงเวลาใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การค านวณระยะเวลาชดใช้จะได้สามารถค านวณเวลาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศได้ และผู้นั้นจะได้ไม่เสียสิทธิในการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างที่กลับเข้ามาปฏิบัติ
ราชการ ส่วนระยะเวลากลับเข้าปฏิบัติราชการในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถนับเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนได้ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจะเริ่มนับได้ ก็ต่อเมื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น 
  กรณีการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราวในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจะกลายเป็นว่าผู้นั้นขอยุติการศึกษาและขอกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีผลให้สัญญาลาไปศึกษาที่ท าไว้จะสิ้นสุดลง และจะต้องเริ่มนับเวลาชดใช้ตั้งแต่วันที่
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ และหากจะขอกลับลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศต่อ ก็จะต้องท าเรื่องขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและท าสัญญาใหม่
อีกครั้ง โดยระยะเวลาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศจะเริ่มนับใหม ่
  หากมีการท าสัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศใหม่ ระยะเวลาที่จะอนุมัติให้ลาไปศึกษา
ภายในประเทศได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละหลักสูตรแต่ละราย เพราะระยะเวลาอาจจะต้อง
นับระยะเวลาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เช่น ลาศึกษาปริญญาโท (ทั่วไป ๒ ปี) หรือปริญญาเอก (ทั่วไป ๔ ปี) 
จะสามารถนับระยะเวลาการลาไปศึกษาครั้งก่อนรวมกับการลาไปศึกษาครั้งใหม่หรือไม่ ต้องไปตามข้อเท็จจริง 
เช่น หากลาไปศึกษาปริญญาเอกมาแล้ว ๔ ปี และกลับมาปฏิบัติราชการ หากจะขอกลับลาไปศึกษาในสาขา   
วิชาเดิม ส่วนราชการต้องนับระยะเวลาต่อเนื่องว่าได้เคยขอลาศึกษามาแล้ว ๔ ปี การลาครั้งใหม่เป็นการลาเกิน 
๔ ปี ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๓ จะลาไปศึกษาโดยได้รับเงินเดือนไปไม่เกิน ๔ ปี หากเกินกว่านั้นต้องลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
เว้นแต่จะมีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพเิศษ หน่วยงานต้นสังกัดอาจอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนได้แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
      (๙) การลาปุวย การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน หรือการลาคลอดบุตรในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
  - กรณีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ มีกิจธุระ
จ าเป็น หรือเจ็บปุวย หรือมีกรณีอ่ืนใด ที่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ไม่อาจไปศึกษาตามปกติได้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษา และในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องยื่นใบลาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕110 
                                                           

 
109

เอกสารถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ หน้า ๔๙ 

 
110

ข้อ ๒ วรรคสาม แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 



๕๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  - กรณีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะขอลา
คลอดบุตร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้าจะขอลาคลอดบุตร 
จะมีผลให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ สิ้นสุดลง เว้นแต่จะด าเนินการขอ
อนุญาตยกเลิกการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ในช่วงเวลาดังกล่าวก่อน และขอลา
คลอดบุตรในช่วงเวลาดังกล่าวแทน โดยจังหวัดจะต้องออกค าสั่งแยกระยะเวลาดังกล่าวให้ชัดเจน เนื่องจาก
ผลของการระบุเวลาขอยกเลิกการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศจะท าให้ระยะเวลา
ดังกล่าวไม่ต้องน ามานับเป็นระยะเวลาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ เพ่ือค านวณวัน
ชดใช้ แต่จะมีผลให้วันที่ขอลาคลอดบุตรต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาคลอดบุตร คือ จะสามารถขอลาโดยได้รับ
เงินเดือนไม่เกิน ๙๐ วัน และสามารถลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ 
  หากผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ที่คลอดบุตร
ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ เลือกที่จะขอพักการศึกษาด้วยการคลอด
เพ่ือให้ได้รับเงินเดือนตามสิทธิการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และอาจใช้
เหตุการณ์คลอดบุตรเป็นเหตุในการขอขยายเวลาศึกษาต่อได้ ระยะเวลาที่พักการศึกษาจะต้องนับเป็นเวลาที่
ลาศึกษาเพ่ือค านวณระยะเวลาชดใช้ทุนด้วย 
  ดังนั้น ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องเลือก
ว่าจะขอพักการศึกษาหรือไม่ หรือจะขออนุญาตจังหวัดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ โดยยกเลิกการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ในช่วงลาคลอดบุตร ซ่ึงการด าเนินการเช่นนี้จะต้องด าเนินการก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้จังหวัดมีค าสั่งเป็นทางการ 
และปูองกันไม่ให้เข้าข้อต้องห้ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๑๙ วรรคท้าย ซึ่งก าหนดว่า “การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลา
ของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลา
คลอดบุตร”111 
 

ส่วนที่ ๖ 
การแก้ไขสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ 

 
  การท าสัญญาผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
ต้องท าสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ โดยให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และจังหวัดกรอกข้อความในช่องว่างที่สัญญาก าหนดไว้ เช่น ชื่อ-สกุล ผู้ได้รับ
อนุมัติให้ลาไปศึกษา หลักสูตรที่ลาไปศึกษา ระยะเวลาศึกษา สถานศึกษา เป็นต้น 
  การแก้ไขสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และจังหวัดไม่สามารถแก้ไขข้อความในแบบสัญญา
ที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ได้ แต่สามารถแก้ไขสัญญาได้เฉพาะในส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลเท่านั้น เช่น ชื่อ-สกุล 
ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา หลักสูตรที่ลาไปศึกษา ระยะเวลาศึกษา สถานศึกษา เป็นต้น 
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เอกสารถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ หน้า ๕๐ 



๕๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องศึกษา
ให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และจะเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลา สถานศึกษา หรือแนวการศึกษาไป
จากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค112หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส าหรับราชการส่วนกลาง113 
  ดังนั้น หากผู้มีอ านาจอนุมัติได้อนุมัติให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ เปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลา สถานศึกษา หรือแนวการศึกษาไปจากที่ได้รับอนุมัติ
ไว้ได้ ใหจ้ังหวัดจัดท้าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศให้ถูกต้องสอดคล้องด้วย 
 

ส่วนที่ ๗ 
การได้รบัเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการได้รับค่าตอบแทน 

ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจัยในประเทศ  
๑. การได้รับเงินเดือน114 
  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ได้รับเงินเดือน
ในระหว่างลาไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ
ราชการ 
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
และราชการบริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค115หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการ
ส่วนกลางเห็นสมควรให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศเกิน ๔ ปี 
ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน ๖ ปี  
๒. การเลื่อนเงินเดือน116 
  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ในครึ่งปีที่แล้วมา
ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน จึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๓. การได้รับค่าตอบแทน 
      การได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ให้พิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่า ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ    
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
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ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
113

ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในระเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
114

มาตรา ๓๓ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
115

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
116

ข้อ ๘ (๖) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๕๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

   (๑) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน117 
      (๒) เงินประจ าต าแหน่ง ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ข้าราชการหรือผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้ใด
ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้จ่ายเงินประจ าต าแหน่งใน
ระหว่างลาส าหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน ๖๐ วัน118 
     ดังนั้น หากมีระเบียบใดก าหนดให้เงินเพ่ิมแก่ผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ ให้ตรวจสอบสิทธิตามระเบียบนั้นๆ ด้วยว่ามีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ เท่าใด 
 

ส่วนที่ ๘ 
การตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ  

  โดยหลักการการจัดท าสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ผู้ผิดสัญญาได้ท า
สัญญาไว้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ จึงอยู่ในอ านาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นคู่สัญญา โดยที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด119 เป็นผู้ด าเนินการคิดค านวณค่าปรับ 
และเรียกให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันชดใช้ค่าปรับจนครบถ้วน ดังนั้น หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาให้
หน่วยงานในสังกัด ณ วันทีไ่ดป้ฏิบัติสัญญาเป็นผู้มีอ านาจคิดค านวณค่าปรับและเรียกผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกัน
ให้ชดใช้ค่าปรับจนครบถ้วน   
๑. การผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ 
  เมื่อผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ “ผิดสัญญา”ต้องชดใช้เงินตามสัญญา 
ให้จังหวัดคิดค านวณเงินทุน เงินเดือน และเงินอ่ืนที่ได้รับจากทางราชการซึ่งผู้ท าสัญญาและผู้ค้ าประกันต้องชดใช้ 
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่ก าหนดในสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง120 ดังนั้น จังหวัดต้องพิจารณา
ในเบื้องต้นว่ากรณีใดที่ถือว่าเป็นการ “ผิดสัญญา” โดยเมื่อพิจารณาตามแบบสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
ในประเทศข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ กรณีดังต่อไปนี้ จึงถือว่าเป็นการ “ผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
ในประเทศ”  
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ข้อ ๖ (๗) ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
118

มาตรา ๒๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
119

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
120

ข้อ ๑๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ 



๕๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  (๑) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ไม่กลับมาปฏิบัติราชการ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
  (๒) ผู้ที่ได้รับอนุมัตใิห้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ไม่กลับมาปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานตามที่ก าหนดในสัญญา 
  (๓) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติ
ราชการชดใช้ แต่โอนไปรับราชการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่ โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน
เรื่องนับเวลาที่โอนไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นเวลารับราชการชดใช้ต่อเนื่องได้ (ไม่รวมกรณีโอนไปรัฐวิสาหกิจ
และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  (๔) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจาก
ราชการในขณะปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา  
  ข้อสังเกต : ตามแบบสัญญาก าหนดว่า “เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามข้อ ๑ หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน
กรม..............................................กระทรวง..........................................หรือในกระทรวงทบวงอ่ืนตามที่
ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา” ดังนั้น ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้
ลาไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศแม้จะไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ตาม แต่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการชดใช้ กรณีนี้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศยังไม่เป็นผู้ผิดสัญญาแต่อย่างใด 
และจะผิดสัญญาลาศึกษาต่อเมื่อเข้ากรณีข้างต้น  
๒. การยกเว้นความรับผิดตามสัญญา 
  เมื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ผิดสัญญาแล้ว ผู้นั้นจะต้อง
รับผิดชดใช้เงินให้แก่จังหวัด แต่หากการผิดสัญญาเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิด
ตามสัญญา121 
      (๑) ตาย 
  (๒) เกษียณอายุราชการ โดยการเกษียณอายุราชการ ให้หมายความเฉพาะการเกษียณอายุ
ราชการในกรณีปกติ122 
     (๓) เจ็บปุวยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ 
      (๔) เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
     (๕) เหตุอื่นตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 
      กรณีตาม (๓) และ (๔) ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ 
โดยให้แพทย์ผู้ท าการรักษาระบุว่าความเจ็บปุวย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบดังกล่าว 
ท าให้ผู้ผิดสัญญาไม่สามารถศึกษาหรือปฏิบัติงานต่อไปได้123 
                                                           

 
121

ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
122

ข้อ ๒๘ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
123

ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๕๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  การยกเว้นความรับผิดตามสัญญาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ท าให้ผู้ผิดสัญญาไม่ต้องช าระเงิน
ให้แก่ส่วนราชการคู่สัญญา ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องในการยกเว้นความรับดังกล่าว เป็นอ านาจของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ดังนั้น หากกรณีใดเข้าข่ายได้รับยกเว้นความรับผิดตามสัญญาให้จังหวัดพิจารณาแล้วส่งเรื่อง
ไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาต่อไป และเห็นควรแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาทราบด้วยว่าเรื่องนี้
ต้องรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังด้วย 
 
๓. สูตรการคิดค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้ 
  การคิดค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้ ให้น้าเงินที่ได้รับไปตลอดเวลาที่ลาไปศึกษา
ภายในประเทศทั้งหมด คูณจ้านวนวันที่จะต้องรับราชการชดใช้ หารด้วยจ้านวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้
ทั้งหมดตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ผลลัพธ์ที่ได้ให้คูณด้วยเบี้ยปรับตามที่ก าหนดในสัญญา124 
 
  ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ดังนี้125 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ: 
  “ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้”หมายความว่า จ านวนวันที่ยังรับราชการชดใช้ไม่ครบ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งค านวณได้โดยใช้ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ลบด้วยระยะเวลาที่
ได้รับราชการชดใช้126 
  “ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้”หมายความว่า จ านวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้
ทั้งหมด127 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 
124

ข้อ ๑๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
125

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๕๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๔. หลักเกณฑ์การค านวณเงินเดือนที่ได้รับระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ128 
  การค านวณเงินเดือนที่ได้รับระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ให้รวมเงินเดือน 
เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 
  (๑) ในช่วงที่ลาศึกษาปีใดได้รับเงินเดือนเต็มปี ให้ค านวณโดยถือว่า ๑ ปี มี ๑๒ เดือน 
การค านวณเงินเดือนท่ีได้รับในช่วงเวลานี้ให้น าเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนคูณด้วย ๑๒ 
  (๒) ในช่วงที่ลาศึกษาไม่เต็มปีให้นับจ านวนเป็นเดือน โดยถือเดือนตามปฏิทิน กล่าวคือ 
ไม่ว่าเดือนนั้นๆ จะมี ๓๐ หรือ ๓๑ หรือ ๒๘ หรือ ๒๙ วัน ก็ให้นับเป็น ๑ เดือน การค านวณเงินเดือนที่ได้รับ
ในช่วงเวลานี้ให้น าเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนคูณด้วยจ านวนเดือนที่ค านวณได้ 
  (๓) กรณีมีระยะเวลาที่ได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน ซึ่งจะมีได้ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น
การศึกษาและระยะเวลาสิ้นสุดการศึกษา ให้นับเป็นวันตามความเป็นจริง ซึ่งจะได้รับเงินเดือนตามส่วนของ
จ านวนวันในเดือนนั้นๆ การค านวณเงินเดือนที่ได้รับในช่วงเวลานี้ให้น าเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้น หารด้วย
ระยะเวลาเป็นวัน (๓๐ ๓๑ ๒๘ หรือ ๒๙ วัน แล้วแต่กรณี) ซึ่งจะเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละวันแล้วจึงคูณด้วย
จ านวนวันที่นับได ้ 
๕. การค านวณระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ 
รวมทั้งระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ไปแล้ว129 ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
  (๑) การนับระยะเวลาเป็นวันให้ค านวณวันตามความเป็นจริง เช่น เดือนใดมี ๓๑ วัน ให้นับ 
๓๑ วัน เดือนใดมี ๓๐ วัน ให้นับ ๓๐ วัน เดือนใดมี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน ให้นับ ๒๘ หรือ ๒๙ วัน 
  (๒) ในกรณีระยะเวลาดังกล่าวในข้อ (๑) มีก าหนดเวลาหลายปี การคิดค านวณสามารถรวม
ระยะเวลาเป็นปีได ้
  (๓) กรณีสัญญาก าหนดให้ปฏิบัติราชการชดใช้เป็นปี เช่น ต้องปฏิบัติราชการชดใช้เป็น
ระยะเวลา ๓ ปีติดต่อกัน หรือไม่น้อยกว่า ๒ ปี กรณีนี้ให้คิดค านวณระยะเวลาดังกล่าวเป็นวัน โดยให้คิด ๑ ปี 
มี ๓๖๕ วัน กรณีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี จะเท่ากับ ๑,๐๙๕ วัน (๓ ปี x ๓๖๕ วัน)  
๖. การคิดค านวณระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ในกรณีการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศมากกว่าหนึ่งครั้ง130 
  การคิดค านวณระยะเวลาให้น าระยะเวลาที่ได้รับราชการชดใช้แล้วทั้งหมดรวมกัน แล้วน าไปหัก
ออกจากระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงน าไปหักชดใช้ระยะเวลาที่
ต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นในล าดับถัดไป 
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ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๑๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๕๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๗. การคิดค านวณระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ในกรณีการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่ท าสัญญารับทุน และสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ผูกพันไว้กับส่วนราชการในคราวเดียวกัน131 
  การคิดค านวณระยะเวลาชดใช้ให้น าระยะเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ไปหักออกจากระยะเวลา
ที่ต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาทั้งสองฉบับไปพร้อมกัน 
 
๘. ระยะเวลาที่สามารถนับเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้132 
  (๑) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒) ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
  (๓) ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ประเภทที่ ๑ และระยะเวลาการ
ไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ ประเภทที่ ๒ ตั้งแต่ปีที่ ๒ ของการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๔) ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น 
  (๕) ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๖) ระยะเวลาที่โอนไปรับราชการยังส่วนราชการอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากส่วนราชการ
คู่สัญญาให้นับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ 
  (๗) ระยะเวลาลาปุวย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาบวช ซึ่งได้รับอนุมัติการลาโดยถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรือไม่ก็ตาม 
แต่จะต้องเป็นการลาในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเท่านั้น 
 
๙. ระยะเวลาทีไ่ม่สามารถนับเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้133 
 (๑) ระยะเวลาที่ลาติดตามคู่สมรส 
 (๒) ระยะเวลาที่ขาดราชการ  
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ข้อ ๑๓ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
133

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๕๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๑๐. หลักฐานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบค านวณเงิน มีดังนี้134 
  (๑) ส าเนาสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พร้อมส าเนาสัญญาค้ าประกันทุกฉบับ 
  (๒) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทุกฉบับ 
  (3) ส าเนาสัญญาขยายระยะเวลาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พร้อมส าเนาสัญญา
ค้ าประกันทุกฉบับ (ถ้ามี) 
  (4) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทุกฉบับ (ถ้ามี) 
  (5) ส าเนาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์/
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท/หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน พร้อมส าเนาสัญญาค้ าประกัน 
  (๖) หลักฐานแสดงวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนภายหลังส าเร็จการศึกษา 
  (๗) ส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการ 
  (๘) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
  (๙) ส าเนา ก.พ. ๗ 
  (๑๐) ส าเนาบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน 
  (๑๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามท่ีแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้มาชดใช้เงิน 
  (๑๒) ส าเนาใบตอบรับทางไปรษณีย์ หรือหลักฐานที่ระบุวันที่ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกัน
ได้รับหนังสือทวงถาม 
  (๑๓) แบบการคิดค านวณค่าปรับของจังหวัด 
  (๑๔) ส าเนาใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
  (๑๕) หลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากทางราชการเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการระหว่างลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย เช่น เงิน พ.ต.ส. เงิน พ.ช.ค. เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าเช่าบ้าน หรือเงินอ่ืนใด เป็นต้น 
โดยจะต้องระบุด้วยว่าผู้ผิดสัญญาได้รับเงินเป็นจ านวนเท่าใด หากไม่พบเอกสารดังกล่าวขอให้ตรวจสอบ
และรับรองด้วยว่าในระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ผู้ผิดสัญญาได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการ
เป็นจ านวนเท่าใด 
  ในกรณีมีการปฏิบัติผิดสัญญาหลายประเภท ให้รวบรวมหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน
ทุกสัญญา135 
  ในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ใช้หลักฐานอ่ืนๆ 
ทีส่ามารถเทียบเคียงได้ เช่น สัญญามาตรฐานที่ใช้ในขณะที่มีการท าสัญญา สัญญาของบุคคลอ่ืนที่ท าในช่วงเดียวกัน
หรือมีข้อก าหนดความรับผิดตามสัญญาเป็นแบบเดียวกัน หนังสือรับรองระบุวัน เดือน ปี ที่ลาศึกษาหรือรับทุน 
วัน เดือน ปี ที่กลับเข้ารับราชการ ส าเนา ก.พ. ๗ หรือส าเนาสมุดประวัติข้าราชการ ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน เป็นต้น136 

                                                           

 
134

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
135

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๕๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๙ 
ขั้นตอนการเรียกให้ชดใช้เงิน  

๑. การท าหนังสือแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันชดใช้เงิน 
 ๑.๑ เมื่อตรวจสอบค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัดด าเนินการดังนี้ 
        (๑) ส าหรับผู้ผิดสัญญา ให้ท าหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจ แจ้งให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินตามจ านวนที่ตรวจสอบค านวณได้  และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยก าหนดระยะเวลาให้ชดใช้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ยกเว้นในกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ ให้รีบส่งเรื่ องให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินคดีทันที137 
       (๒) ส าหรับผู้ค้ าประกัน ให้ท าเป็นหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจ แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบว่าผู้ที่ตนค้ าประกันตามสัญญาไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ได้ผิดสัญญาลาไป
ศึกษาภายในประเทศแล้ว138 และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
  ๑.๒ กรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ฉบับแรกแล้ว 
หากผู้ผิดสัญญาไม่ยินยอมชดใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้นับแต่
พ้นระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรกและให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ส าหรับผู้ผิดสัญญา ให้ท าหนังสือทวงถามลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจอีกครั้งโดยไม่ต้องก าหนดระยะเวลา แต่ใช้ข้อความที่ก าหนดให้ช าระหนี้โดยเร็วหากภายในระยะเวลา 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไม่ได้รับการชดใช้ให้รวบรวมหลักฐานส่งเรื่องให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินคดีทันที139 
 (๒) ส าหรับผู้ค้ าประกัน ให้มีหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด140  
๒. กรณีผู้ผิดสัญญาโต้แย้งจ านวนเงินที่จังหวัดตรวจสอบค านวณได้141 
      ให้จังหวัดรีบด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่เห็นว่าได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดแล้วให้รีบแจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้อีกครั้ง 
ในการทวงถามครั้งที่สองนี้จังหวัดไม่ต้องก าหนดระยะเวลาการเรียกชดใช้อีก ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็น
ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก หากภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ผู้ผิดสัญญาได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไม่ได้รับการชดใช้จากผู้ผิดสัญญา ให้รวบรวมเอกสารและ
พยานหลักฐานต่างๆ ส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินคดีทันท ี 
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ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๖๘๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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มาตรา ๖๘๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๕๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๓. กรณีผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินเกินความรับผิด142 
  เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ผิดสัญญาได้ชดใช้เงินเกิน
ความรับผิดและแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้จังหวัดมีหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาทราบว่า ได้ชดใช้เงินเกินความรับผิด และหากผู้ผิดสัญญาประสงค์จะขอคืนเงินก็สามารถ
ขอถอนคืน โดยท าหนังสือขอคืนเงินยื่นต่อหน่วยงานที่ตนได้ช าระเงินดังกล่าว ในการคืนเงินที่ผู้ผิดสัญญาชดใช้
เกินความรับผิดให้จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอน
คืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ (๓) โดยไม่ต้องท าความตกลงกับกระทรวงการคลังอีก 
 
๔. กรณีที่ผู้ผิดสัญญาต้องช าระดอกเบี้ย 
  ๔.๑ วิธีการค านวณดอกเบี้ยผิดนัด143 
         การค านวณดอกเบี้ยผิดนัดให้ค านวณตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย (ในกรณีท่ีมิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา) โดยเริ่มค านวณนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดให้
ช าระหนี้ตามหนังสือทวงถามฉบับแรกจนถึงวันที่มีการช าระเงินเสร็จสิ้นหรือวันที่มีการท าสัญญารับสภาพหนี้
ผ่อนช าระเงินแล้วแต่กรณี การโต้แย้งหรือขอผ่อนผันไม่ว่าในกรณีใดไม่ถือเป็นเหตุให้งดเว้นการคิดดอกเบี้ย 
         ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ดังนี้ = [เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย (%)] x จ านวนวันผิดนัด 
                             ๓๖๕ 
  ๔.๒ วิธีการช าระดอกเบี้ย144 
            ให้จังหวัดน าเงินที่ได้รับชดใช้ในแต่ละงวดหักชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือ
จึงน าไปหักชดใช้เงินต้น ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒๙ 
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ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๖๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑๐ 
การผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงิน  

  ผู้ที่ผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ได้รับการผ่อนผัน
ยังไม่ต้องชดใช้เงิน ในกรณีดังต่อไปนี้145 
  (๑) ออกจากราชการเพ่ือรับต าแหน่งข้าราชการการเมือง และได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง
ภายในสามเดือนนับแต่วันลาออก 
  (๒) ออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
ได้รับการเลือกตั้ง 
  (๓) ออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
ไม่ได้รับเลือกตั้งและได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการเดิม ส่วนราชการใหม่ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
โดยได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแต่วันเลือกตั้ง 
  (๔) เมื่อพ้นจากต าแหน่งทางการเมืองตาม (๑) พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตาม (๒) แล้วได้กลับเข้ารับราชการใน
ส่วนราชการคู่สัญญา หรือได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการใหม่ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยได้รับความยินยอม
จากส่วนราชการคู่สัญญาภายในหกเดือนนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี 
  (๕) การสั่งให้ข้าราชการไปท าการอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งต้องสั่งให้ข้าราชการผู้นั้น
ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น 
  (๖) ลาไปปฏิบัติงาน ณ องค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก ทั้งนี้เฉพาะการไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๑ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (๗) ลาออกจากราชการเพ่ือไปปฏิบัติงาน ณ องค์การระหว่างประเทศ ประเภทที่ ๒ ตามระเบียบ
ทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด 
  การผ่อนผันข้างต้น ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม (๑) การเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม (๒) การกลับเข้ารับราชการ
ตาม (๓) และ (๔) การสั่งให้ข้าราชการไปท าการอย่างอ่ืนตาม (๕) และการลาตาม (๖) เป็นเวลารับราชการ
ชดใช้ตามสัญญา ส่วนการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตาม (๗) ให้นับเป็นเวลารับราชการชดใช้เฉพาะ
การไปปฏิบัติงานในปีแรกเท่านั้น 
  ให้ส่วนราชการคู่สัญญาจัดท าสัญญาผ่อนผันโดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด146 
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ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบข้อ ๑๘ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๖๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  เมื่อครบก าหนดเวลาการผ่อนผันตามข้างต้นแล้ว หากผู้ผิดสัญญาซึ่งได้รับการผ่อนผันยังมี
ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาเหลืออยู่ไม่กลับเข้ารับราชการ ให้ส่วนราชการคู่สัญญาด าเนินการ
บังคับผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้โดยพลัน 
 

ส่วนที่ ๑๑ 
การผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน  

  การพิจารณาการขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญา ให้จังหวัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
  ๑. ผู้ผิดสัญญาอาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้147 
 (๑) ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้องได้รับการบรรจุให้
เข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกจากราชการ และการ
ออกจากราชการนั้นต้องมิใช่กรณีถูกลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๒) ผู้ผิดสัญญาต้องท าสัญญารับราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้อง
รับราชการชดใช้ 
 (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่
ก าหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญาต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วย
ต้องได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 
 (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่
ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีท่ีได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (๕) การรับราชการในส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนดใน
สัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
 (๖) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินที่ยังขาด
อยู่ตามสัญญา พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลาที่รับราชการชดใช้แล้ว 
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ข้อ ๑๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 ข้อ ๒๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๖๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (๗) ในกรณีท่ีได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด 
ถ้าเป็นกรณีท่ีจะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดีซึ่งได้ใช้จ่าย
ไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญา
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้วทั้งหมด
หรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น 
  ๒. ผู้ผิดสัญญาซึ่งไม่อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการ เป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาตามข้อ ๑ อาจขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการรับราชการชดใช้ทุนได้ 
โดยต้องชดใช้เงินบางส่วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้148 
 (๑) ผู้ผิดสัญญาซึ่งเป็นข้าราชการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน และเบี้ยปรับ ให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหายที่
เป็นเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือตามที่ค านวณได้ในกรณีที่ผิดสัญญาให้ครบถ้วนทั้งจ านวนใน
วันที่ท าสัญญาผ่อนผัน ส่วนเงินทุน เบี้ยปรับของเงินทุน เบี้ยปรับของเงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 
 ในกรณีที่ไม่ได้รับทุน ให้ชดใช้เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ส่วนเบี้ยปรับ
ของเงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 
 (๒) ผู้ผิดสัญญาต้องท าสัญญารับราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้องรับ
ราชการชดใช้ 
 (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่
ก าหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน และหรือส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วยต้อง
ได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 
 (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่
ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (๕) การรับราชการในส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนดใน
สัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
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ข้อ ๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๖๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (๖) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินที่ยัง
ช าระไม่ครบตาม (๑) พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ยังขาดอยู่โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลารับราชการ
ชดใช้ไปแล้ว 
 (๗) ในกรณีท่ีได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้ว แต่คดียังไม่ถึงที่สุด 
ถ้าเป็นกรณีท่ีจะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดี ซึ่งได้ใช้จ่าย
ไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญา 
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น 
  3. การผิดสัญญารับทุนของผู้รับทุนที่ได้รับทุนในขณะที่ยังไม่ได้รับราชการให้ได้รับการผ่อนผัน
ยังไม่ต้องชดใช้เงินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้149 
 (1) ผู้ผิดสัญญาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่สั่งให้ยุติการศึกษาหรือนับแต่วันที่ผิดสัญญา แล้วแต่กรณี 
 (2) ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
 (3) ในกรณีที่ขอบรรจุ เข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
นอกเหนือจากที่ก าหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน และหรือส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือ ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้  
 (4) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วน
ราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู ่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือ และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีท่ีได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (5) การผิดสัญญาระหว่างการผ่อนผันชดใช้ทุน ผู้รับทุนต้องช าระเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับ
ตามสัญญารับทุนเดิม โดยให้คิดค านวณเงินลดลงตามส่วนของเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ไปแล้ว 
 (6) การรับราชการในส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนดใน
สัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
 (7) ในกรณีที่ได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้ว แต่คดียังไม่ถึง
ที่สุด ถ้าเป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญา 
ประนีประนอมยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงิน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินคดี ซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตาม
สัญญา จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น 
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ข้อ ๒2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวนัที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๖๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  4. กรณีดังต่อไปนี้ ให้นับเวลารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแล้วแต่กรณี
ของผู้รับทุนเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาเดิมได้150 
 (1) ส่วนราชการตามที่ก าหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุน ได้เปลี่ยนสภาพเป็น
หน่วยงานของรัฐ 
 (2) ส่วนราชการตามที่ก าหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุนได้บรรจุให้ผู้รับทุนเข้ารับ
ราชการชดใช้ทุนเป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะ
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (3) ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการที่รับราชการชดใช้ทุนเห็นชอบให้ ไปรับ
ราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อ 
  5. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดท าสัญญาและสัญญา
ค้ าประกัน151 โดยใช้สัญญาตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  
      ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้สัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
  ข้อสังเกต : การผ่อนผันให้นับระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน ใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เนื่องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้“หน่วยงานอ่ืนของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ
อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในก ากับของรัฐ หรือองค์การ
มหาชน แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น152 
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 ข้อ ๒3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวนัที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
151

ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
152

ข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๖๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑๒ 
การผ่อนช าระเงิน  

  กรณีผู้ผิดสัญญาไม่อาจชดใช้เงินให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน ผู้ผิดสัญญาสามารถยื่นหนังสือ
ขอผ่อนช าระเงินได้153 โดยให้จังหวัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผ่อนช าระดังนี้  
๑. การผ่อนช าระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศซึ่งมีสาเหตุมาจากการลาออกจาก
การศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือออกจากการศึกษาด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้154 
 (1) ให้จังหวัดพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้ผ่อนช าระ
หรือไม่ ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนช าระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินให้ครบถ้วนโดยทันที 
 (2) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนช าระก็ให้ผู้ขอผ่อนช าระช าระเงินในโอกาสแรกหรือในวัน
ท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินที่ต้องชดใช้คืนหรือเป็นจ านวน 20,000 บาท 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 
 (3) การผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (ก) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท 
ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 1 ปี 
 (ข) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 40,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ไม่เกิน 2 ปี 
 (ค) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 60,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 3 ปี 
 (ง) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 100,000 บาท
ขึ้นไป ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 4 ปี 
 (4) ในการผ่อนช าระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ผู้ขอ
ผ่อนช าระจัดให้มีผู้ค้าประกันโดยเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ท าสัญญาค้ าประกันการผ่อนช าระอีกชั้นหนึ่งด้วย  
๒. การผ่อนช าระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติในองค์การระหว่างประเทศ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้155 
 (1) ให้จังหวัดผู้ให้สัญญาพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผัน
ให้ผ่อนช าระหรือไม่ ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนช าระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินให้ครบถ้วนโดยทันที 
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ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
154

ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
155

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๖๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (2) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนช าระ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (ก) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนไม่เกิน 100,000 บาท ให้ช าระเงินในโอกาสแรก
หรือในวันท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องช าระคืน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวดให้
แล้วเสร็จภายในก าหนด 6 เดือน 
 (ข) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนเกินกว่า 100,000 บาท ให้ช าระเงินในโอกาส
แรกหรือในวันท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องช าระคืน หรือเป็นจ านวน 100,000 บาท 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวดให้เสร็จโดยเร็วที่สุด แต่อย่างน้อยต้องช าระ
เงินในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ยกเว้นในกรณีที่จ านวนเงินที่ต้องชดใช้มีจ านวนตั้งแต่ 
500,000 บาทข้ึนไป เงินส่วนที่เหลือให้ผู้ผิดสัญญาผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี 
 (3) ในการผ่อนช าระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้
ผู้ขอผ่อนช าระจัดให้มีบุคคลที่เชื่อถือได้ท าสัญญาค้ าประกันการผ่อนช าระอีกชั้นหนึ่งด้วย  
๓. การขอผ่อนช าระโดยขอยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนช าระ156 
 การขอผ่อนช าระการชดใช้เงินโดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ย ให้ถือเป็นหลักการว่าไม่
สามารถยกเว้นให้ได้ เว้นแต่ในกรณีผู้ผิดสัญญาขอช าระเงินทั้งจ านวนในทันที หรือภายในก าหนด 6 เดือน 
นับแต่วันที่พ้นก าหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ฉบับแรก และเป็นกรณีที่ยังไม่มีการด าเนินคดีใน
ชั้นศาล ให้จังหวัดพิจารณายกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนช าระได้ 
 ทั้งนี้ การพิจารณาขอผ่อนช าระเงินภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น ให้จังหวัด
พิจารณาและอนุมัติให้ผู้ผิดสัญญาที่ขอผ่อนช าระตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังอีก ในกรณีที่ขอผ่อนช าระนอกเหนือไปจากที่หลักเกณฑ์ก าหนดไว้ ยกเว้นข้อ ๓ ให้ถือเป็น
หลักการว่าไม่สามารถอนุมัติได้157 
 การผ่อนช าระหนี้ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้จัดท าสัญญาผ่อนช าระและสัญญาค้ าประกัน 
ส าหรับสัญญาผ่อนช าระให้ใช้แบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549  
 ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑158

แล้วให้จังหวัดส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบและติดตามการขอผ่อนช าระหนี้ และการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด
ต่อไป159 
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ข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
159

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ-ระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 
ข้อ 25 วางหลักไว้ว่า “การผ่อนช าระหนี้  ตามข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 24 ให้ส่งส าเนาสัญญาผ่อนช าระพร้อม  (ต่อหน้า 67) 



๖๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑๓ 
กรณีผู้ผิดสัญญามีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จบ านาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากทางราชการ160  

  เมื่อจังหวัดตรวจสอบค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการเรียก
ชดใช้โดยเร็ว พร้อมส่งเรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญและหรือเงินอื่นใดเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว ในกรณีที่ยังมิได้รับชดใช้เงินและผู้ผิดสัญญาได้รับอนุมัติให้เบิกเงินดังกล่าวจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องแล้ว ให้ด าเนินการเบิกหักผลักส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินเพ่ือชดใช้หนี้ตามสัญญา กรณีเงินที่
ได้รับชดใช้จากการเบิกหักผลักส่งเงินดังกล่าวไม่เพียงพอช าระหนี้ ก็ให้เรียกชดใช้เพิ่มในส่วนที่ยังขาดอยู่ต่อไป 
 

ส่วนที่ ๑๔ 
การส่งเร่ืองให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้อง  

  ด้วยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบค านวณเงินที่ต้องชดใช้และติดตามผลการชดใช้เงินจนเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบอีกแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อจังหวัดด าเนินการคิดค านวณค่าปรับ และเรียกให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกัน
ช าระหนี้จนเสร็จสิ้นแล้ว ให้จังหวัดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วส่งเอกสารให้ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการยุติเรื่องต่อไป161 

 
ส่วนที่ ๑๕ 

การค านวณจ านวนทุนทรัพย์หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการฟูองคดี162  
  การค านวณจ านวนทุนทรัพย์หรือค่าเสียหายเพ่ือเป็นทุนทรัพย์ในการฟูองคดีให้ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราในวันที่ยื่นฟูองคดีต่อศาลเป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหายของเงินสกุลต่างประเทศเป็น
เงินไทย แต่ให้ระบุในค าขอท้ายฟูองว่า ขอให้ศาลพิพากษาให้จ าเลยชดใช้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ เมื่อศาลพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ชดใช้เป็นเงินสกุลต่างประเทศจ านวนเท่าใด จึงให้จ าเลยช าระหนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                     

สัญญาค้ าประกันไปให้กรมบัญชีกลางเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและติดตามผลการผ่อนช าระเงินต่อไป” ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0410.2/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 มอบให้ส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค านวณเงินที่ต้องชดใช้
และติดตามผลการชดใช้เงินจนเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบอีกแต่อย่างใด แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาการ
ขอผ่อนช าระหนี้และการขอผ่อนผันกรณีผิดสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

 
160

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 
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ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๖๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑6 
ตัวอย่างแบบค านวณฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบตัิการวิจัยภายในประเทศ 

 
ตัวอย่างแบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อมรม/ดูงานปฏิบัติงาน  

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
หน่วยงาน  ชื่อ      นางสาว ก                                                                            .
ไปเมื่อวันที ่   1    มิถุนายน 2543   ถึงวันที่   30 กันยายน 2545   ชื่อทุน                  . 
กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนวันที่ 1 ตุลาคม 2545  ออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547         . 
สัญญาลงวันที่  24  เมษายน 2543                                                                                     .    
 

 

 
 
 

ระยะ... 
 
 

ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย  
ตั้งแต.่.............................................. 

ปี เดือน วัน เงินเดือน จ านวนเงินที่รับไป 

1 มิถุนายน 2543 - 30 กันยายน 2543  4  8,410 33,640 
1 ตุลาคม 2543 - 30กันยายน 2545  24  8,820 211,680 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
(๑) รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป  28   245,320 

(๒) ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา 1 เท่า คิดเป็น 

  
852 หรือเท่ากับ 852 วัน 



๖๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 
 
      ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 

 
ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่................ ปี เดือน วัน หมายเหตุ 
1 ตุลาคม 2545 - 30 พฤศจิกายน 2547   792  
     
     
     
     
     
     
(๓) รวมเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว   792  
(๔) น าเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (2)  
     มาหักลดหย่อนเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้วตาม (3)  

  852  
  793 

(๕) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก   60 เท่ากับ   60    วัน 
 
(6) คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้คืน    = 245,320 x 60 ÷ 852  บาท 
       = 17,276.06   บาท 
(7) เบี้ยปรับ ๑ เท่า ตามสัญญา       = 17,276.06 x 2  บาท 
(8) จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมเบี้ยดอกเบี้ย 
      ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น    = 34,552.12   บาท
  
(9) สัญญาไม่มีเบี้ยปรับ.     = 34,552.12   บาท  
    
 
 
 
 
หมายเหตุจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนตาม (6) ได้แก่ 
 จ านวนเงินที่รับไปทั้งหมดตามข้อ (๑) x จ านวนวันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามข้อ (5) 
  จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตามข้อ (๒)  
 

 

 

 



๗๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

รายละเอียดประกอบการคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา 
กรณีชดใช้ทุนนักศึกษาวิชาแพทย์ยังไม่ครบถ้วน 

 
  1. ชื่อผู้ผิดสัญญา นางสาวศศิ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
  2. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
                         ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 - 29 มีนาคม 2554 
  3. ระหว่างลาศึกษาได้รับเงินเดือน รวมเป็นเงิน จ านวน 136,156.78 บาท  
       และเงิน พ.ต.ส. รวม 60 วัน เป็นเงิน 9,838.71 บาท 
  4. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว กลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ วันที่ 30 มีนาคม 2554 
  5. ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 
 
หมายเหตุ: ระหว่างลาศึกษาตามระเบียบฯ มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส., เงินประจ าต าแหน่ง ไม่เกิน 60 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่างการคิดค านวณเงินฯ กรณีชดใช้ทุนนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ยังไม่ครบถ้วน) 
 

แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด       ชื่อ  นางสาวศศิ   ต าแหน่ง   ทันตแพทย์   .ระดับ  ปฏิบัติการ  .
ไปเมื่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2553         ถึงวันที่         29  มีนาคม 2554                                .
ด้วยทุนประเภท                -                   ชื่อทุน             วิชาทันตกรรมประดิษฐ์                   .
กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้วันที่     30 มีนาคม 2554     ออกจากราชการเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2554  .
สัญญาลงวันที่   23 มีนาคม 2553                                                                                      .                                                                               
. 
 

 
 

ระยะ... 
 
 

ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย  
ตั้งแต.่................................................    
 

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค. 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส) 

จ านวนเงินที่รับไป 

1 พฤษภาคม 2553 - 30 กนัยายน 2553   5  11,340  9,838.71 66,538.71 
1 ตุลาคม 2553 - 28 กันยายน 2554  5  13,510   67,550 
1 มีนาคม 2554 - 29 มีนาคม 2554   29 13,510   12,630.39 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
(๑)  รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป   333    146,727.10 

(๒) จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา  1  เท่า คิดเป็น 

  
333 

   
หรือเท่ากับ - วัน 

 



๗๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 
 
        ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 
 

ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่...................... ปี เดือน วัน หมายเหตุ 
30 มีนาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2554   63 น าไปชดใช้ตามสัญญาเป็นนิสิต 
    เพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทย- 
    ศาสตร์ฉบับลงวันที่ 24 พ.ค. 45 
(๓) รวมเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว   63  
(๔) ผู้ผิดสัญญาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนนักศึกษา 
     วิชาทันตแพทย์ ยังไมค่รบถ้วนแล้วซึ่งจะต้องปฏิบัติ 
     ราชการชดใช้อีก 

  270 ตามสัญญาการเป็นนิสิตเ พ่ือ
ศึกษาวิชาทันแพทยศาสตร์ฉบับ
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ 3 ปี 
คิด เป็น 1,095 วัน ปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตั้ งแต่ วันที่  1 
เมษายน 2551 - 2 พฤษภาคม 
2553 และตั้ งแต่วั นที่  30 
มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554  
รวม 825 วัน  

    

(๕) น าเวลาตาม (๓) หักออกจากเวลาตาม (๔) คงเหลือ 
     ไปหักเวลาตาม (2) 

  
- 

 

(๖) น าเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (๒) มาหักลดหย่อน 
     เวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว ตาม (๓) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 

  -  
  - 

(๗) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก   331 เท่ากับ  -   วัน 
 
(๘)  คิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้คืน    = 146,727.10 x 331 บาท 
                       331 367 
       = 146,727.10.38 บาท  
(๙) เบี้ยปรับ ๑ เท่า ตามสัญญา       = 146,727.10.38 บาท  
(๑๐) จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมเบี้ยปรับ 
        ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น (๘) + (๙)   = 293,454.20  บาท  
 
 
 
หมายเหตุจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนตาม (๘) คือ 
 จ านวนเงินที่รับไปทั้งหมดตาม (๑) x จ านวนวันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (๗) 
  จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตามข้อ (๒)  
 
 
 



๗๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง)  
รายละเอียดประกอบการคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา 

กรณีชดใช้ทุนนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ครบถ้วนแล้วและลาไปศึกษาหลายสัญญา 
 

  1. ชื่อผู้ผิดสัญญา นายธง  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ 
  2. นายธง ได้ท าสัญญาลาศึกษา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป รวม 2 ฉบับ  
         คือ ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 และลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550  
  3. สัญญาฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 
     - 31 พฤษภาคม 2550 และฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 
     - 31 พฤษภาคม 2552 
  4. ระหว่างลาศึกษาได้รับเงินเดือน รวมเป็นเงิน จ านวน 435,638 บาท และเงิน พ.ต.ส.รวม  
      60 วัน เป็นเงิน 9,838.71 บาท 
  5. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว กลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 
  6. ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 
 
หมายเหตุ: ระหว่างลาศึกษาตามระเบียบฯ มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส., เงินประจ าต าแหน่ง ไม่เกิน 60 วัน  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่างการคิดค านวณเงินฯ กรณีลาไปศึกษาหลายสัญญา ฉบับแรก)  
แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย 

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

หน่วยงาน  โรงพยาบาล  ชื่อ นายธง                ต าแหน่ง    นายแพทย์      ระดับ   ช านาญการ  .. 
ไปเมื่อวันที ่  1 มิถุนายน 2547         ถึงวันที่.       31 พฤษภาคม 2550                      . 
ด้วยทุนประเภท              - ชื่อทุน                   วิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป                         .                     
กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้วันที่    1 มิถุนายน 2552     ออกจากราชการเมื่อวันที่   1 สิงหาคม 2553   .    
สัญญาเลขท่ี - ลงวันที่   4 พฤษภาคม 2547     . 
 

 
 

ระยะ... 
 

ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย  
ตั้งแต.่.................................................    
 

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค. 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส) 

จ านวนเงินที่รับไป 

1 มิถุนายน 2547 - 31 มีนาคม 2548  10  11,730  9,838.71 127,138.71 
1 เมษายน 2548   1 11,730   391 
2 เมษายน 2548 - 30 เมษายน 2548   29 11,790   11,397 
1 พฤษภาคม 2548 - 30 กนัยายน 2548  5  11,790   58,950 
1 ตุลาคม 2548 - 31 พฤษภาคม 2550 1 8  12,380   247,600 
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
(๑)  รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป   1,095    445,476.71 

(๒) จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา  1  เท่า คิดเป็น 

   
1,095 

   
หรือเท่ากับ   -  วัน 

 



๗๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 
 

ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 
 

ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่.................................. ปี เดือน วัน หมายเหตุ 
1 มิถุนายน 2552 - 31 กรกฎาคม 2553   426  
     
     
     
(๓) รวมเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว   426  
(๔) ผู้ผิดสัญญาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนนักศึกษา 
     วิชาแพทยศาสตร์ครบถ้วนแล้ว 

  -  

(๕) น าเวลาตาม (๓) หักออกจากเวลาตาม (๔)  
     คงเหลือไปหักตาม (2) 

  -  

(๖) น าเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (๒) มาหักลดหย่อน 
     เวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว ตาม (๓) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 

  1,095  
  426 

(๗) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก   669 เท่ากับ วัน 
 
(๘) คิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้คืน    = 445,476.71 x 669 บาท 
                   1,095 367 
       = 272,167.96  บาท  
(๙) เบี้ยปรับ ๑ เท่า ตามสัญญา       = 272,167.96.38 บาท  
(๑๐) จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมเบี้ยปรับ 
       ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น (๘) + (๙)   = 544,335.92  บาท 
  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนตาม (๘) คือ 
  จ านวนเงินที่รับไปทั้งหมดตามข้อ (๑) x จ านวนวันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามข้อ (๗)
    จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตามข้อ (๒)  

 
 



๗๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่างการคิดค านวณเงินฯ กรณีลาไปศึกษาหลายสัญญา ฉบับที่ ๒) 
 

แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

  
หน่วยงาน โรงพยาบาล           ชื่อ       นายธง                          ต าแหน่ง    นายแพทย์ช านาญการ    .          
.ไปเมื่อวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐  ถึงวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒   ด้วยทุนประเภท        -                  .
ชื่อทุน    วิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป                .กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้วันที่        ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒     .          
ออกจากราชการตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓     .สัญญาเลขท่ี   -  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐         .                 
. 

ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย  
ตั้งแต่..................................................    
 

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส.) 

จ านวนเงิน 

ที่รับไป 

๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน 2๕๕๐  ๔  ๑๒,๓๔๐   ๔๙,๕๒๐ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑ ๘  ๑๒,๓๔๐   ๒๕๗,๖๐๐ 

        

        

        

        

        

        

        

(๑) รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป   ๗๓๑    ๓๐๗,๑๒๐ 

(๒) จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา  1  เท่า คิดเป็น 

  ๗๓๑    
หรือเท่ากับ  -  วัน 

 

ระยะ... 

 



๗๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 

ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 

ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่.................................. ปี เดือน วัน หมายเหตุ 

๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - - ๔๒๖ ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. 
๒๕๕๒ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓ 
น าไปชดใช้ตามสัญญา ฉบับ
ลงวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๔๗ 

    
    
    

(๓) รวมเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว - - -  
(๔) ผู้ผิดสัญญาไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้  
     ทุนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ครบถ้วนแล้ว 

- - -  

(๕) น าเวลาตาม (๓) หักออกจากเวลาตาม (๔)  
     คงเหลือไปหักเวลาตาม (๒) 

- - -  

(๖) น าเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (๒) 
     มาหักลดหย่อนเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว 
     ตาม (๓) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 

- - ๗๓๑  

   

- 

(๗) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก - - ๗๓๑ เท่ากับ    -    วัน 

   

      (๘) คิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้คืน     =  ๓๐๗,๑๒๐ × ๗๓๑. บาท 

                                                                                      ๗๓๑ 
                  =  ๓๐๗,๑๒๐  บาท 

(๙) เบี้ยปรับ ๑ เท่า ตามสัญญา     =  ๓๐๗,๑๒๐  บาท 
(๑๐) จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมเบี้ยปรับ 
       ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น (๘) + (๙)   = ๖๑๔,๒๔๐  บาท 

 
 
หมายเหตุ  :   จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนตาม (๘) คือ 
   จ านวนเงินที่รับไปทั้งหมดตาม (๑) X จ านวนวันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (๗) 
            จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตาม (๒) 

 



๗๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 

รายละเอียดการประกอบการคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา สาขาจักษุวิทยา 
 ๑. ชื่อผู้ผิดสัญญา นางสาววิสุทธิ์ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๒. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สาขาจักษุวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 ๓. ระหว่างลาศึกษา ได้รับเงินเดือนรวมเป็นเงิน ๔๖๗,๕๘๐ บาท และเงิน พ.ต.ส. รวม ๑ เดือน  
               เป็นเงินจ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๔. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว กลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 ๕. ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
หมายเหตุ ระหว่างลาศึกษา มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. เงินประจ าต าแหน่ง ไม่เกิน ๖๐ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่างการคิดค านวณเงินฯ สาขาจักษุวิทยา) 
 

แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

  

หน่วยงาน โรงพยาบาล               ชื่อ   นางสาววิสุทธิ์                      ระดับ       ปฏิบัติการ               .
ไปเมื่อวันที ่   ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑    ถึงวันที่   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔    ด้วยทุนประเภท       -               .                 
ชื่อทุน แพทย์ประจ าบ้าน สาขาจักษุวิทยา    .กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้วันที่      ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔      .        
ออกจากราชการตั้งแต่วันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔     .สัญญาลงวันที่     ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑                  .                          
. 

ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย 
ตั้งแต.่...........................................  

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส.) 

จ านวนเงิน 
ที่รับไป 

๑ มิ.ย. ๒๕๕๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓  ๒๘  ๑๒,๕๓๐  ๕,๐๐๐ ๓๕๐,๘๔๐ 
๑ ต.ค. ๒๕๕๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔  ๖  ๑๔,๔๑๐   ๘๖,๔๖๐ 
๑ เม.ย. ๒๕๕๔ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔  ๒  ๑๕,๑๔๐   ๓๐,๒๘๐ 
        

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
      ๕,๐๐๐ ๔๖๗,๕๘๐ 
(๑) รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป   ๑,๐๙๕    ๔๗๒,๕๘๐ 
(๒) จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ 
      เป็นเวลา ๑ เท่า คิดเป็น 

  ๑,๐๙๕    
หรือเท่ากับ ๑,๐๙๕  วัน 

 
 
 

ระยะ... 
 



๘๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๑๐๐ 

- ๒ - 
 

ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 
 

ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว ตั้งแต่วันที.่............................. ปี เดือน วัน หมายเหตุ 
๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๔   ๑๐๓  
     
     
     
     
     
     
(๓) รวมเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว   ๑๐๓  
(๔) ผู้ผิดสัญญาไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้  
     ทุนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ครบถ้วนแล้ว 

    

(๕) น าเวลาตาม (๓) หักออกจากเวลาตาม (๔)  
     คงเหลือไปหักเวลาตาม (๒) 

    

(๖) น าเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (๒) 
     มาหักลดหย่อนเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้ว 
     ตาม (๓) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 

  ๑,๐๙๕  

  ๑๐๓ 

(๗) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก   ๙๙๒ เท่ากับ ๙๙๒ วัน 
   
(๘) เงินเดือนที่ได้รับไปทั้งหมดระหว่างลาศึกษา  = ๔๗๒,๕๘๐  บาท  
(๙) เบี้ยปรับ ๓ เท่า ตามสัญญา ((๘) × ๓)   = ๑,๔๑๗,๗๔๐  บาท    
(๑๐) ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่รับไปทั้งหมด = ๗๐,๑๓๗  บาท 
       ระหว่างลาศึกษา (๔๖๗,๕๘๐ × ๑๕) 
 
(๑๑) คิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมเบี้ยปรับ  = ๑,๔๘๗,๘๗๗  บาท 
       ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น (๙) + (๑๐)                      
(๑๒) คิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้คืน     = ๑,๔๘๗,๘๗๗ × ๙๙๒ บาท 
        ๑,๐๙๕ 
       = ๑,๓๔๗,๙๒๑.๔๕ บาท 
 
 
หมายเหตุ  :   จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนตาม (12) คือ 
    จ านวนเงินที่รับไปทั้งหมดตาม (๑1) X จ านวนวันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตาม (7) 
             จ านวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตาม (๒) 

 



๘๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 

       เขียนที่ ..........….……………………………………. 
       วันที่….……เดือน…...........…………..พ.ศ…......……. 
เรื่อง …………………………………… 
(ค าขึ้นต้น) …………………………………… 
 

  ข้าพเจ้า............................................................. ต าแหน่ง............................................. 
ระดับ...................................... สังกัด………………………………….. เกิดวันที่........ เดือน.................... พ.ศ. ............ 
เข้ารับราชการเมื่อวันที่ .......... เดือน........................พ.ศ. ............. ได้รับเงินเดือนเดือนละ …………………..บาท 
(..........................................................................) มีความประสงค์ขอลาไป 
        ศึกษาวิชา........................................................................ ขั้นปริญญา............................... 
ณ สถานศึกษา.......................................................................................  ประเทศ…………………………………………. 
ด้วยทุน.............................................................................................................…………………………………………….. 
            ฝึกอบรม      ปฏิบัติการวิจัย       ดูงาน ด้าน/หลักสูตร...................................................  
ณ ...........................................................................................................  ประเทศ………………………………………. 
ด้วยทุน.............................................................................................................…………………………………………….. 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่......... เดือน................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่........ เดือน.............. พ.ศ. .. ...... 
มีก าหนด…………….ปี ……………..เดือน .....…….วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ี......................................... 
..............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................................................................................... ...... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ทุกประการ 
 
        (ลงชื่อ)…………….......…..……………….  
                     (…………….....…………………....) 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
      (ลงชื่อ)………………….………..……………….  
                       (…………….....…………………............) 
           (ต าแหน่ง)………………………………………... 
               วันที่………./…........……../……….. 
ค าสั่ง 
    อนุญาต        ไม่อนุญาต 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................ 
 
      (ลงชื่อ)………………….………..……………….  
                  (…………….....…………………............) 
           (ต าแหน่ง)………………………………………... 
               วันที่………./…........……../……….. 



๘๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

บทที่ 3 
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

 
๑. วัตถุประสงค์ของระบบความรับผดิทางละเมิดและแพ่ง 
  ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเป็นระบบงานกลางที่กรมบัญชีกลางจัดท าขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามผลการด าเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านคดีแพ่ง
และด้านคดีผิดสัญญาลาศึกษา รวมทั้งเพ่ือให้มีฐานข้อมูลลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้ในคดีปกครองของ
หน่วยงานภาครัฐที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันสามารถติดตามหนี้เพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือเยียวยาความ
เสียหายอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นการควบคุมดูแลมิให้การด าเนินการแต่ละกรณีขาดอายุความการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยปูองกันความเสียหายอันเกิดจากคดีขาดอายุความอีกทางหนึ่ง
ตลอดจนสามารถสรุปรายงานต่างๆ เช่น รายงานความเสียหายส านวนประเภททุจริตทางการเงิน ส านวนประเภท
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายบริหารงานของ
ผู้บริหารด้านต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนควบคุม ปูองกัน และแก้ไขความผิดพลาดจาก
การปฏิบัตงิานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านคดีแพ่ง และด้านคดีผิดสัญญาลาศึกษาได ้ 
๒. องค์ประกอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
  ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ระบบงานทางละเมิด ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานด้านความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐจนถึงการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
ตลอดจนการติดตามสืบหาหลักทรัพย์และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ และมีระบบตรวจสอบอายุความเพ่ือปูองกัน
มิให้ส านวนขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง 
  ๒.๒ ระบบงานทางแพ่ง ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานด้านคดีแพ่ง
หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่เกิดข้อพิพาท การพิจารณาแก้ไขหรือยุติข้อพิพาท การด าเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง 
ตลอดจนการตดิตามสืบหาหลักทรัพย์และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ และมีระบบตรวจสอบอายุความเพ่ือปูองกัน
มิให้ส านวนขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง และมีระบบตรวจสอบอายุความเพ่ือปูองกัน มิให้ส านวนขาด
อายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง 
  ๒.๓ ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานด้านคดี
ผิดสัญญาลาศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่เม่ือมีการผิดสัญญาลาศึกษาหรือรับทุน จนถึงการใช้สิทธิฟูองคดี 
ตลอดจนการตดิตามสืบหาหลักทรัพย์และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ และมีระบบค านวณกลางส าหรับค านวณเงิน
ที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
  ๒.๔ ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ เป็นระบบงานที่ต่อเนื่องจากระบบงานตามข้อ ๑ - ๓ โดยเมื่อมี
การด าเนินการตามข้ันตอนของระบบงานทางละเมิด ระบบงานทางแพ่ง หรือระบบงานผิดสัญญาลาศึกษาแล้ว
เกิดลูกหนี้ จะมีการถ่ายโอนลูกหนี้มายังระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ โดยระบบฐานข้อมูลลูกหนี้จะมีระบบค านวณ
กลางช่วยค านวณเงินต้นและดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ต้องช าระ อัตราการผ่อนช าระหนี้จ านวนงวดเงินรวมทั้งก าหนด
อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลกรณีลูกหนี้บิดพลิ้วไม่ช าระหนี้ ตลอดจนการติดตามสืบหาหลักทรัพย์ 
และการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ 
  ทั้งนี้ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ https://tcls.cgd.go.th 



๘๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

บทที่ 4 
แนวทางการฟูองคดี 

กรณีผิดกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี  

๑. ความหมายของสัญญาทางปกครอง 
     (๑) คู่สัญญาอย่างน้อยฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง/บุคคลได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนรัฐ 
และวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  - สัญญาสัมปทาน 
  - สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ 
  - สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค 
  - สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
  - สัญญาให้เข้า/เข้าร่วมด าเนินการบริการสาธารณะโดยตรง 
  - ข้อก าหนดในสัญญามีลักษณะพิเศษแสดงเอกสิทธิของรัฐ เพ่ือให้การใช้อ านาจ/ด าเนินการ
ทางปกครอง (บริการสาธารณะ) บรรลุผล 
 (๒) แนวค าวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
  กรณีสัญญารับทุนการศึกษา 
  - ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 88/2549 และที่ 262/2551 สัญญาการรับทุน ก.พ. 
เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับทุนกลับมารับราชการในหน่วยงานตามที่ก าหนดเมื่อส าเร็จ
การศึกษามีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง 
  กรณีสัญญาการเป็นนักศึกษา/นักเรียน 
  - ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 877/2549 สัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝุายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 
เป็นผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ให้สัญญาว่า เมื่อส าเร็จการศึกษาตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิต
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ในการจัดสรร
ให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 เข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใดๆ หรือเข้ารับราชการหรือท างานในสถานศึกษา 
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
หรือองค์การรัฐบาลต่างๆ สั่งให้ผู้ถูกฟูองคดีท่ี 1 เข้ารับราชการหรือท างานผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 จะรับราชการหรือ
ท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง วัตถุแห่งสัญญาคือการให้ผู้ถูกฟูอง
คดีที่ 1 กลับมารับราชการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาอันเป็นบริการสาธารณะของรัฐ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง 
 
 



๘๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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  กรณีสัญญาอนุญาตให้ลาศึกษา 
  - ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 618/2548  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศของมหาวิทยาลั ย เชียงใหม่มีข้อก าหนดให้ข้ าราชการกลับไปปฏิบัติ ราชการใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาเท่ากับที่ใช้ในการศึกษา สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะ
เป็นสัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง 
  - ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 518/2550 สัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกต่อ ณ ต่างประเทศ 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การศึกษาและให้ข้าราชการกลับมารับราชการตามที่ทางราชการก าหนด อันมีลักษณะ
เป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองตกลงให้ข้าราชการเข้าร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญา
ทางปกครอง 
๒. ระยะเวลาการฟูองคดีสัญญาทางปกครอง 
  (๑) ระยะเวลาการฟูองคดีสัญญาทางปกครอง 
 การฟูองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้ยื่นฟูองภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคด ี
  (๒) แนวทางในการพิจารณาอายุความ 
 (๒.๑) การนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีผู้ให้ทุนฟูองเรียกให้ผู้รับทุนชดใช้ทุนคืนแก่ทาง
ราชการอันเนื่องมาจากผู้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้ตามสัญญา ถือว่าผู้ให้ทุนรู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนับแต่วันที่การเพิกถอนทุนมีผล 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 964/2548  การที่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้รับทุน
ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้ตามสัญญาทุนพัฒนาข้าราชการตามความต้องการของส านักงาน
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นเหตุให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ฟูองคดี) ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนเพิกถอน
ทุนดังกล่าวโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2546 และได้มีหนังสือลงวันที่ 21 เมษายน 2546 แจ้งให้ผู้รับทุน
ทราบเกี่ยวกับการเพิกถอนทุน และเรียกให้ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แต่ผู้รับทุนไม่ชดใช้ทุนคืน ถือได้ว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2546 
แม้จะปรากฏว่า ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ยินดีชดใช้
เงินคืนแก่ทางราชโดยขอผ่อนช าระเป็นรายเดือนซึ่งเป็นการรับสภาพหนี้อันมีผลท าให้อายุความสะดุดหยุดลง 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 128/2550 การนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีผู้ให้ทุน
ฟูองเรียกให้ผู้รับทุนชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการอันเนื่องมาจากผู้รับทุนไม่อาจศึกษาได้ครบตามหลักสูตรที่
ก าหนด ถือว่าหน่วยงานผู้ให้ทุนรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในวันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้รับหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยที่ขอส่งคืนเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุน เนื่องจากผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 (๒.๒) การนับระยะเวลาการฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชดใช้เงินตามสัญญา 
เนื่องมาจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ไปรายงานตัวเพ่ือเลือกสถานที่ปฏิบัติราชการตามสัญญา ถือว่าวันที่หน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่แทนหน่วยงานคู่สัญญาในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาได้รับหนังสือลาออกเป็นวันที่
หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่มีการกระท าผิดสัญญาจึงถือว่า
เป็นวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแท้จริง 
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   ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 524/2550 การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอลาออกโดยไม่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
และยินยอมชดใช้เงิน ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ประพฤติผิดสัญญา และมีเหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่
วันดังกล่าว เมื่อคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 กรณีจึงถือว่า
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่แทนผู้ฟูองคดีในการด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวข้องกับสัญญา เมื่อคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทราบถึงการกระท าผิดสัญญาของผู้ถูกฟูอง
คดีที่ 1 อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีปกครองแล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 มิใช่นับจากวันที่ผู้ฟูองคดีเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองช าระเงิน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนการบังคับช าระหนี้ผิดสัญญา และเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากเหตุที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 กระท าผิดสัญญา
อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีปกครองที่แท้จริง 
 (๒.๓) การนับระยะเวลาการฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ลาศึกษาชดใช้ทุน อันเนื่องมาจาก
ผู้ลาศึกษาไม่จบการศึกษาและไม่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าวันที่ครบก าหนดให้
มารายงานตัวดังกล่าวเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 257/2548 และที่ 698/2549 การนับระยะเวลา
การฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ลาศึกษาชดใช้ทุน อันเนื่องมาจากผู้ลาศึกษาไม่จบการศึกษาและมารายงานตัว
เพ่ือปฏิบัติราชการตามสัญญาล่าช้า ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้
ทุนนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว ที่ผู้ลาศึกษา (ผู้ถูกฟูองคดี) เป็นข้าราชการในต าแหน่งอาจารย์ 4 ท าสัญญาลาศึกษา
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ฟูองคดี) ต่อมาเมื่อครบก าหนดตามสัญญาใน
วันที่ 30 กันยายน 2542 ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้ไปรายงานตัวเพ่ือกลับเข้ารับราชการภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ทุน
พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษานับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว 
 (๒.๔) การนับระยะเวลาการฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ลาศึกษาชดใช้ทุน อันเนื่องมาจาก
ผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 545/2550 และที่ 821/2550  กรณีผู้รับทุน
ลาออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา
เนื่องจากผู้รับทุนลาออกจากราชการ ถือว่าวันที่ที่ผู้รับทุนระบุให้มีผลเป็นการพ้นจากการรับราชการเป็นวันที่
หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 533/2550 กรณีที่ถือว่าหน่วยงานคู่สัญญาซึ่งเป็น
ผู้ให้ทุนรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีอย่างช้าในวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานในสังกัดซึ่งผู้รับทุน
ปฏิบัติงานอยู่ว่าผู้รับทุนผิดสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้ขอลาไปท างานในต่างประเทศโดยไม่ประสงค์จะต่อ
สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหิดลและไม่ขอท าสัญญาผูกพันกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีก 
สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 จึงสิ้นสุดลงท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลไม่สามารถ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้ กรณีจึงเป็นการผิดสัญญา เมื่อปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือลงวันที่ 2 ตุลาคม 2544 แจ้งให้ผู้ฟูองคดีที่ 2 ทราบถึงกรณีการลาออกจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 โดยผู้ฟูองคดีที่ 2 ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 4 ตุลาคม 2544  
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จึงถือว่าผู้ฟูองคดีที่ 2 รู้ถึงการผิดสัญญาและรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 
ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวเป็นอย่างช้า 
 (๒.๕) กรณีที่ถือว่าวันที่หน่วยงานคู่สัญญาระบุให้ผู้รับทุนพ้นจากการรับราชการตาม
ค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 99/2550 และที่532/2550 กรณีที่ถือว่าวันที่
หน่วยงานคู่สัญญาระบุให้ผู้รับทุนพ้นจากการรับราชการตามค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ เป็นวันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี สัญญาของผู้ได้รับทุนของกรมต ารวจ (ผู้ฟูองคดี) เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตร
นักบินพาณิชย์ตรี (ปีกติด) ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 และสัญญาค้ าประกันของผู้ถูกฟูองคดีที่ 2 
เป็นสัญญาทางปกครองและสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ส าเร็จการศึกษาแล้ว
เข้ารับราชการไม่ครบระยะเวลา 8 ปี ตามข้อสัญญาโดยผู้ถูกฟูองคดีมีค าสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ลาออก
จากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 ผู้ฟูองคดีจึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ชดใช้เงิน
ให้แก่ทางราชการนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้พ้นจากสถานภาพการเป็นข้าราชการเป็นต้นไป จึงถือว่าผู้ฟูองคดี
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 511/2550 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 30/2550 
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 202/2550 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 285/2550 กรณีผู้รับทุนถูกไล่ออก
หรือปลดออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้รับทุนการศึกษาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา 
เนื่องมาจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็นคู่สัญญามีค าสั่งไล่ผู้รับทุนออกจากราชการถือว่าวันที่ออกหนังถืออันเป็น
ค าสั่งไล่ผู้รับทุนออกจากราชการเป็นวันที่หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 (๒.๖) กรณีปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา เนื่องจากถูกหน่วยงาน
ต้นสังกัดซึ่งเป็นคู่สัญญามีค าสั่งปลดออกจากราชการ ถือว่าวันที่ออกหนังถือเป็นค าสั่งปลดผู้รับทุนออกจาก
ราชการเป็นวันที่หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 400/2550 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าทหารเรือปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา เนื่องจากถูกหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็น
คู่สัญญามีค าสั่งปลดออกจากราชการ ถือว่าวันที่ออกหนังสือเป็นค าสั่งปลดผู้รับทุนออกจากราชการเป็นวันที่
หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ทั้งนี้ แม้จะระบุในหนังสือดังกล่าวให้มีผลเป็นการปลดออก
ย้อนหลัง 
 (๒.๗) กรณีท่ีผู้รับทุนพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาก่อนส าเร็จตามหลักสูตร ถือว่าวันที่
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 321/2550 กรณีที่ผู้รับทุนพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ถือว่าวันที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
ในปี 2543 เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการพ้องคดี 
 (๒.๘) การนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีที่ถือว่าผู้รับทุนลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ถือว่าวันที่ส่วนราชการในระดับจังหวัดได้รับแจ้งถึงการลาออกดังกล่าวจากหน่วยงานที่ผู้รับทุนปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุน เป็นวันที่หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานคู่สัญญา) ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
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 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 11/2550 เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระขอลาออกจากการ
เป็นนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2542 และผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกได้มีค าสั่งเมื่อวันที่ 
3 กันยายน 2542 อนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ลาออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2542 
จึงถือว่าวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 เป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีท่ี 1 ผิดสัญญาและเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ 
 

การส่งเร่ืองให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟูองคดี  
๑. การจัดท าสรุปข้อเท็จจริง 
 (1) จัดท าสรุปข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย 
  - ฐานะทางกฎหมายและความสัมพันธ์ของหน่วยงานตัวความกับผู้ถูกฟูองคดี  
  - ข้อโต้แย้งสิทธิที่เกิดขึ้น 
  - การทวงถามให้เป็นไปตามสิทธิที่สัญญาก าหนด ผู้ถูกฟูองคดีละเลยไม่ช าระหนี้หรือไม่  
  - ความประสงค์ของตัวความท่ีจะเรียกร้อง พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันครบก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
 (3) การปิดอากรแสตมป์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (4) เอกสารแสดงฐานะของผู้ถูกฟูองคดี 
  - กรณีบุคคลธรรมดา คือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร 
  - กรณีนิติบุคคล คือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  - ผลการตรวจสอบสถานภาพการล้มละลายของผู้ถูกฟูองคดี 
  - ใบมอบอ านาจให้ด าเนินคดี 
  - การค านวณจ านวนค่าเสียหาย  
๒. การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     (๑) กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา 
  (1) สัญญารับทุนการศึกษา 
  (2) หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
  (3) หนังสือสัญญาค้ าประกัน (ปิดอากรแสตมป์) 
  (4) หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
  (5) ค าสั่งบรรจุเข้าปฏิบัติราชการและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 
  (6) ค าสั่งให้ออกจากราชการ 
  (7) รายละเอียดการคิดค านวณการคิดค่าปรับและค่าเสียหาย 
  (8) หนังสือทวงถามของส่วนราชการผู้รับสัญญาที่ให้ผู้ผิดสัญญา ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ทุกฉบับ 
พร้อมหลักฐานการส่ง (ใบลงทะเบียนตอบรับ) 
  (9) หนังสือผัดหรือปฏิเสธการช าระหนี้ของผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน 
  (10) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้สัญญาและผู้ค้ าประกัน 
  (11) หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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     (๒) กรณีผิดสัญญาลาศึกษา 
  (1) ค าสั่งอนุญาตให้ลาศึกษา 
  (2) สัญญาลาศึกษา 
  (3) หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
  (4) หนังสือสัญญาค้ าประกัน (ปิดอากรแสตมป์) 
  (5) หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
  (6) หลักฐานการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการหลักจากยุติการศึกษา 
  (7) ค าสั่งให้ออกจากราชการ 
  (8) รายละเอียดการคิดค านวณการคิดค่าปรับและค่าเสียหาย 
  (9) หนังสือทวงถามของส่วนราชการผู้รับสัญญาที่ให้ผู้ผิดสัญญา ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ทุกฉบับ 
พร้อมหลักฐานการส่ง (ใบลงทะเบียนตอบรับ) 
  (10) หนังสือผัดหรือปฏิเสธการช าระหนี้ของผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน 
  (11) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้สัญญาและผู้ค้ าประกัน 
  (12) หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (๓) กรณีผิดสัญญารับสภาพหนี้ขอผ่อนช าระ 
  (1) สัญญารับสภาพหนี้ และหนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ท าสัญญารับสภาพหนี้ 
  (2) สัญญาค้ าประกัน และหนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้สัญญารับสภาพหนี้และผู้ค้ าประกัน 
  (4) หลักฐานการช าระหนี้และหนี้ที่ค้างช าระ พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด 
  (5) หนังสือของทางราชการคู่สัญญาแจ้งให้ผู้ให้สัญญาและ ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ พร้อมหลักฐาน
การรับหนังสือ 
  (6) หนังสือขอผัดหรือปฏิเสธการช าระหนี้ (ถ้ามี) 
  (7) หลักฐานเรื่องเดิมที่เป็นมูลเหตุให้ท าสัญญารับสภาพหนี้ 
  
ข้อสังเกต 
  - กรณีไม่มีสัญญา (หายหรือหาไม่พบ) ต้องใช้สัญญาเทียบเคียงของบุคคลที่เป็นนักศึกษา
รุ่นเดียวกันและหลักฐานการเป็นนักศึกษา ตลอดจนเอกสารการเรียนจบจากวิทยาลัยพยาบาล ก .พ.7 
เอกสารการพ้นจากการเป็นนักศึกษา ใบรับรองผลการจบการศึกษา (Transcript) 
  - กรณีผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายภายหลังมีการผิดสัญญาให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทายาท และเอกสารหลักฐานเพื่อฟูองคดีแก่ทายาทต่อไป 
  - กรณีการทวงถามควรตรวจสอบที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรใหม่ทุกครั้งก่อนการทวงถาม 
เพ่ือปูองกันการย้ายที่อยู่หรือการเปลี่ยนชื่อ 
  - กรณีผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกันมีภูมิล าเนาหลายที่สามารถใช้ส าเนาหนังสือทวงถามจัดส่ง
ไปยังภูมิล าเนาแห่งอื่นๆ เพ่ือทวงถามในคราวเดียวกันได้ 
    



๘๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๓. ระยะเวลาการส่งเรื่องให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฟูองคดี 
  กรณีที่จังหวัดได้ด าเนินการคิดค านวณค่าปรับ และเรียกให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันชดใช้
ค่าปรับแล้วแต่ปรากฏว่า ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันไม่ได้ชดใช้เงินภายในระยะเวลาที่จังหวัดเรียกให้ช าระหนี้
แต่อย่างใด ตลอดจนจังหวัดได้มีหนังสือทวงถามแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับช าระหนี้นั้น จังหวัดจะต้องส่งเรื่องให้
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟูองคดีต่อศาลปกครองต่อไป ซึ่งในการด าเนินการฟูองคดีนั้น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องด าเนินการยกร่างค าฟูองขอแต่งตั้งผู้แทนคดี การขอเบิกค่าธรรมเนียมศาล 
ดังนั้น หากจังหวัดจะส่งเรื่องให้ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟ้องคดีจะต้องมีระยะเวลาให้ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้าเนินการตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ทันทีต่อไป 
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แบบสัญญา 
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สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

 
      สัญญาเลขที่   . 

 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ    ต าบล/แขวง                               .
อ าเภอ/เขต                                   จังหวัด                                                         .
เมื่อวันที่                      เดือน              พ.ศ.                    .ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดย
                 .
                 .
                                               ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝุายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว  ชื่อสกุล   เกิดเม่ือวันที่     เดือน  พ . ศ .      .  
อายุ ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่   ออกให้ ณ                                             .
วันออกบัตร                            วันหมดอายุบัตร                                                .
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  ตรอก    ซอย                              .
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                                .
จังหวัด                                 บิดาชื่อ                                                                               .
มารดาชื่อ               . 
ซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”อีกฝุายหนึ่ง 
  โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาแพทย์ทุกคนท างานหรือรับราชการเพ่ือชาว
ชนบท อันเป็นการสนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบาย
สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานของการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2540 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทดังกล่าวได้ โดยให้นักศึกษาแพทย์ตามโครงการนี้เป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขได้ 
  คู่ท าสัญญาทั้งสองฝุายได้ตกลงกันดังข้อความดังต่อไปนี้   
  ข้อ 1 ผู้รับสัญญาตกลงยินยอมให้ผู้ให้สัญญาเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์   
                                               ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โดยมีหลักสูตร 
 

 
/การศึกษา... 

 
ลงชื่อ    นักศึกษาผู้ให้สัญญา 
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  การศึกษา 6 (หก) ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 25........เป็นต้นไป จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
  ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้ ผู ้ให้สัญญาต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการ ผู้รับสัญญาและของสถาบันการศึกษาที่ผู้ให้สัญญา
ศึกษาอยู่ ทั้งท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ก่อนหรือภายหลังวันที่ลงนามในสัญญานี้ โดยเคร่งครัด 
 
  ข้อ 2. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาเข้าศึกษาหลักสูตรตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะตั้งใจและเพียร
พยายามอย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออก
จากสถานศึกษา ที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ 1 
ของสัญญานี้ และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน และตามระยะเวลา
ที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการก าหนดภายในก าหนดระยะเวลา                  (               ) วัน 
นับแต่วันทราบผลการศึกษาของแต่ละภาคเรียน 
 
  ข้อ 3. ภายหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้ให้สัญญาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้รับสัญญาที่สั่งให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม  ณ สถานที่ใดๆ หรือเข้ารับราชการ 
หรือท างานในสถานศึกษา ส่วนราชการใดๆ ในภูมิล าเนาเดิมของผู้ให้สัญญาหรือในส่วนภูมิภาคตามแต่ผู้รับสัญญา
จะมีค าสั่งต่อไป 
  ในกรณีผู้รับสัญญาสั่งให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการหรือท างานตามวรรคแรกผู้ให้สัญญาจะต้อง
รับราชการหรือท างานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ไ ด้ก าหนดไว้ในค าสั่ง 
โดยผู้ให้สัญญาจะไม่โต้แย้งไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ในกรณีผู้รับสัญญาสั่งให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว หรือไ ม่อาจ
ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญาต้องเข้ารับราชการหรือท างาน 
ณ แห่งใด ตามที่ผู้รับสัญญาจะมีค าสั่งและจะต้องรับราชการหรือท างานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี
ติดต่อกันไปนับแต่วันที่ได้ก าหนดไว้ในค าสั่ง โดยผู้ให้สัญญาจะไม่โต้แย้งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ในระหว่างที่ รับราชการหรือท างานตาม
ค าสั่งของผู้รับสัญญา เมื่อผู้ให้สัญญาไว้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่อาจท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม
ต่อไปจนส าเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญาต้องกลับเข้ารับราชการหรือท างานต่อไปตามค าสั่งของ
ผู้รับสัญญาจนกว่าครบก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี โดยไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษา
อบรมเพ่ิมเติมรวมค านวณเข้าด้วย 
 

/ระยะเวลา... 
 
 

ลงชื่อ    นักศึกษาผู้ให้สัญญา 
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  ระยะเวลาการเข้ารับราชการหรือท างานดังกล่าวในวรรคสามและสี่ อาจเปลี่ยนแปลงให้นานกว่า
ที่ก าหนดไว้ก็ได้ แล้วแต่จะตกลงเพิ่มเติมกันเป็นหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 
  ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ยอมเข้ารับราชการหรือท างานตามที่กล่าวใน ข้อ 3 วรรคแรก
หรือวรรคสอง ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา เป็นเงินจ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว 
หรือช าระให้แต่ไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 
(สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ในกรณีผู้ให้สัญญารับราชการหรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3 วรรคสอง 
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผู้รับสัญญา ตามระยะเวลาที่ไม่ครบก าหนดนั้น
โดยคิดค านวณลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการ หรือท างาน 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้เข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมไม่ว่าจะส าเร็จหรือไม่ดังกล่าวในข้อ 3 
วรรคสาม หรือวรรคสี่ หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 4 วรรคแรกและวรรคสองแล้ว นอกจาก
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดดังกล่าวในวรรคแรกและวรรคสองแล้ว ผู้ ให้สัญญายังต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ในการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผู้รับสัญญาด้วย 
 
  ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่เข้ารับราชการหรือท างานตามข้อ 3 วรรคแรก หรือเข้ารับราชการ 
หรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามข้อ 3 วรรคสอง, วรรคสาม, วรรคสี่ และวรรคห้า เพราะถึงแก่ความตาย 
เจ็บปุวย พิการ ทุพพลภาพ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และผู้รับสัญญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญา
ไม่อาจ หรือไม่สามารถท่ีจะรับราชการ หรือท างานได้ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 4 
 
  ข้อ 6. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติราชการตามความในข้อ 3 วรรคสอง ถึงวรรคห้า 
หากผู้ใหส้ัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้อง 
ชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 
 
  ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา 
ยินยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินใด ๆ ที่ผู้ให้สัญญามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพ่ือน าไปชดใช้เงินที่ผู้ ให้สัญญา
ต้องรับผิดตามสัญญานี้ได้โดยมิพักต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

 
 

/ข้อ 8 ... 
 
 

ลงชื่อ    นักศึกษาผู้ให้สัญญา 
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  ข้อ 8. ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้                ท าสัญญาค้ าประกัน
ความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ า ประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี  
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด  (                      ) วัน นับแต่
วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่จัดให้มี
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา ค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาต
ตามสัญญานี้ได้ และผู้ให้สัญญายินยอมให้น าความในสัญญาข้อ 4 มาใช้โดยอนุโลมในท านองเดียวกัน 
 
  ข้อ 9. ระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของผู้รับสัญญาและ/หรือของสถานศึกษา
ที่ผู้ให้สัญญาศึกษาอยู่ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ด้วย 
 

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ 
 
  
 
    (ลงชื่อ)    ผู้ให้สัญญา 

           (    ) 
 

    (ลงชื่อ)    ผู้รับสัญญา 

                     (    ) 
 

    (ลงชื่อ)    พยาน 
                     (    ) 
 

    (ลงชื่อ)    พยาน 
            (    ) 
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สัญญาค้ าประกัน 

สัญญาท าท่ี    . 

วัน เดือน   พ.ศ.  . 

  ตามท่ี     (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) ได้รับ
อนุญาตเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ณ       .
     ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตาม
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท สัญญาเลขที ่  ลงวันที่  เดือน .พ.ศ.     .
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาการเป็นนักศึกษา”นั้น 

  ข้าพเจ้า     อายุ ปี สถานะทางครอบครัว                  . 
อาชีพ              สังกัด                                       .บัตรประจ าตัวประชาชน/   

บัตรราชการเลขที ่    ออกให้ ณ  วันออกบัตร                .
วันหมดอายุบัตร   ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี   ตรอก       .
ซอย               ถนน           ต าบล/แขวง                 .
อ าเภอ/เขต         .จังหวัด                  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า 
“ผู้ค้ าประกัน” ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ดังกล่าว
โดยตลอดแล้วขอท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กระทรวง”    
ดังมีข้อความดังต่อไปนี้  

 
  ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อกระทรวงโดยตกลงร่วมรับผิด
ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ตามผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นนักศึกษา
ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่กระทรวงทันที โดยกระทรวงมิจ าเป็นเรียกร้องผู้ให้สัญญาช าระหนี้ก่อน 
และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 

  ข้อ 2 ในกรณีที่กระทรวงผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาการ 
เป็นนักศึกษาดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกัน
ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 

/ข้อ 3… 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ค้ าประกัน (ลงชื่อ)    นักศึกษาผู้ให้สัญญา 



๙๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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  ข้อ 3  ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบ
อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา 

  สัญญานี้ท าขึ้นไว้   ( ) ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

 

 

 
   (ลงชื่อ)    ผู้ค้ าประกัน 

           (    ) 
 

   (ลงชื่อ)    คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
           (    ) 
 

   (ลงชื่อ)    พยาน 
           (    ) 
 

   (ลงชื่อ)    พยาน 
            (    ) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้ค้ าประกัน 
                     (    ) 
 

 

 

      

(ลงชื่อ)    นักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา 

 



๙๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
 

เขียนที่     . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 
  ข้าพเจ้า      อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี                . 
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                           . 
จังหวัด    เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ                           . 
   เป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
โดยเกี่ยวข้องเป็น        ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่                       ได้ท าให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุข  
ตามสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
สัญญาเลขท่ี   ฉบับลงวันที่  เดือน        .พ.ศ.      .
แล้วขอแสดงความยินยอมในการที่   ได ้ท าส ัญญาดังกล ่าวให ้ไว ้ต ่อกระทรวงสาธารณส ุข     
ทุกประการ 
 
 
 
   (ลงชื่อ)    ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
          (    ) 
 
   (ลงชื่อ)    พยาน 
           (    ) 
 
   (ลงชื่อ)    พยาน 
           (    ) 
 
 
 
 
 
     

 

 (ลงชื่อ)    นักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา 

 



๙๘ 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ให้สัญญา 
(โปรดกรอกรายละเอียดภูมิล าเนาในการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 

 

 ข้าพเจ้า นาย,นาง,นางสาว                     .. 
 เกิดเม่ือวันที่  เดือน               พ.ศ.  อายุ               ป ี
 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที ่    ออกให้ ณ                          . 
 วันออกบัตร     วันหมดอายุบัตร                                     . 
 อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย                                                             .. 
 ถนน     ต าบล/แขวง                   . 
 อ าเภอ/เขต    จังหวัด                             .
 บิดาชื่อ                         .
 มารดาชื่อ                       .
 หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย                     . 
  

รายชื่อจังหวัดภูมิล าเนาทีต่้องชดใช้ทุนตามพื้นที่การรับของมหาวิทยาลัยที่ให้ในการสมัคร 
เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

ณ วันที่สมัคร 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) 

 
จังหวัด            . 
 

*หมายเหตุ กรณีหากจังหวัดที่ต้องการชดใช้ทุนตามภูมิล าเนา (ในแต่ละปีที่บรรจุ) มีอัตราแพทย์ต่อประชากร
เกินจ านวนที่ก าหนด จะต้องไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชดใช้ทุนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือตามแต่ผู้รับสัญญา
จะมีค าสั่งต่อไป 
 

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) 
 
อ าเภอ      จังหวัด      . 
 

*หมายเหตุ กรณีหากจังหวัดที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามภูมิล าเนา(ในแต่ละปีที่บรรจุ) มีอัตราแพทย์ต่อ
ประชากรเกินจ านวนที่ก าหนดจะต้องไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชดใช้ทุนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
หรือตามแต่ผู้รับสัญญาจะมีค าสั่งต่อไป 
 
 
 
(ลงชื่อ)    นักศึกษาผู้ให้สัญญา 

 



๙๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
 

สัญญาเลขที่   . 
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ     ต าบล/แขวง      ..
อ าเภอ/เขต  จังหวัด   เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ..       . 
ระหว่างกรม   กระทรวง   โดย   .ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”ฝุายหนึ่งกับนาย/นาง/นางสาว              ชื่อสกุล      ..
เกิดเมื่อวันที่      เดือน                พ.ศ.              อายุ                         ปี 
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน             ระดับ                  ขั้น                                 บาท 
ต าแหน่ง   สังกัด               .กอง       กรม                          . 
กระทรวง   อยู่บ้านเลขท่ี    ซอย             ถนน               .. 
ต าบล/แขวง   .อ าเภอ/เขต  จังหวัด       .ซึ่งต่อไปนี้ 
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”อีกฝุายหนึ่ง  
  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน ห รือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝุายได้ตกลงกันดังข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศภาคปกติ  
ระดับ               สาขาวิชา            ที่มีก าหนด                      . 
นับตั้งแต่วันที่  เดือน  พ.ศ. จนถึงวันที่  เดือน  พ.ศ.     .
  ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา เพิ่มเติม ผู้ให้สัญญาจะต้อง
รักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการ ของผู้รับสัญญาและ
ของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไป
ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการ
ไปศึกษา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้ 
  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บปุวยหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า)วัน ผู้ให้สัญญา
จะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย  

 
 

/ผู้ให้สัญญา… 
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  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน  
และตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา หรือทางราชการก าหนด 
  ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา 
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้อง
ยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที
และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผู้ให้สัญญา
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
       3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของผู้ให้สัญญาทันท ี
       3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม             กระทรวง                          .
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
       3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมและยังปฏิบัติราชการ
ไม่ครบตามระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิม
ต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย 
  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
  ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม  กระทรวง      .
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ 
ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้รับสัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็น
เบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา 
หรือฝึกอบรมแพทย์แพทย์ประจ าบ้านในสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา ให้ชดใช้เป็น 3 เท่า
ของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอ่ืน ๆ ที่รับทั้งหมดระหว่างศึกษา หรือฝึกอบรม บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ 15 
ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 
หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญา
กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 

 
/ข้อ 6... 
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คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- 3 - 
 

  ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา 
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา 
หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ 
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 
  ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ 
ผู้ให้สัญญาสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคล
วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 
แล้วแตก่รณ ีแต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา               (             ) ปี นับแต่วันที่     
ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าว
ข้างต้นผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่
ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความรับผิด 
  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือในระหว่างระยะเวลา
ที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษ
ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5  
  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา 
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้
เงินทีผู่้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้                               ... 
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน
รายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย
หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจาก
ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา
ค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่
ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้
ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 
 
 

 
 

/หนังสือ… 
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  หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝุายละฉบับ 

 
      ลงชื่อ    ผู้ให้สัญญา 

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    ผู้รับสัญญา 

              (    ) 
 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

  ข้าพเจ้า    คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ                 .. 

ยินยอมให้     ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
      ลงชื่อ    ผู้ให้ความยินยอม 

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
      ลงชื่อ    ผู้ให้สัญญา 

              (    ) 
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สัญญาค้ าประกัน 

(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)163
 

 

 สัญญาเลขท่ี  /  . 
ท าท่ี      . 

วันที ่  เดือน   พ.ศ.  . 
 

  ตามท่ี                                                     ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”   
ได้รับอนุญาตจาก                          ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา ” ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม/
ฝึกอบรมที ่                       ตามสัญญาเลขที่        ลงวันที่                      . 
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “สัญญาอนุญาต”  นั้น 
  ข้าพเจ้า         อายุ    ปี 
อาชีพ    ต าแหน่ง    สังกัด                                    .
อยู่บ้านเลขท่ี  ซอย    ถนน                                                .
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด                                    . 
ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ 
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆและต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา      
ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
อนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ าประกันจ านวน                                           บาท 
(                                              ) และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้
พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้  เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ /หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าว
ก าหนดแล้วแต่กรณี  
  ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา หรือฝึกอบรมต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา 
หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย
แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ าประกันนี ้
  ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวน
เงินในการช าระหนี้นั้นให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้
ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

ข้อ 3 … 

                                                           

 163 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ เร่ือง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม 
และปฏบิัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๑๐๔ 
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  ข้อ 3  ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระ
ผูกพันใดๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้ 
  ที่ดิน  
  (๑) โฉนดเลขที่         หน้าส ารวจ                                               .  
ระวาง     เนื้อท่ี   ไร่  งาน       ตารางวา อยู่ที่ต าบล/แขวง      . 
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   ราคาประมาณ    บาท 

(    ) 
  (๒) โฉนดเลขที่   หน้าส ารวจ                                     .. 
ระวาง    เนื้อท่ี  ไร่ งาน       ตารางวา อยู่ที่ต าบล/แขวง                .. 
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   ราคาประมาณ    บาท 

(    )        
  (๓).                                                                                           . 
                                                                                                               . 
 

  หลักทรัพย์อ่ืนๆ 
  1).                                                                                           .
ราคาประมาณ    บาท (      ) 
  2)                                                                                                    .
ราคาประมาณ    บาท (      ) 
  ข้อ 4 ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้ าประกันตามท่ีระบไุว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 
  ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท าสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา
หรือฝึกอบรม จนถึงวันที่  เดือน               พ.ศ.             และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอน
การค้ าประกนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ
ต่อหน้าพยาน 
 
 

      ลงชื่อ    ผู้ค้ าประกัน 

           (    )                                
 

      ลงชื่อ    พยาน 
           (    )                                
 

      ลงชื่อ    พยาน 
           (    )                                
 
 
 
 

หมายเหตุ: การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลภายนอก 
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สัญญาเลขท่ี   . 
 

แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนช าระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน 

ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ท าท่ี    . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 

  ข้าพเจ้า                                              อายุ              ปี เลขประจ าตัวประชาชน
เลขที ่  (บัตรประจ าตัวข้าราชการเลขที่     /   ) ออกให้โดย                                      .
เมื่อวันที่  เดือน           พ.ศ.                 ปรากฏหลักฐานตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่                   .
ตรอก/ซอย                              ถนน    ต าบล/แขวง                               .
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   โทรศัพท ์                                            .
อาชีพ  ต าแหน่ง   สังกัด   ส านักงาน                                  .
ตั้งอยู่เลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต                      .
จังหวัด                                              โทรศัพท ์                             ขอท าหนังสือรับสภาพหนี้
และขอผ่อนช าระหนี้ให้ไว้ต่อ     ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ตามท่ีข้าพเจ้าได้ท าสัญญา   ฉบับลงวันที่                                .
ไว้ต่อ     และข้าพเจ้าได้ผิดสัญญา                             ดังกล่าว
ซ่ึงข้าพเจ้าจะต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าวรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น        . 
.                                   บาท (                                                     ) และข้าพเจ้ายอมรับ
ว่าเป็นหนี้ตามสัญญาดังกล่าวจริง โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพหนี้และยินยอมรับผิดชดใช้เงิน
ดังกล่าวจ านวนเงินทั้งสิ้น    บาท (     ) โดยข้าพเจ้า 

ได้ชดใช้เงินในวันที่ท าหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แล้วเป็นจ านวนเงิน     บาท 

(     ) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้จ านวน   บาท 

(    ) ส่วนเงินที่ยังค้างช าระที่เหลืออีกจ านวน                 บาท 

(    ) ขอผ่อนช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  ปี          เดือน 

พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ค้างช าระนับแต่วันที่ท าหนังสือนี้จนถึงวันช าระ
หนี้ครบตามจ านวน 
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  ข้อ 2 จ านวนเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชดใช้ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ                            .บาท (                                                  ) พร้อมทั้งช าระ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดที่ช าระเงินต้นด้วยจนกว่าจะครบจ านวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้และข้าพเจ้ารับรองว่า
จะไม่เรียกร้องเพ่ือขอระงับ หรืองดเว้นการช าระหนี้ครั้งนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้ จะเริ่มผ่อนช าระภายในวันที่        .              
ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน   พ.ศ.             .เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในกรณีที่การผ่อนช าระหนี้ ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง ถ้ากระทรวงการคลัง
ไม่อนุมัติให้ข้าพเจ้าผ่อนช าระเป็นรายเดือนตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมผ่อนช าระเงิน 
ตามจ านวนที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดในการช าระหนี้เกินกว่า                     เดือน หรือไม่สามารถ
ส่งเงินช าระหนี้ได้หรือผิดเงื่อนไขใดๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการยกเลิกการขอผ่อนช าระหนี้
ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  
ที่ค้างช าระทั้งหมดให้แก ่  (ชื่อส่วนราชการ)     ทันทีและหรือยินยอม
ให้       (ชื่อส่วนราชการ)                      หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ส่งใช้หนี้ได้อีกด้วย 

  ข้อ 5 ในวันที่ท าหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้จัดให้                   (ชื่อบุคคล)        ค้ าประกัน
การช าระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ของข้าพเจ้า ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือเป็นคนสาบสูญ หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมี   
ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือสภาพฐานะความเป็นผู้ค้ าประกันลดน้อยลง หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณา
ให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้ค้ าประกัน ข้าพเจ้าจะด าเนินการเปลี่ยนผู้ค้ าประกันให้เป็นที่พอใจ ภายใน 60 (หกสิบ) วัน 
นับแต่ทราบเหตุ หรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

  ข้อ 6. หากต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการส่งเงินหรือในการบังคับช าระหนี้ 
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือนี้ 
โดยตลอดแล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้ายึดถือไว้
1 (หนึ่ง) ฉบับ            (ชื่อส่วนราชการ)            ยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ และเก็บไว้ที่   
ผู้จัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินอีก 1 (หนึ่ง ) ฉบับ 
 
 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รับสภาพหนี้ 
          (    ) 
 

 ลงชื่อ    พยาน  ลงชื่อ   พยาน 

 (    )    (   ) 
 

 
 



๑๐๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

  ข้าพเจ้า     อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่                   .. 

ตรอก/ซอย                              ถนน    ต าบล/แขวง                               .. 

อ าเภอ/เขต   จังหวัด   สัญชาติ                                               .. 

คู่สมรสของ    ได้รับทราบข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 

ของ     แล้วยินยอมให้    ท าสัญญานี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ    ผู้ยินยอม 

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

 

 

 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

สัญญาค้ าประกัน 
(แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนช าระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน  

ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)164 
 

สัญญาเลขท่ี        /  . 
ท าท่ี    . 

     วันที ่  เดอืน   พ.ศ.   
 

  ข้าพเจ้า     (1)    อายุ ปี 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี    (บัตรประจ าตัวข้าราชการเลขที่     /    )
ออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.  ณ                                        .
ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการแนบทา้ยสัญญานี้ 
อยู่บ้านเลขท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง                             .
อ าเภอ/เขต   .จังหวัด   โทรศัพท ์                                         .
อาชีพ  ต าแหน่ง  สังกัด   สถานที่ท างาน                                    .
ต้ังอยู่เลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง                                             .

อ าเภอ/เขต   จังหวัด    โทรศัพท ์                                .
ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่   (2)  ดังมขี้อความต่อไปนี้   
  ข้อ ๑ ตามที่  (3)  ได้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้     
ไว้ต่อ  (2)  เป็นจ านวนเงิน   บาท (                                     )
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจ านวนเงินที่ค้างช าระตามหนังสือฉบับลงวันที่                     .
เดือน  พ.ศ.  .นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือดังกล่าวโดยตลอดแล้ว  
จึงตกลงยินยอมผูกพันตนที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน    (3)                              .
ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ดังกล่าว ถ้า                        (3)                        .
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด        
ด้วยประการใด ๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่                          (2)                                  ข้าพเจ้ายินยอม
ช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่
                       (2)                      และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า  
จะมีการช าระหนี ้ครบเต็มจ านวนแล้ว ทั ้งนี ้ เว้นแต่เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 
    (2)  จะเรียกให้ข้ าพเจ้าช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าว          
ถึงการผดินัดของ                                   (๓)                                        จะไปถึงข้าพเจ้ามิได ้แต่ไม่  
ตัดสิทธิข้าพเจ้าทีจ่ะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 
  ข้อ ๒ ในกรณีที ่   (๒)   ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงิน
ในการช าระหนี้ให้แก่   (๓)    โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอม
มิให้เอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ย
และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

ข้อ 3 ... 

                                                           

 164 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ เร่ือง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม 
และปฏบิัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๑๐๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- 2 - 
  
  ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อ   (2)  ดังนี้ 
  ที่ดิน  
  (1) โฉนดเลขที่    หน้าส ารวจ                                        .
ระวาง  เนื้อท่ี  ไร่ งาน  ตารางวา อยู่ที่ต าบล/แขวง                      .
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   ราคาประมาณ    บาท 
(                                    )   
  (2) โฉนดเลขที่    หน้าส ารวจ                                        .
ระวาง  เนื้อท่ี  ไร่ งาน  ตารางวา อยู่ที่ต าบล/แขวง                      .
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   ราคาประมาณ    บาท 
(                                         ) 
  (๓).                                                                                               . 
                                                                                                                       . 
 

  หลักทรัพย์อ่ืน 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
  ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า
ตามท่ีระบไุวใ้นข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมผีลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก   (๒)      ก่อน 
  ข้อ ๕  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกนัตลอดระยะเวลาที่  (3)       ..
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ
ต่อหน้าพยาน 
 
      ลงชื่อ    ผู้ค้ าประกัน 

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

(ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้
และขอผ่อนช าระหนี้หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับช านาญการ หรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
หมายเหตุ  : (๑) ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 
   (2) ชื่อส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 
   (3) ชื่อผู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และผ่อนช าระหนี้  



๑๑๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

สัญญาเลขท่ี   . 
 

สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน                 
ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

 
เขียนที่   . 

     วันที ่  เดอืน   พ.ศ.  . 
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว)                                               .
เกิดเม่ือวันที่  เดือน    พ.ศ.  อายุ                           ป ี
รับข้าราชการเป็นข้าราชการระดับ  ขั้น  บาท ต าแหน่ง                                    .
กรม    กระทรวง                                                                       .
อยู่บ้านเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน                                      .
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                                                  .
จังหวดั     คู่สมรสชื่อ                                                              .
(ต่อไปในสัญญานี้   จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) ฝุายหนึ่งกับ                                                         .
โดย     ต าแหน่ง                                                             .
(ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา”) อีกฝุายหนึ่ง 
 
  คู่ท าสัญญาทั้งสองฝุายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้ให้สัญญาได้ปฏิบัติผิดสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
ฉบับลงวันที่    เดือน    พ.ศ.                 .
ทีใ่หไ้ว้แก่            (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”) 
โดยขอลาออกจากราชการขณะที่ยังรับราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญาจึงต้องรับผิดชดใช้  
เงินเดือน เงินเพ่ิม และ/หรือเงินอ่ืนใดพร้อมเบี้ยปรับแก่ทางราชการเป็นจ านวนทั้งสิ้น   บาท
(    ) และ/หรือเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับอีกจ านวน    บาท
(    )  นั้ น  บั ดนี้ ผู้ ให้ สัญญาได้ รั บอนุญาตให้ กลั บ เข้ า รับราชการ ใหม่               
ณ    และได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการครั ้งใหม่เป ็น
ระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา                                                                         .
ฉบับลงวันที่         .เดือน               พ.ศ.           .ทีใ่ห้ไว้แก่                                               .
ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ แห่งสัญญานี้แล้ว 
 
 
 

2. (ก)... 
 



๑๑๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- 2 - 
 

  2. (ก) ผู้ให้สัญญาตกลงจะรับราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้อง
รับราชการชดใช้ที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิม 
      (ข) ผู้ให้สัญญาตกลงจะรับราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ระยะเวลาทีร่ับทุนไปศึกษา 
  3. (ก) ผู้ให้สัญญาได้ช าระค่าเสียหายเพื่อชดเชยเงินเดือน เงินเพิ่ม และหรือเงินอื่น
ใดเป็นจ านวน     บาท (                                                           )
ให้แก่ผู้รับสัญญาในขณะท าสัญญาฉบับนี้แล้ว หากผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาตามที่ 
ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 (หักด้วยจ านวนเงิน 
ค่าเสียหายที่ได้ช าระไว้แล้วดังกล่าว) และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญาข้อนี้  
โดยให้คิดลดลงตามส่วนของจ านวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว 
  (ข) หากผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญา 
จะต้องรับผิดชดใช้เงินจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินดังกล่าว 
โดยให้คิดลดลงตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว 
  4. หากผู้ให้สัญญาถูกฟูองด าเนินคดี กรณีผิดสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรม 
ณ ต่างประเทศ และต่อมาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ทุน
ตามสัญญาดังกล่าว แต่คดียังไม่ถึงที่สุดและได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ผู้ให้สัญญายินยอมช าระ
เงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งทางราชการได้ใช้จ่ายไปแล้วในการด าเนินคดีคืนให้แก่ทางราชการ
ทั้งหมด 
 
.            . 
 
  (เชิงอรรถ ของข้อ 2) 
  ข้อความในข้อ 2 (ก) และ (ข) นี้ให้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 2 (ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผัน 
ให้นับเวลาทีข่อกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 และข้อ 21 ส าหรับข้อ 2 (ข) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับ 
การผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 22 
  (เชิงอรรถ ของข้อ 3) 
  ข้อความในข้อ 3 (ก) และ (ข) นี้ให้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 3 (ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผัน
ให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใช้ทุนโดยต้องชดใช้เงินบางส่วน ส าหรับข้อ3(ข)ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญา 
ไดร้ับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใช้ทุนโดยไม่ตอ้งชดใช้เงิน 
 
 
 

5.ถ้า... 
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  5. ถ้าปรากฏว่าในระหว่างผิดสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
จนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผันได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญาจากผู้ให้สัญญาหรือผู้ ค้ าประกันหรือได้มี 
บุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้สัญญาจะ  
ไม่เรยีกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วทั้งสิ้นนั้นคืนจากทางราชการ 
  6. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ถือว่าพันธะต่าง ๆ ของผู้ให้สัญญาตามสัญญาเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่
เทา่ที่มิได้ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้จนกว่าผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติราชการชดใช้
ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ 
  7. เงินที่จะต้องรับผิดชดใช้ในกรณีที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญานี้ 
ผู้ให้สัญญาจะช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา
ไม่ช าระภายในก าหนดหรือช าระให้ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญา
ยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินทีมิ่ได้ช าระอีกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย 
  8. ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 
      8.1 ตาย 
      8.2 ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญา  
   ไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
  9. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาผู้ให้สัญญายินยอมให้ 
ผู้รับสัญญาหักเอาจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดท่ีผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการได้ 
  10. ในการท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้                                                       .
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว และหากภายหลังผู้รับสัญญาเห็นสมควร 
ให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญายินยอมปฏิบัติตามทันที 

 
  ถ้าผู้ค้ าประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุการค้ าประกัน
ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนต่อไปภายใน            เดือน 
นับแต่วันที่ผู ้ค้ าประกันเดิมตายลง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่ต้องค้ าประกัน    
ตามสัญญาค้ าประกันเดิมจนครบก าหนดอายุการค้ าประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 
 
 
 
 
 

 
สัญญา... 
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  สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ผู้รับสัญญาถือไว้ 1 ฉบับ และผู้ให้สัญญาถือไว้ 1 ฉบับ 
 
 
 
      ลงชื่อ    ผู้ให้สัญญา 

              (    ) 
 
      ลงชื่อ    ผู้รับสัญญา 

              (    ) 
 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
   

  ข้าพเจ้า     คู่สมรสของ    . 

ได้รับทราบข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้    .ท าสัญญานี้ได ้

 

 

 

      ลงชื่อ    ผู้ยินยอม 

              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
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สัญญาค้ าประกัน 
(สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา 

ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)165 
สัญญาเลขท่ี  . 

ท าท่ี    . 
     วันที ่ เดอืน  พ.ศ.   

 

  ข้าพเจ้า    (1)    อายุ     ปี
อาชีพ    ต าแหน่ง    สังกัด                                    .
ต้ังบา้นเรือนอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย                                                   .
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                              .
จังหวดั   ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
แนบทา้ยสัญญานี้ ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่   (2)  ดังมีข้อความต่อไปนี้
  ข้อ ๑ ตามที่    (3)                ได้ปฏิบัติผิดสัญญา 
ของข้าราชการทีไ่ปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัตกิารวิจยั ฉบับลงวันที่  เดือน  พ.ศ.     . 
ทีใ่หไ้ว้แก่  (๔)   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” และได้รับ
การผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการครั้งใหม่เป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาผ่อนผันให้
นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ฉบับลงวันที่      .
เดือน   พ.ศ.  ทีใ่ห้ไว้แก่    (๒)      ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“สัญญาผ่อนผัน”นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงท าสัญญาค้ าประกัน
ให้ไว้แก่   (2)      . ว่าถา้    (3)                .
กระท าผิดสัญญาผ่อนผันไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือกระท าผิดเงื่อนไขของ   (2)                    .
ตามสัญญาเดิมในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามความในข้อ ๖ แห่งสัญญาผ่อนผัน และต้องชดใช้เงินให้แก่
             (๒)        ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญาดังกล่าวนั้นให้แก่                                          (๒)                                          ภายใน
วงเงนิค้ าประกนัจ านวน                               บาท (                                          ) และข้าพเจ้าจะรับผิด      
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ 
เว้นแต่หากเป็นกรณตีามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ 
ก็ถือปฏบิัติตามท่ีบทบัญญติัดังกล่าวก าหนด แล้วแต่กรณี 
     (2)  จะเรียกให้ข้ าพเจ้าช าระหนี้ ก่อนที่หนั งสื อ    
บอกกล่าวถึงการผิดนัดของ  (๓)  จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะ
ช าระหนี้เมือ่หนี้ถึงก าหนดช าระ 
  ข้อ ๒ ในกรณีที ่   (๒)   ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงิน
ในการข้าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่   (๓)  โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
และข้าพเจ้าไดต้กลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมิให้
เอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย 
(ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน   

 
ข้อ 3 ... 

                                                           

 
165 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ เร่ือง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม 

และปฏบิัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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  ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อ   (2)  ดังนี้ 
  ที่ดิน ก. โฉนดเลขที่   หน้าส ารวจ                  .
ระวาง  เนื้อท่ี  ไร่ งาน ตารางวา อยู่ที่ต าบล/แขวง       ..
อ าเภอ/เขต                จังหวัด   ราคาประมาณ    บาท 
(                                    ) 
        ข. โฉนดเลขที่   หน้าส ารวจ                  .
ระวาง  เนื้อท่ี  ไร่ งาน ตารางวา อยู่ที่ต าบล/แขวง       ..
อ าเภอ/เขต                จังหวัด   ราคาประมาณ    บาท 
(                                    ) 
  หลักทรัพย์อ่ืน 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
  ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ 
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก   (๒)   ก่อน 
  ข้อ ๕ ระยะเวลาในภาระก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่  (๓)       .. 
ท าสัญญาผ่อนผัน จนถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ   
ต่อหน้าพยาน 
 
 
      ลงชื่อ    ผู้ค้ าประกัน 

              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

หมายเหตุ : (๑) ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 
   (2) ชื่อส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 
   (3) ชื่อผู้ท าสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
   (4) ชื่อส่วนราชการที่ผู้ท าสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
   (5) หลักทรัพย์ตามสัญญาค้ าประกันข้อ 3 ให้ส่วนราชการตาม (2) แจ้งให้ผู้ค้ าประกัน
       กรอกรายละเอียดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดชอบตามสัญญา 
   (6) ระยะเวลาตามข้อ ๕ ให้นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาผ่อนผันจนลงวันที่ผู้ได้รับการผ่อนผัน 
        ปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาผ่อนผัน 



๑๑๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

และค าสั่งมอบอ านาจ 



 
ที่ นร 1013.8.5/ว 22 

   
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม.  10300 

 15  กันยายน  2552 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม   ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บัญญัติวา การให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด 

ดั งนั้ น  เ พื่ อ ให เ ป น ไปตาม เ จตนารมณ ของพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข า ร าชก าร 
พลเรือน  พ .ศ . 2551  ที่ตองการจะมุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพ  และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการผลักดันงานขององคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐตามที่กําหนดไว  และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ  
ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว  คลองตัว  มีเกณฑการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา
เพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ก.พ. จึงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาใหขาราชการไปพัฒนาโดยวิธีการตาง ๆ ใน
ประเทศ ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ 
ดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายปรีชา   วชัราภัย) 
                                  เลขาธิการ ก.พ.                               สําเนาถูกตอง 

ศูนยจดัการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู                                                           
โทร. 0 2281 9453                                (นายขจร  ไศละสูต) 
โทรสาร 0  2628 6202                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม 

 ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัิติการวจิัย ในประเทศ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒  ลงวนัที� ๑๕ กนัยายน  ๒๕๕๒) 

------------------------ 

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ .ศ . ๒๕๕๑  ที�ตอ้งการจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ  และการ
เพิ�มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื�อให้มี ขีด
ความสามารถในการผลกัดนังานขององคก์รใหเ้กิดผลสัมฤทธิ6 ต่อภารกิจภาครัฐตามที�กาํหนด
ไว ้ และเพื�อเป็นการกระจายอาํนาจให้กบัส่วนราชการ  ลดขั9นตอนการดาํเนินงานให้มีความ
รวดเร็ว  คล่องตวั  มีเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม
ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ  ที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก.พ. จึงกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ เพื�อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ขา้ราชการในประเทศ โดยวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี9  

หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ข้อ ๑  ในหลกัเกณฑนี์9  

“ผูมี้อาํนาจอนุมติั”  หมายความวา่   

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหน้าส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูท้าํหนา้ที�หัวหนา้กลุ่มภารกิจ หรือหัวหนา้
ส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหนา้ส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
หรืออธิบดี  สาํหรับขา้ราชการในสังกดั 

(๓) หวัหนา้ส่วนราชการซึ�งไม่มีฐานะเป็นกรม สาํหรับขา้ราชการในส่วนราชการนั9น 



 ๒

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น
และมีฐานะเป็นกรม หรือส่วนราชการที�ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
อธิบดีหรือเทียบเท่า  ทั9งนี9  ที�อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร 

"ขา้ราชการ”  หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

“ศึกษาเพิ�มเติม”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตาม
หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศ  เพื�อให้ไดม้าซึ� งปริญญาหรือประกาศนียบตัร
วชิาชีพ และเป็นการเรียนหรือการวจิยัในเวลาราชการ 

“ฝึกอบรม”  หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ ดว้ย
การเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
ที�ด ําเนินการในประเทศ  ทั9 งนี9  โดยมิได้มีว ัตถุประสงค์เพื�อให้ได้มาซึ� งปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

“ดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นที�ดาํเนินการภายในประเทศ 

“ปฏิบติัการวิจยั”  หมายความว่า  การทาํงานวิจยัในประเทศเพื�อนาํผลที�ไดรั้บมาใช้
ประโยชนข์องส่วนราชการโดยตรง  แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจยัตามลกัษณะหรือที�เป็น
ส่วนหนึ�งของการศึกษาหรือฝึกอบรม  

“ทุน”  หมายความว่า  เงินที�ส่วนราชการเป็นผูใ้หส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั  รวมทั9งค่าใชจ่้ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเดินทาง
ระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  แต่ไม่หมายความรวมถึงเงินที� 
ส่วนราชการจ่ายใหส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อ ๒  การใหข้า้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัใหผู้มี้
อาํนาจอนุมติัพิจารณาถึงอตัรากาํลงัที�มีอยู่ โดยให้มีผูป้ฏิบติังานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่
ราชการและไม่ตอ้งตั9งอตัรากาํลงัเพิ�ม 

ข้อ ๓  ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9   
ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัเป็นผูว้นิิจฉยัชี9ขาด คาํวนิิจฉยันั9นเป็นที�สุด 

 



 ๓

การศึกษาเพิ�มเตมิ 

ข้อ ๔  การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) สาขาวิชาและระดบัความรู้ที�ใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติมตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็น
ประโยชนก์บังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันาตนเอง
และไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

 (๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพิ�มเ ติมในสถาบันการศึกษาที�กระทรวง 
ศึกษาธิการใหก้ารรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 

(๓) การศึกษาเพิ�มเติมตามคาํสั�งหรือการมอบหมายของทางราชการใน
หลกัสูตรที� อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�ง เพื�อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที�ไปศึกษาใน
หลกัสูตรนั9น ๆ ไปปฏิบติัราชการ ซึ�งอาจจะนาํผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลื�อนเงินเดือนได ้

ข้อ ๕ ขา้ราชการที�จะไปศึกษาเพิ�มเติมในประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี9  

(๑) พน้จากการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการแลว้  ในกรณีที�มีความจาํเป็น
อย่างยิ�งที�จะตอ้งให้ขา้ราชการที�ยงัอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการไปศึกษา
เพิ�มเติม ใหก้ระทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บอนุมติัเป็นการเฉพาะรายจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที�จะ 
ชดใช้ไดค้รบก่อนเกษียณอายุราชการ  ทั9งนี9  โดยให้รวมระยะเวลาที�ตอ้งชดใช้สําหรับการ 
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวจิยั เดิมที�ชดใชไ้ม่แลว้เสร็จดว้ย 

(๓) ผูบ้งัคบับญัชาตั9งแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็น 
ผูที้�มีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

(๔) ในกรณีที�เคยได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติม หรือปฏิบติัการวิจยัใน
ประเทศตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือตามระเบียบอื�น จะตอ้งกลบัมาปฏิบติั
ราชการแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๖  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปศึกษาเพิ�มเติม ตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  



 ๔

(๑) หลกัสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ�มเติมของสถาบนัการศึกษาที�จะไป
ศึกษา พร้อมหนงัสือตอบรับจากสถาบนัการศึกษาที�จะไปศึกษาเพิ�มเติม 

(๒) บนัทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการที�
จะต้องให้ข้าราชการผู ้นั9 นไปศึกษาเพิ�มเติม  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที�จะให้
ขา้ราชการผูน้ั9นกลบัมาปฏิบติั 

(๓) คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๕ (๓) 
(๔) หลกัฐานการศึกษาของขา้ราชการที�จะไปศึกษา 
(๕) หลกัฐานการไดรั้บทุน (ถา้มี) 

การฝึกอบรม 

ข้อ ๗   การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที�จะให้ไปฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้ง
หรือเป็นประโยชน์กบังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปฝึกอบรมเพิ�มเติมเพื�อ
พฒันาตนเองและไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒)  ตอ้งเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบนัหรือหน่วยงานที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้
ความเห็นชอบ 

(๓)  ขา้ราชการที�จะไปฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�หลกัสูตรฝึกอบรม
นั9น ๆ กาํหนด 

ข้อ ๘  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรมตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบนัที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรม 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการ 
ที�จะตอ้งใหข้า้ราชการผูน้ั9นไปฝึกอบรม 

ข้อ ๙  การให้ขา้ราชการไปฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  ถือเป็น
การใหข้า้ราชการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการอนุมติัให้
เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของทางราชการ พ.ศ .๒๕๒๔ 
 



 ๕

การดูงาน 

ข้อ ๑๐  เรื�องหรือหัวขอ้ที�จะไปดูงานตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน์กบังานของ
ส่วนราชการนั9น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ข้อ ๑๑  การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ตอ้งมีระยะเวลาในการดูงาน 
ไม่เกินเจด็วนั  ในกรณีที�มีระยะเวลาในการดูงานเกินเจด็วนั ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม 
ใหถื้อเป็นการฝึกอบรม 

การดูงานที�เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการ 
ดูงานต่อจากการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรมอนัถือเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือ
ฝึกอบรมดว้ย ใหด้าํเนินการตามที�กาํหนดไวส้าํหรับกรณีการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม 

การปฏิบัตกิารวจิยั 

ข้อ ๑๒  การให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งเป็นนกัวิจยัที�มีผลงานวิจยัที�เป็นประโยชน์ และ
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศแลว้อยา่งนอ้ยสองผลงาน 

(๒) เป็นการวิจัยที�สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ หรือ
แผนงานที�ส่วนราชการดําเนินงานอยู่หรือเตรียมที�จะดําเนินงาน  และหัวข้อวิจัยเป็น 
ส่วนหนึ� งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั9นๆ ซึ� งได้มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบและ 
มีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที�จะดําเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ 
ที�ชัดเจนที�จะให้ขา้ราชการกลบัมาดาํเนินการวิจยัต่อไป และหัวขอ้วิจยัเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยตรง 

(๓) ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการวิจยัสาํหรับขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัให้ไป
ปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะตอ้งไม่เป็นไปในลกัษณะวา่จา้ง 

(๔) เป็นการปฏิบติัการวิจยัตามโครงการและแผนปฏิบติังานที�ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส่วนราชการเจา้สังกดัแลว้ 

ข้อ ๑๓  ขา้ราชการที�จะไปปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี9  

(๑)  สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 



 ๖ 

(๒)รับราชการติดต่อกนัมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ� งปี  ในกรณีที�มี
ความจําเป็นอย่างยิ�ง ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการที� รับราชการยงัไม่ครบหนึ� งปีไป
ปฏิบติัการวจิยัได ้แต่ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งพน้การทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการแลว้ 

(๓) ส่วนราชการเจา้สังกดัรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจยั งานสอน 
หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื� องที�จะทาํการวิจยัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี และ 
มีความเหมาะสมที�จะใหป้ฏิบติัการวจิยั 

(๔) ในกรณีที�เคยไดรั้บอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยัตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือระเบียบอื�นมาแลว้ จะตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๑๔  ให้ส่วนราชการเจา้สังกดัดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขนี9  แลว้นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัเพื�อพิจารณาอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวจิยั 

ในการขออนุมติัตามวรรคหนึ�งใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี9  
(๑) โครงการ แผนปฏิบติัการวิจยั  พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 

สถาบนั หรือหน่วยงานที�ทาํการวจิยั 
(๒) บนัทึกของส่วนราชการเจา้สังกดัซึ� งแสดงเหตุผลความจาํเป็นที�จะตอ้ง

ให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที�จะให้ขา้ราชการผูน้ั9น
กลบัมาปฏิบติัราชการ 

(๓) รายละเอียดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไปปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๑๕  ส่วนราชการจะอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวิจยัไดไ้ม่เกินสองปีนบัแต่
วนัที�เริ�มไปปฏิบติัการวจิยั 

การทําสัญญา 

ข้อ ๑๖  ขา้ราชการที�ได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตอ้งทาํ
สัญญาตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

ใหส่้วนราชการทาํสัญญาใหข้า้ราชการที�ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยั
กลบัมาปฏิบติัราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการ
วจิยัแลว้แต่กรณี 



 ๗ 

ขา้ราชการผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสัญญา ตอ้งชดใชเ้งินเดือน ทุนที�
ไดรั้บระหวา่งศึกษา และเงินที�ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กบัใหใ้ชเ้งินอีกจาํนวนหนึ�ง เท่ากบั
จาํนวนเงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี9 ยปรับแก่ทาง
ราชการ อีกดว้ย 

ในกรณีที�กลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบกาํหนดตามสัญญา กใ็หล้ดจาํนวนเงิน
ที�จะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 

ขา้ราชการผูใ้ดอยูใ่นระหวา่งปฏิบติัราชการชดใช ้แต่โอนไปรับราชการที�ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ถา้ไดรั้บอนุมติัให้ผ่อนผนัเรื�องนับเวลาที�โอนไป
ปฏิบติัราชการดงักล่าวเป็นเวลารับราชการชดใชต่้อเนื�อง ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่นั9นรับโอนทั9งสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานั9นดว้ย 

การกาํกบัดูแล 

ข้อ ๑๗  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั ตอ้งอยูใ่นความดูแลของส่วนราชการเจา้สังกดั  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง 
หรือคาํแนะนาํของส่วนราชการเจา้สังกดั  รวมทั9งของ ก.พ.  และสาํนกังาน ก.พ. 

ข้อ ๑๘  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั จะตอ้งรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบั
ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9 นไปและผูมี้อาํนาจอนุมติัทราบ ทุกภาคการศึกษา หรือ 
ทุกหกเดือน และเมื�อสิ9นสุดการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั 

ในกรณีที�ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยัไม่รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั โดยไม่มีเหตุ 
อนัควร ผูมี้อาํนาจอนุมติัอาจพิจารณาใหย้ติุการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั หรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�เห็นสมควรกไ็ด ้

ข้อ ๑๙  ในกรณีที�ส่วนราชการเจา้สังกดัมีความจาํเป็นตอ้งให้ขา้ราชการที�ไปศึกษา
เพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั กลบัเขา้ปฏิบติัราชการก่อนครบกาํหนดเวลา 
ที�ไดรั้บอนุมติั ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามคาํสั�งทนัที 



 ๘

ข้อ ๒๐  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะตอ้งศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ให้สําเร็จภายในระยะเวลา 
ที�กาํหนด 

ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะเปลี�ยนแปลงกาํหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจยั  หรือแนว
การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที�ไดรั้บอนุมติัไวไ้ด ้ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ
อนุมติั 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการเจา้สังกดัรายงานสรุปการดาํเนินการเกี�ยวกบัการพิจารณาให้
ขา้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบติัการวิจยัในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบ
ทุกเดือน ตามแบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 

ข้อ ๒๒  เมื�อครบกาํหนดเวลาที�ได้รับอนุมติั หรือเมื�อเสร็จจากการศึกษาเพิ�มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัก่อนครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติั  ขา้ราชการผูน้ั9น
จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการโดยเร็ว  ทั9งนี9  ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่วนัถดัจาก
วนัที�ครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติัหรือวนัที�เสร็จการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบติัการวจิยั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที� เป็นการศึกษาในระดับที� สูงกว่าปริญญาตรี และในกรณีที�ไป
ปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบติัการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ จาํนวนสองฉบบั ใหส่้วนราชการเจา้สังกดั ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�เสร็จ
จากการศึกษาเพิ�มเติม หรือวนัที�สิ9นสุดโครงการปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๒๓  การอนุมัติให้ข้าราชการผู ้ใดไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยั ที�ไดก้ระทาํโดยถูกตอ้งตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 
ก่อนวนัที�หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9 ใช้บงัคบั ให้เป็นอนัใช้ได ้ และให้ดาํเนินการ 
ในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบัการศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัของขา้ราชการ 
ผูน้ั9นต่อไป ตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 

---------------------- 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน 

กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจัดทําสัญญา   
การชดใชเงิน  และการผอนผันการชดใชเงิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและ
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  มาปรับปรุงเปนระเบียบเพื่อใหเปนหลักเกณฑและมาตรฐาน 
ที่เหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน
กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๔๙๗  แจงตามหนังสือกรมสารบรรณ

คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  ที่  น.ว.  ๑๕๔/๒๔๙๗  ลงวันที่  ๑๘  มถุินายน  ๒๔๙๗ 
(๒) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๑๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๔๐๓/ว.  ๓๙  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๑๒ 
(๓) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๑๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๔๐๓/ว.  ๕๘  ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๒ 
(๔) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๑๖  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/๑๐๘๖๒  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๑๖ 
(๕) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๑๗  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๗๖  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๗ 
(๖) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๑๗  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๒๗  ลงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๑๗ 
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(๗) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๑๘  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๗๕  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๑๘ 

(๘) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๓๙  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๒๓ 

(๙) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๖  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๑/๑๒๙๖๕  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๓๖ 

(๑๐) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๑๕/ว  ๙๑  ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๙ 

(๑๑) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๐  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/ว  ๑๑๑  ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๐ 

(๑๒) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/๘๙๙๒  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๒ 

(๑๓) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/๑๕๗๔๘  ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒ 

(๑๔) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๒๐๕/๑๓๑๔  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๓ 

(๑๕) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๖/ว  (ล)  ๒๘๕๑  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๓ 

(๑๖) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๖/ว  ๑๕๗  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ทุน”  หมายความวา  เงินที่ผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงาน 

ในองคการระหวางประเทศไดรับไปจากทางราชการหรือจากเจาของทุน  เพื่อไปศึกษา  ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ไมวาจะเปนเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใด  
รวมทั้งเงินที่รัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  นิติบุคคลตางประเทศ  นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา
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ในประเทศมอบใหแกรัฐบาลหรือสวนราชการซึ่งรัฐบาล  หรือสวนราชการตกลงรับไว  แตไมรวมถึงเงินเดือน  
เงินประจําตําแหนง  และเงินชวยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมายอื่น  หรือสวนราชการที่เทียบเทา
หรือไมมีฐานะเปนกรม  แตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  ทั้งนี้เทาที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“หนวยงานอื่นของรัฐ”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐอยางอื่นที่ไมใช  สวนราชการ  ไมวาจะเปน
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หนวยงานในกํากับของรัฐ  หรือองคการมหาชน  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“รับราชการ”  หมายความรวมถึง  ปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
“ออกจากราชการ”  หมายความรวมถึง  ออกจากปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
“ระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช”  หมายความวา  จํานวนวันที่ตองรับราชการชดใชทั้งหมด

ตามที่กําหนดไวในสัญญา 
“ระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใช”  หมายความวา  จํานวนวันที่ยังรับราชการชดใชไมครบ

ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา  ซ่ึงคํานวณไดโดยใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชลบดวยระยะเวลา 
ที่ไดรับราชการชดใชแลว 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ขอ ๕ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑) ขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  หรือผูรับทุนจากกระทรวงกลาโหม 
(๒) ขาราชการหรือพนักงานในสังกดัสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจกําหนดระเบียบ

และหลักเกณฑการทําสัญญาและการชดใชเงินข้ึนเองได 
(๓) การดูงานในประเทศหรือตางประเทศที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม 
ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจพิจารณาตีความ

และวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับ  รวมถึงกําหนดการปฏิบัติ  และยกเวนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๑ 
การจัดทําสัญญา 

 
 

ขอ ๗ ผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
ตองทําสัญญาไวกับสวนราชการ  โดยรับรองวาจะกลับมารับราชการ  และมีผูคํ้าประกันตามที่กําหนด 
ไวในระเบียบนี้  เวนแตระเบียบนี้กําหนดใหไมตองทําสัญญา 

ขอ ๘ การรับทุน  การลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ที่ตองทําสัญญา  มีดังนี้ 

(๑) การรับทุนเพื่อการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการ
ตามความตองการของสวนราชการ 

(๒) การรับทุนของขาราชการจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการตามความตองการ 
ของสวนราชการ  ในกรณีที่สวนราชการเจาของทุนกําหนดใหตองทําสัญญากลับมารับราชการชดใช 
ในสวนของเงินทุนแยกตางหากจากสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ 

(๓) การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๔) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 
(๕) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๖) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่สวนราชการกําหนดขึ้นสําหรับขาราชการในสังกดั 
(๗) การฝกอบรมภายในประเทศ  ซ่ึงมีระยะเวลาการฝกอบรมเกินหกเดือน  และสวนราชการ

ตองจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินหาหมื่นบาท 
กรณีตาม  (๑)  (๒)  และ  (๖)  ใหทําสัญญาตามแบบที่สวนราชการเจาของทุนกําหนด  สวนกรณี 

ตาม  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  ใหทําสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๙ การลาศึกษา  และฝกอบรม  ในกรณีดังตอไปนี้  ไมตองทําสัญญา 
(๑) การศึกษาหรือฝกอบรมของขาราชการในหลักสูตรที่กําหนดขึ้น  เพื่อประโยชนในการพิจารณา

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน  หรือเพิ่มพูนศักยภาพ  ตามที่  ก.พ.  กําหนดหรือรับรอง 
(๒) การศึกษาในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๐ การค้ําประกันตามขอ  ๗  ใหจัดทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
หรือสวนราชการเจาของทุน  แลวแตกรณีกําหนด  โดยจัดใหมีผูคํ้าประกัน  ดังนี้ 

(๑) ผูคํ้าประกันตองเปนบิดา  หรือมารดาของผูทําสัญญา  ถาไมมีทั้งบิดาและมารดาตองใหพี่  
หรือนองรวมบิดาหรือมารดาของผูทําสัญญาเปนผูคํ้าประกัน  ทั้งนี้  ผูคํ้าประกัน  ไมตองแสดงหลักทรัพย
ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน 

(๒) ถาไมมีบุคคลตาม  (๑)  จะใหบุคคลอื่นเปนผูคํ้าประกันโดยแสดงหลักทรัพยก็ไดเวนแต
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได  ใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายได
แทนการแสดงหลักทรัพยได 

(๓) ถาไมมีบุคคลตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหสวนราชการต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง  
หากผลการตรวจสอบปรากฏวา  ผูทําสัญญาไมมีบุคคลดังกลาวตาม  (๑)  และ  (๒)  จริง  ใหทําสัญญา
โดยไมตองมีผูคํ้าประกันได 

(๔) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  จะใหขาราชการ  หรือบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได
เปนผูคํ้าประกันก็ได  โดยถาผูคํ้าประกันเปนขาราชการไมจําตองแสดงหลักทรัพย  แตถาเปนบุคคลภายนอก
ตองแสดงหลักทรัพยประกอบดวย  เวนแตในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได  ใหพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้จากฐานะและรายไดแทนการแสดงหลักทรัพยได 

 
หมวด  ๒ 

การชดใชเงินเมื่อผิดสัญญา 
 

 

ขอ ๑๑ เมื่อผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินตามสัญญา  ใหสวนราชการคูสัญญาคิดคํานวณเงินทุน  เงินเดือน  และเงินอื่น
ที่ไดรับจากทางราชการซึ่งผูทําสัญญาและผูคํ้าประกันตองชดใช  พรอมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่
กําหนดในสัญญาและระเบียบนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการการคิดคํานวณเงินที่พึงตองชดใชตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๒ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน  การลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมากกวาหนึ่งคร้ัง  ใหนําระยะเวลา



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ที่ไดรับราชการชดใชแลวทั้งหมดรวมกัน  แลวนําไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช 
ตามสัญญาฉบับแรกกอน  สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชตามสัญญา 
ที่เกิดข้ึนในลําดับถัดไป 

ขอ ๑๓ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน  และการลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่ทําสัญญา  รับทุน  และสัญญาลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ผูกพันไวกับสวนราชการในคราวเดียวกัน  
การคิดเวลารับราชการชดใชใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาทั้งสองฉบับไปพรอมกัน 

การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุนเลาเรียนหลวง  หรือทุนอื่น
ในลักษณะเดียวกันเพื่อไปศึกษา  แลวไดรับทุนอื่นเพื่อศึกษาตอเนื่อง  โดยไดทําสัญญารับทุนตอเนื่องกัน   
ใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ  ชดใชตามสัญญาทุกฉบับ 
ไปพรอมกัน  เวนแตสัญญารับทุนจะกําหนดเง่ือนไขการรับราชการชดใชไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๔ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใช  ใหนําเงินที่ไดรับไปตลอดเวลาการรับทุน  
ลาศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด  คูณจํานวนวันที่จะตองรับราชการชดใช  หารดวยจํานวนวัน 
ที่ตองรับราชการชดใชทั้งหมดตามที่กําหนดไวในสัญญา  ผลลัพธที่ไดใหคูณดวยเบี้ยปรับตามที่ 
กําหนดในสัญญา 

ขอ ๑๕ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใชกรณีผิดสัญญาการไปปฏิบัติงาน 
ในองคการระหวางประเทศใหดําเนนิการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่มิไดกลับมารับราชการชดใช  หรือกรณีที่ไมมีเวลารับราชการชดใชคงเหลือ
พอที่จะนําไปหักชดใชเนื่องจากนําไปหักชดใชตามสัญญาที่เกิดข้ึนกอน  ใหนําเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ที่ไดรับ  คูณดวยระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่คิดเปนเดือน  เศษของเดือนถาเกิน
สิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน  ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง  ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา 

(๒) กรณีที่มีระยะเวลารับราชการชดใชคงเหลือพอที่จะนําไปหักชดใชไดใหนําระยะเวลา 
ที่ตองรับราชการชดใช  หักดวยระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลวคงเหลือเปนระยะเวลาเทาใด  ใหนํา
เงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับคูณดวยระยะเวลาดังกลาวที่คิดเปนเดือน  เศษของเดือนถาเกินสิบหาวัน 
ใหคิดเปนหนึ่งเดือน  ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง  ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๖ การผอนชําระเงิน  การคิดอัตราแลกเปลี่ยน  การคิดคํานวณดอกเบี้ย  การคํานวณทุนทรัพย
เพื่อใชในการฟองคดี  วิธีการเรียกชดใชเงิน  การเบิกหักผลักสงบําเหน็จเพื่อชดใชหนี้  และการยกเวน
ความรับผิดตามสัญญา  เบี้ยปรับและดอกเบี้ย  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
หมวด  ๓ 

การผอนผันการชดใชเงินและการนับระยะเวลาชดใช 
 

 

ขอ ๑๗ การผอนผันตามหมวดนี้ใหสวนราชการคูสัญญาจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกัน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๘ การผิดสัญญาตามขอ  ๑  ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงิน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ออกจากราชการเพื่อรับตําแหนงขาราชการการเมือง  และไดรับแตงต้ังเปนขาราชการการเมือง

ภายในสามเดือนนับแตวันลาออก 
(๒) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไดรับการเลือกต้ัง 

(๓) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไมไดรับเลือกต้ังและไดกลับเขารับราชการในสวนราชการเดิม  สวนราชการใหม  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแตวันเลือกต้ัง 

(๔) เมื่อพนจากตําแหนงทางการเมืองตาม  (๑)  พนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นตาม  (๒)  แลวไดกลับเขารับราชการ
ในสวนราชการคูสัญญา  หรือไดกลับเขารับราชการในสวนราชการใหม  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการคูสัญญาภายในหกเดือนนับแตวันพนจากตําแหนงหรือพนจาก
สมาชิกภาพ  แลวแตกรณี 

(๕) การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นซ่ึงมิใชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
โดยรัฐมนตรีเจาสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

การสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงตอง
ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือกฎหมายอื่น 

(๖) ลาไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก  ทั้งนี้เฉพาะการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่  ๑  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๗) ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศ  ประเภทที่  ๒  ตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม  (๑)  การเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่นตาม  (๒)  การกลับ
เขารับราชการตาม  (๓)  และ  (๔)  การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นตาม  (๕)  และการลาตาม  (๖)  
เปนเวลารับราชการชดใชตามสัญญา  สวนการไปปฏิบัติงาน  ในองคการระหวางประเทศตาม  (๗)  ใหนับ 
เปนเวลารับราชการชดใชเฉพาะการไปปฏิบัติงานในปแรกเทานั้น 

ขอ ๑๙ เมื่อครบกําหนดเวลาการผอนผันตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  หากผูผิดสัญญาซึ่งไดรับ
การผอนผันยังมีระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชตามสัญญาเหลืออยูไมกลับเขารับราชการ  ใหสวนราชการ
คูสัญญาดําเนินการบังคับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันใหชําระหนี้โดยพลัน 

ขอ ๒๐ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  อาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา 
การรับราชการชดใชตามสัญญาได  เมื่อเขาหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเขารับราชการ  ตองไดรับการบรรจุ 
ใหเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแตวันที่ออกจากราชการ  
และการออกจากราชการนั้นตองมิใชกรณีถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่
กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม 
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

แหงใหมที่เปนคูสัญญา  และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชดใชเงินที่ยังขาดอยู
ตามสัญญา  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทา  โดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลาที่รับราชการชดใชแลว 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง ๆ   ในการดําเนินคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา  หรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๑ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  ซ่ึงไมอาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการ 
เปนระยะเวลาการรับราชการชดใชตามสัญญาตามขอ  ๒๐  อาจขอใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการใหม
เปนการรับราชการชดใชทุนได  โดยตองชดใชเงินบางสวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี้ 

(๑) ผูผิดสัญญาซึ่งเปนขาราชการ  รับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ  ซ่ึงตองชดใชคืนเงินทุน  เงินเดือน  และเบี้ยปรับ  ใหผูผิดสัญญาชดใช
คาเสียหายที่ เปนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือตามที่คํานวณไดในกรณีที่ผิดสัญญา 
ใหครบถวนทั้งจํานวนในวันที่ทําสัญญาผอนผัน  สวนเงินทุน  เบี้ยปรับของเงินทุน  เบี้ยปรับของเงินเดือน  
และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการชดใช 
ตามสัญญาฉบับใหม 

ในกรณีที่ไมไดรับทุน  ใหชดใชเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  สวนเบี้ยปรับของ
เงินเดือน  และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาฉบับใหม 



 หนา   ๓๓ 
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(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอมเปนหนังสือ 
ใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน 
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
แหงใหมที่เปนคูสัญญา  และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันที  ที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชําระเงินที่ยังชําระ
ไมครบตาม  (๑)  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่ยังขาดอยูโดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลา 
รับราชการชดใชไปแลว 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงิน  คาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง  ๆ   ในการดําเนนิคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญาหรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๒ การผิดสัญญารับทุนตามขอ  ๘  (๑)  ของผูรับทุนที่รับทุนในขณะที่ยังไมไดรับราชการ
ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงินตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ผูผิดสัญญาตองไดรับบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือน  
นับแตวันที่ส่ังใหยุติการศึกษาหรือนับแตวันที่ผิดสัญญา  แลวแตกรณี 
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(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญาชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
(๓) ในกรณีที่ขอบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือ 

จากที่กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชทุนในสวนราชการอื่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา   
และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอมเปนหนังสือ  และตองไดรับ
การบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การผิดสัญญาระหวางการผอนผันชดใชทุน  ผูรับทุนตองชําระเงินทุนพรอมเบี้ยปรับ 
ตามสัญญารับทุนเดิม  โดยใหคิดคํานวณเงินลดลงตามสวนของเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลว 

(๖) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ไวในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลว  แตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง  ๆ   ในการดําเนินคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับ  ชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา  หรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบคุคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๓ ในกรณีดังตอไปนี้  ใหนับเวลารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
แลวแตกรณีของผูรับทุนตามขอ  ๘  (๑)  เปนเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาเดิมได 

(๑) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุน  ไดเปลี่ยนสภาพ  เปนหนวยงานของรัฐ 
(๒) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุนไดบรรจุใหผูรับทุนเขารับราชการ

ชดใชทุนเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการที่รับราชการชดใชทุนเห็นชอบใหไปรับราชการ
ชดใชทุนในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงใหมอยางตอเนื่อง 

 
หมวด  ๔ 

การบังคับชําระหนี้และการผอนผันการชําระหนี้ 
 

 

ขอ ๒๔ เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐคูสัญญา
ดําเนินการบังคับตามสัญญากับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกัน  ใหชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน
จนคดีถึงที่สุด  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 

เมื่อใดที่ไดดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันจนถึงที่สุดแลว  หากยังไมชําระหนี้  หรือ
เมื่อบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันแลวยังไมเพียงพอชําระหนี้  ใหดําเนินการ
ฟองคดีผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันเปนคดีลมละลายตอไป 

ขอ ๒๕ กรณีผูคํ้าประกันเปนบุคคลภายนอก  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา  พี่หรือนองของผูผิดสัญญา  
เมื่อคดีถึงที่สุดแลวผูผิดสัญญาไมยอมชําระหนี้หรือไมมีทรัพยสินที่จะบังคับคดีเพื่อนํามาชําระหนี้ได 
และผูคํ้าประกันไมสามารถชําระหนี้ได  หากผูคํ้าประกันประสงคจะขอผอนผันการชําระหนี้  ใหย่ืนคําขอ
ตอสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนคูสัญญา 

เมื่อไดรับคําขอผอนผันของผูคํ้าประกันตามวรรคหนึ่ง  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เปนคูสัญญาสงเร่ืองใหกระทรวงการคลังพิจารณาพรอมความเห็นวา  สมควรผอนผันใหผูคํ้าประกันชดใช  
โดยยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระโดยไมมีดอกเบี้ย  
หรือไม  เพียงใด  เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

การผอนผันใหยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระ
โดยไมมีดอกเบี้ย  ตามความในวรรคกอนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  คําวินิจฉัยของ
กระทรวงการคลังใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูคํ้าประกันซ่ึงไดรับการผอนผันไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง 
ตามวรรคสาม  ใหดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูคํ้าประกัน  หรือดําเนินคดีลมละลายตอไป  
ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๖ การจัดทําสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศ  ซ่ึงไดจัดดําเนินการไปตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้  สวนการชดใชเงินและการผอนผัน 
การชดใชเงินกรณีผิดสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศซึ่งไดดําเนินการไปแลว  กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไป   
ตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ที่ไดใชบังคับในขณะนั้น 

ขอ ๒๗ ผูรับทุนที่สวนราชการไดบรรจุใหเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  เพื่อชดใชทุนกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการรับราชการชดใชทุนตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 







 
 
 

หลักเกณฑและวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการทาํสัญญาและการชดใชเงนิ 
กรณีรบัทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบติัการวจิัย และปฏบิัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 
 ตามที่กระทรวงการคลังไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญา                
และการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ        
พ.ศ. 2548 นั้น เพื่อใหการจัดทําสัญญา การคํานวณระยะเวลาและจํานวนเงินชดใชตามระเบียบดงักลาวเปนไป
อยางถูกตองและแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงไดจัดทําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทํา
สัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศขึ้น โดยคํานิยามหรือหลักเกณฑใดที่มิไดกลาวไวในหลักเกณฑฉบับนี้ก็ใหถือปฏิบัติตามความ       
ในระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. 2548  
 ทั้งนี้ คําวา “ระเบียบฯ” ใหหมายความถึง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญา
และการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2548 
 

หมวดที่ 1 
การจัดทาํสญัญา 

 
 ขอ 1 กรณีผูรับทุน ผูลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศที่ตองทําสัญญาไวกับสวนราชการตามนัยขอ 8 และขอ 10 ของระเบียบฯ ซึ่งระบุใหใชสัญญาและ
สัญญาค้ําประกันที่กระทรวงการคลังกําหนดนั้น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามนัยขอ  8 (3) ของระเบียบฯ  ใหจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน  ตามแบบสัญญา
เอกสารแนบทายหมายเลข 1 
  (2) การลาไปศึกษาภายในประเทศตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดตามนัยขอ 8 (4) 
และการฝกอบรมภายในประเทศซึ่งมีระยะเวลาการฝกอบรมเกินหกเดือน และสวนราชการตองจายเงินเพื่อ
เปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินกวาหาหมื่นบาทตามนัยขอ 8 (7) ของระเบียบฯ ใหจัดทําสัญญาและสัญญา       
ค้ําประกัน ตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 2 
  (3) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามนัยขอ  8 (5) ของระเบียบฯ  ใหจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน  ตามแบบสัญญา
เอกสารแนบทายหมายเลข 3  
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 ขอ 2 การจัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกันตามขอ 1 ใหจัดทําสัญญาอยางนอย 2 ชุด         
ใหผูลาศึกษา 1 ชุด เจาสังกัด 1 ชุด โดยไมตองสงสําเนาใหกรมบัญชีกลาง 

 สําหรับสัญญาค้ําประกันใหปดอากรแสตมปตามอัตราที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายรัษฎากร 
และตองดําเนินการใหแลวเสร็จในวันทําสัญญาหรืออยางชาตองไมเกินกวาวันที่จะนําสัญญาดังกลาวไปใช
เปนหลักฐานในการดําเนินคดี  

 

หมวดที่ 2 
หลักฐานและวิธกีารตรวจสอบคํานวณเงิน 

 

 ขอ 3 หลักฐานที่ตองใชในการตรวจสอบคํานวณเงินมีดังนี้ 

  (1) สําเนาสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย การไปปฏิบัติงาน                

ในองคการระหวางประเทศพรอมสัญญาค้ําประกัน 

  (2) สําเนาสัญญาขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พรอมสัญญาค้ําประกัน (ถามี) 

  (3) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พรอมคําสั่งใหกลับ       

เขาปฏิบัติราชการชดใชภายหลังสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

  (4) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

  (5) สําเนาคําสั่งระบุการออกจากราชการ 

  (6)  สําเนาบัตรตรวจจายเงินเดือน 

  (7) รายละเอียดวิธีคํานวณเงินที่เรียกชดใช 

  (8) กรณีไดรับทุนประเภท 1 (ก) 1 (ข) หรือ 1 (ค) หรือทุนประเภทอื่นที่จะตองมี     

การชดใชคืนในกรณีปฏิบัติผิดสัญญา ขอรายละเอียดวารับทุนไปตั้งแตวัน เดือน ปใด ถึงวัน เดือน ปใด และรับทุน

ไปจํานวนทั้งสิ้นเทาใด 

   (9) สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ 

  (10) ในกรณีเปนการปฏิบัติผิดสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร 

ทันตแพทย เภสัชศาสตร ใหจัดสงสําเนาสัญญาดังกลาวพรอมสัญญาค้ําประกัน 

  (11) ในกรณีเปนการปฏิบัติผิดสัญญาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

ใหจัดสงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
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   (ก) อัตราเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับกอนการไปปฏิบัติงานในองคการ

ระหวางประเทศ 

   (ข) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศและสําเนา

คําสั่งขยายเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (ถามี) 

   (ค) สําเนาคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชภายหลังเสร็จส้ินการไปปฏิบัติงาน

ในองคการระหวางประเทศ 

 ขอ 4 ในกรณีมีการปฏิบัติผิดสัญญาหลายประเภท ใหรวบรวมหลักฐานดังกลาวขางตน     

ใหครบถวนทุกสัญญา 

 ขอ 5 ในกรณีที่ไมสามารถคนหาหลักฐานตางๆ ตามที่ระบุไวดังกลาวขางตนได ใหใช

หลักฐานอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได เชน สัญญามาตรฐานที่ใชในขณะที่มีการทําสัญญา สัญญาของบุคคลอื่น

ที่ทําในชวงเดียวกันหรือมีขอกําหนดความรับผิดตามสัญญาเปนแบบเดียวกัน หนังสือรับรองระบุวัน เดือน ป 

ที่ลาศึกษาหรือรับทุน วัน เดือน ป ที่กลับเขารับราชการ สําเนา ก.พ. 7 หรือสําเนาสมุดประวัติขาราชการ สําเนาคําสั่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน 

 ขอ 6 การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใช ใหถือปฏิบัติตามนัยขอ 14 ของ

ระเบียบฯ ซึ่งสามารถกําหนดเปนสูตรไดดังนี้  

 

 

   

 

เงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใช =   เงินเดือนและหรือเงินทุนที่ไดรับไปทั้งหมด x ระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใช      x เบี้ยปรับตามสัญญา 

จํานวนวันที่ตองปฏิบัติราชการชดใชทั้งหมดตามที่ระบุไวในสัญญา 

 

 หลักเกณฑการคิดคํานวณเงินเดือนที่ไดรับระหวางลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ใหรวม

เงินเดือน เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางลาศึกษาฯ ทั้งหมด ตามหลักเกณฑดังนี้ 

  (1) ในชวงที่ลาศึกษาปใดไดรับเงินเดือนเต็มป ใหคํานวณโดยถือวา 1 ปมี 12 เดือน 

การคํานวณเงินเดือนที่ไดรับในชวงเวลานี้ใหนําเงินเดือนที่ไดรับในแตละเดือนคูณดวย 12 

  (2) ในชวงที่ลาศึกษาไมเต็มปใหนับจํานวนเปนเดือน โดยถือเดือนตามปฏิทิน กลาวคือ 

ไมวาเดือนนั้นๆ จะมี 30 หรือ 31 หรือ 28 หรือ 29 วัน ก็ใหนับเปน 1 เดือน การคํานวณเงินเดือนที่ไดรับ  

ในชวงเวลานี้ใหนําเงินเดือนที่ไดรับในแตละเดือนคูณดวยจํานวนเดือนที่คํานวณได 
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  (3) กรณีมีระยะเวลาที่ไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน ซึ่งจะมีไดในชวงระยะเวลาเริ่มตน
การศึกษาและระยะเวลาสิ้นสุดการศึกษา ใหนับเปนวันตามความเปนจริง ซึ่งจะไดรับเงินเดือนตามสวนของ
จํานวนวันในเดือนนั้นๆ การคํานวณเงินเดือนที่ไดรับในชวงเวลานี้ใหนําเงินเดือนที่ไดรับในเดือนนั้น หารดวย
ระยะเวลาเปนวัน (30 31 28 หรือ 29 วัน แลวแตกรณี) ซึ่งจะเทากับเงินเดือนที่ไดรับในแตละวันแลวจึงคูณดวย
จํานวนวันที่นับได 

 ขอ 7 การคํานวณระยะเวลาที่รับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาที่ตอง

ปฏิบัติราชการชดใช ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติราชการชดใช รวมทั้งระยะเวลาที่ไดปฏิบัติราชการชดใชไปแลว    

ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

  (1) การนับระยะเวลาเปนวันใหคํานวณวันตามความเปนจริง เชน เดือนใดมี 31 วัน 

ใหนับ 31 วัน เดือนใดมี 30 วัน ใหนับ 30 วัน เดือนใดมี 28 หรือ 29 วัน ใหนับ 28 หรือ 29 วัน 

  (2) ในกรณีระยะเวลาดังกลาวในขอ (1) มีกําหนดเวลาหลายป การคิดคํานวณ

สามารถรวมระยะเวลาเปนปได 

  (3) กรณีสัญญากําหนดใหปฏิบัติราชการชดใชเปนป เชน ตองปฏิบัติราชการชดใชเปน

ระยะเวลา 3 ปติดตอกัน หรือไมนอยกวา 2 ป กรณีนี้ใหคิดคํานวณระยะเวลาดังกลาวเปนวัน โดยใหคิด 1 ป   

มี 365 วัน กรณีกําหนดระยะเวลา 3 ป จะเทากับ 1,095 วัน (3 ป x 365 วัน) 

 ตัวอยางการคํานวณเงินเพื่อชดใชกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 4  

 ขอ 8 ระยะเวลาดังตอไปนี้สามารถนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได 

  (1) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

  (2) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงที่ไดรับเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งหรือตามกฎหมาย

เกี่ยวกับราชการบริหารสวนทองถิ่น 

  (3) ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ประเภทที ่ 1              

และระยะเวลาการไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ตั้งแตปที่ 2 ของการลาตามระเบียบวาดวย

การลาของขาราชการ พ.ศ.2535 
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  (4) ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น 

  (5) ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 

  (6) ระยะเวลาที่โอนไปรับราชการยังสวนราชการอื่น โดยไดรับความยินยอม          

จากสวนราชการคูสัญญาใหนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได 

  (7) ระยะเวลาลาปวย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาบวช ซึ่งไดรับอนุมัติการลาโดยถูกตอง

ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ไมวาจะไดรับเงินเดือนในระหวางลาหรือไมก็ตาม   

แตจะตองเปนการลาในระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนเทานั้น 

 ขอ 9 ระยะเวลาที่ไมสามารถนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได  

  (1) ระยะเวลาที่ลาติดตามคูสมรส 

  (2) ระยะเวลาที่ขาดราชการ 

   

หมวดที่ 3 

ขั้นตอนการเรียกชดใชเงนิ 

 

 ขอ 10  เมื่อตรวจสอบคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใชเรียบรอยแลว ใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันชดใชเงินตามจํานวนที่ตรวจสอบคํานวณไดและสงหนังสือทวงถาม     

ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยกําหนดระยะเวลาใหชดใชภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ

หนังสือหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ยกเวนในกรณีที่คดีใกลขาดอายุความ ใหรีบสงเรื่องให

พนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

 ขอ 11 กรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวตามหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ฉบับแรกแลว 

หากผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันไมยินยอมชดใชไมวาดวยเหตุใดใหถือวาตกเปนลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้                

นับแตพนระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก และใหทําหนังสือทวงถามอีกครั้งโดยไมตอง

กําหนดระยะเวลาแตใชขอความที่กําหนดใหชําระหนี้โดยเร็ว หากภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ

หนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไมไดรับการชดใช ใหรวบรวมหลักฐานสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 
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 ขอ 12 กรณีผูผิดสัญญาโตแยงจํานวนเงินที่สวนราชการตรวจสอบคํานวณได ใหสวนราชการ    

รีบดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง  ในกรณีที่ เห็นวาไดตรวจสอบตามหลักเกณฑและวิธีการ                

ที่กระทรวงการคลังกําหนดแลวให รีบแจงผลการตรวจสอบและยืนยันใหผู ผิดสัญญาชดใชอีกครั้ง                

ในการทวงถามครั้งที่สองนี้สวนราชการไมตองกําหนดระยะเวลาการเรียกชดใชอีก ทั้งนี้ ใหถือวาผูผิดสัญญา   

ตกเปนลูกหนี้ผิดนัดนับแตวันพนกําหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก หากภายในเวลา 30 วันนับแต

วันที่ผูผิดสัญญาไดรับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไมไดรับการชดใชจากผูผิดสัญญา ใหรวบรวมเอกสาร

และพยานหลักฐานตาง ๆ สงใหพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

 ขอ 13 กรณีที่ผูผิดสัญญาชดใชเงินเกินความรับผิดใหสวนราชการคืนเงินจํานวนดังกลาว

ใหแกผูผิดสัญญา (หรือผูค้ําประกันกรณีที่ผูค้ําประกันเปนผูชําระเงินดังกลาว) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.2545 ขอ 13 (3) โดยไมตอง

ขอตกลงกับกระทรวงการคลังอีก 

 ขอ 14 กรณีที่ผูผิดสัญญาตองชําระดอกเบี้ย ใหสวนราชการนําเงินที่ไดรับชดใชในแตละงวด

หักชดใชในสวนของดอกเบี้ยกอน สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชเงินตน ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 329 

 ขอ 15 การคํานวณจํานวนทุนทรัพยหรือคาเสียหายเพื่อเปนทุนทรัพยในการฟองคดี ใหใช

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันที่ยื่นฟองคดีตอศาลเปนเกณฑในการคํานวณคาเสียหายของเงินสกุล

ตางประเทศเปนเงินไทย แตใหระบุในคําขอทายฟองวา ขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยชดใชเปนเงินสกุล

ตางประเทศ เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดใหชดใชเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวนเทาใด จึงใหจําเลยชําระหนี้

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินไทย 

 ขอ 16 กรณีผูผิดสัญญามีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงไดรับจาก               

ทางราชการ เมื่อสวนราชการตรวจสอบคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใชเรียบรอยแลว ใหรีบดําเนินการ

เรียกชดใชโดยเร็ว พรอมสงเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายเงินดังกลาว ในกรณีที่ยังมิไดรับชดใชเงินและผูผิดสัญญาไดรับอนุมัติใหเบิกเงิน

ดังกลาวจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ใหดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินดังกลาวสงเปนรายไดแผนดินเพื่อ

ชดใชหนี้ตามสัญญา กรณีเงินที่ไดรับชดใชจากการเบิกหักผลักสงเงินดังกลาวไมเพียงพอชําระหนี้ ก็ใหเรียก

ชดใชเพิ่มในสวนที่ยังขาดอยูตอไป 
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 ขอ 17 กรณีผูผิดสัญญาไมอาจชดใชเงินใหเสร็จส้ินในคราวเดียวและขอผอนชําระเงิน                

ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการผอนชําระตามที่ระบุไวในหมวดที่ 5 

 ขอ 18 กรณีผูผิดสัญญาขอผอนผันใหนับเวลาที่บรรจุกลับเขาเปนขาราชการหรือเปน

พนักงานเปนเวลาชดใชทุนตามสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ใหพิจารณาและอนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ 6  

 

หมวดที่ 4 
การคํานวณดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

 

 ขอ 19 การคํ านวณดอกเบี้ ยผิดนัดใหคํ านวณตามอัตราที่ กํ าหนดไว ในสัญญา                

หรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย (ในกรณีที่มิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวในสัญญา) โดยเริ่มคํานวณนับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามฉบับแรกจนถึงวันที่มีการชําระเงินเสร็จส้ินหรือวันที่

มีการทําสัญญารับสภาพหนี้ผอนชําระเงินแลวแตกรณี การโตแยงหรือขอผอนผันไมวาในกรณีใดไมถือ      

เปนเหตุใหงดเวนการคิดดอกเบี้ย 

 ขอ 20 กรณีผูผิดสัญญารับเงินทุนเปนเงินตราตางประเทศ การเรียกชดใชคืนใหคิด                

อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

  (1)  ถาเปนทุนประเภท 1(ก) และ 1(ค) ซึ่งเปนทุนที่จะตองใชเงินบาทไปซื้อเงินตรา

ตางประเทศจากธนาคารเพื่อมอบใหผูรับทุน เมื่อมีการผิดสัญญา ใหชดใชคืนโดยใชอัตราขายของธนาคาร 

ในวันที่นําเงินมาชําระ 

   (2)  ถาเปนทุนประเภท 1(ข) ซึ่งเปนทุนที่รัฐบาลไดรับมอบเปนเงินตราตางประเทศ

มอบใหผูรับทุนโดยตรงหรือไมก็ตาม เมื่อมีการผิดสัญญา ใหชดใชคืนโดยใชอัตราซื้อของธนาคารในวันที่    

นําเงินมาชําระ 

   (3)  การคิดอัตราแลกเปลี่ยนใหคิดในวันที่มีการชําระเงิน ทั้งนี้ เปนไปตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 196 วรรค 2 

   (4)  การคิดคํานวณดอกเบี้ยของเงินทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ ใหคิดดอกเบี้ย

เปนเงินสกุลนั้น ๆ แลวจึงแปลงคาเปนเงินไทยในวันที่ไดรับชดใชดอกเบี้ย 
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑการผอนชําระเงิน 

 

 ขอ 21 การผอนชําระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศซึ่งมีสาเหตุมาจาก

การลาออกจากการศึกษา พนสภาพการเปนนักศึกษา หรือออกจากการศึกษาดวยเหตุใดๆในระหวางที่กําลัง

ศึกษาอยูใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

  (1) ใหสวนราชการเจาของทุนพิจารณาในเบื้องตนกอนวา สมควรใหผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหผอนชําระหรือไม ถาตามพฤติการณไมสมควรใหผอนชําระใหเรงรัดผูผิดสัญญาชดใชเงิน

ใหครบถวนโดยทันที 

   (2)  ในกรณีที่เห็นสมควรใหผอนชําระก็ใหผูขอผอนชําระชําระเงินในโอกาสแรก              

หรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ตองชดใชคืนหรือเปนจํานวน 

20,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

  (3)  การผอนชําระเงินสวนที่เหลือ ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   (ก) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนไมเกิน  

40,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนดไมเกิน 1 ป 

   (ข) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา 

40,000 บาท แตไมเกิน 60,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนด           

ไมเกิน 2 ป 

     (ค) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา   

60,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนด

ไมเกิน 3 ป 

   (ง) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา 

100,000 บาทขึ้นไป ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนดไมเกิน 4 ป 

  (4) ในการผอนชําระเงินใหคิดดอกเบี้ยผอนชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และให                  

ผูขอผอนชําระจัดใหมีผูค้ําประกันโดยเปนบุคคลที่เชื่อถือไดทําสัญญาค้ําประกันการผอนชําระอีกชั้นหนึ่งดวย 
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 ขอ 22 การผอนชําระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมี

สาเหตุมาจากการปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน      

ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติในองคการ

ระหวางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้ 

  (1) ใหสวนราชการผูใหสัญญาพิจารณาในเบื้องตนกอนวา สมควรใหผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหผอนชําระหรือไม ถาตามพฤติการณไมสมควรใหผอนชําระใหเรงรัดผูผิดสัญญาชดใชเงิน

ใหครบถวนโดยทันที 

  (2) ในกรณีที่เห็นสมควรใหผอนชําระ ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   (ก) ผูผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินคืนไมเกิน 100,000 บาท  ใหชําระเงิน    

ในโอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ตองชําระคืน สวนที่เหลือให      

ผอนชําระเปนงวดใหแลวเสร็จภายในกําหนด 6 เดือน 

   (ข) ผูผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินคืนเกินกวา 100,000 บาท  ใหชําระเงิน       

ในโอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ตองชําระคืน หรือเปนจํานวน 

100,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน สวนที่เหลือใหผอนชําระเปนงวดใหเสร็จโดยเร็วที่สุด                 

แตอยางนอยตองชําระเงินในอัตราปละไมนอยกวา 100,000 บาท ยกเวนในกรณีที่จํานวนเงินที่ตองชดใชมี

จํานวนตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป เงินสวนที่เหลือใหผูผิดสัญญาผอนชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลา      

ไมเกิน 10 ป 

  (3) ในการผอนชําระเงินใหคิดดอกเบี้ยผอนชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และให     

ผูขอผอนชําระจัดใหมีบุคคลที่เชื่อถือไดทําสัญญาค้ําประกันการผอนชําระอีกชั้นหนึ่งดวย 

 ขอ 23 การพิจารณาขอผอนชําระเงินภายใตหลักเกณฑขอ 21 และขอ 22 ขางตน                

ใหสวนราชการพิจารณาและอนุมัติใหผูผิดสัญญาที่ขอผอนชําระตามหลักเกณฑที่ระบุไวในหมวดนี้ไดโดย  

ไมตองขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังอีก ในกรณีที่ขอผอนชําระนอกเหนือไปจากที่หลักเกณฑกําหนดไว 

ใหถือเปนหลักการวาไมสามารถอนุมัติได 

 ขอ 24 กรณีผูผิดสัญญาขอผอนชําระการชดใชเงินโดยขอยกเวนเบี้ยปรับและดอกเบี้ย                

ใหถือเปนหลักการวา ไมสามารถยกเวนใหได เวนแตในกรณีผูผิดสัญญาขอชําระเงินทั้งจํานวนในทันที            

หรือภายในกําหนด 6 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ฉบับแรกและ   

เปนกรณีที่ยังไมมีการดําเนินคดีในชั้นศาล ใหสวนราชการพิจารณายกเวนดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ย             

ผอนชําระได 
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 ขอ 25 การผอนชําระหนี้ตามขอ 21 ขอ 22 และขอ 24 ใหจัดทําสัญญาผอนชําระและ

สัญญาค้ําประกัน ตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 5 และเมื่อดําเนินการจัดทําสัญญาแลวให

สงสําเนาสัญญาผอนชําระพรอมสัญญาค้ําประกันไปใหกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ

ติดตามผลการผอนชําระเงินตอไป  

    
หมวดที่ 6 

หลักเกณฑผอนผันใหนับเวลาที่กลับเขาปฏิบัติงานชดใชแทนการชดใชเงนิ 
 
 ขอ 26 การขอผอนผันใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลาการรับราชการ 

ชดใชทุนตามสัญญา ตามขอ 20 ขอ 21 และขอ 22 ของระเบียบฯ ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ

ผูรับกลับเขารับราชการจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 6 

  
หมวดที่ 7 

การยกเวนความรับผิดตามสัญญา 
 

 ขอ 27 ผูผิดสัญญาจะไดรับการยกเวนไมตองรับผิดตามสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ในกรณีตอไปนี้  

  (1) ตาย 

   (2)  เกษียณอายุราชการ 

   (3)  เจ็บปวยทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ 

   (4)  เปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

   (5)  เหตุอ่ืนตามที่ระบุไวในสัญญา 

 ขอ 28 การเกษียณอายุราชการ ใหหมายความเฉพาะการเกษียณอายุราชการในกรณีปกติ 

 ขอ 29  กรณีตามขอ 27 (3) และ (4) ใหแสดงหลักฐานทางการแพทยจากโรงพยาบาล         

ในสังกัดของรัฐ โดยใหแพทยผูทําการรักษาระบุวาความเจ็บปวย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟนเฟอน         

ไมสมประกอบดังกลาว ทําใหผูผิดสัญญาไมสามารถศึกษาหรือปฏิบัติงานตอไปได 

 
 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 

 

สัญญาเลขที…่………/………… 

 
สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

 

  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………………………………ตําบล/แขวง…………………. 

อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………….เมื่อวันที่……เดือน.............................พ.ศ. ............. 

ระหวางกรม………………….กระทรวง………………………….โดย...................................................... 

ตําแหนง……………………………………………….ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง 

กับ นาย/นาง/นางสาว…………………………ชื่อสกุล……………………………เกิดเมื่อวันที่……………

เดือน…………………พ.ศ………อายุ……ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือน………………………….

ระดับ……ข้ัน………………บาท ตําแหนง………………………………สังกัด……………………………

กอง……………………….กรม………………………..กระทรวง............................................................. 

อยูบานเลขที่………ซอย………………ถนน…………………….ตําบล /แขวง………………………….

อําเภอ/เขต……...………จังหวัด……………….…...ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

  

  โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท………………………………………..ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549  
 
  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ  

ระดับ…………………..สาขาวิชา…………………………….. ณ ประเทศ…………………………………. 

มีกําหนด…………….ป นับต้ังแตวันที่………….เดือน…………………….พ.ศ…… จนถึงวันที่………….. 

เดือน…………………….พ.ศ. …………. 

  ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ               

การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูใหสัญญาตกลงที่จะทําสัญญา

กับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา

สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย 

 

/ขอ 2… 



- 2 - 

 

  ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการ

ของผูรับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตลอดจน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 

และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ไดออก

ใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

  ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ

วิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา 

ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

  ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา

พิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จส้ินการปฏิบัติการวิจัย ไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผูใหสัญญาตองยุติลงดวย

ประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไมวากรณีใด ๆ หรือ   

มีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ

อนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือ

เงินเพิ่มอ่ืนใดและผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชา 

ชั้นตนของผูใหสัญญาทันที 

3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม………………………….กระทรวง………………..…. 

หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู รับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรทันทีเปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

  3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลา

ตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบ

กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3   

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 

/ขอ 4… 
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  ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไมวาจะ

เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญา

จะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม………………………………กระทรวง…………..…………….......หรือ 

ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรในทันที เปนระยะ 
เวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
  ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะ

ผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 

การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตาม

สัญญาเดิมแลว 

  ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ

ราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ     
    5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุน
ประเภท  1(ก) หรือทุนประเภท 1(ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการ
จายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ ผูให
สัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจาย
ชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย     
   5.2 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุน
ประเภท  1(ข) ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวาง
ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงิน          
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปน
เบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย        
   สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือนตามจํานวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น โดยใชฐาน
อัตราคาใชจายที่สํานักงานก.พ.กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ตางประเทศเปนเกณฑ          
   5.3 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท  2 
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา
ของจํานวน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก  ทางราชการอีกดวย 
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  ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ

ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับ

เขาปฏิบัติราชการ                         

  ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา

จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา 

ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญา

หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ

นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

  ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ    

ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา

ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

  ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือ

ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด

วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก

ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ

กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก

หรือปลดออก 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ 

เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความ 

ในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา 2 

(สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือ

ลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือ

วรรคสองแลวแตกรณี 

  ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา

ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อ

ชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไว

ในขอ 6 แลว แตทางราชการยังมิไดส่ังจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา  

 

/ผูใหสัญญา... 
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ผูใหสัญญาจะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันที่

ทางราชการเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้ 

  ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………………………………… 

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมี        

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง

จัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่               

ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือ

วันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดให

มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน

การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน     

ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมี               

ผูค้ําประกันก็ได 

  สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

      ลงชื่อ ………………………………………ผูใหสัญญา 

             (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ ………………………………………ผูรับสัญญา 

             (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ ………………………………………พยาน 

             (………………………………………) 

       

      ลงชื่อ ………………………………………พยาน 

             (………………………………………) 

 

 

 



  ขาพเจา………………………………………คูสมรสของ……………………………..……. 

……………………………….ยินยอมให…………………………………….ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

      ลงชื่อ …………………………………ผูใหความยินยอม 

             (…………………………………)  

 

ลงชื่อ ………………………………… พยาน 

             (…………………………………)  

 

ลงชื่อ ………………………………… พยาน 

             (…………………………………)  

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

   

ลงชื่อ ………………………………… ผูใหสัญญา 

             (…………………………………) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาเลขที…่………/………… 

 

สัญญาค้ําประกัน 

 

        ทําที่………………………….………… 

       วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ…..…. 

 

  ตามที่…………………………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” 

ไดรับอนุญาตจาก……………………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษา  

ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ………………………………………ตามสัญญาเลขที่……………..   

ลงวันที่……………………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต” นั้น 

  ขาพเจา………………………………………ผูค้ําประกัน………………………………….. 

อายุ……………..ป อาชีพ……………………………………..ตําแหนง…………………………………….. 

สังกัด………………………………อยูบานเลขที่…………………………....ซอย…………………………… 

ถนน……………………………….ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด…………………………….คูสมรสชื่อ……………………………………………………เกี่ยวพันกับ 

ผูใหสัญญาโดยเปน………………………………………..ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลง 

ทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

  ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิด

ในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใด

ดวยประการใดๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นทั้งสิ้น     

ทุกประการใหแกผู รับสัญญาทันทีโดยผู รับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนและ             

ผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี) 

ครบเต็มจํานวน 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ

มิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด

ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย 

 

/ขอ 2… 
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  ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญา

อนุญาตใหแกผูใหสัญญาโดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลง

ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้งและผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอา

การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเง ินในการชําระหนี ้ด ังกลาวเปนเหตุปลดเปลื ้องความรับผิดของ                

ผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย

และคาเสียหาย (ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน 

  ขอ 3 ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตอง     

รับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความใน

สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ 

 

     ลงชื่อ ……………………………… …..ผูค้ําประกัน 

            (……………………………………)  

 

     ลงชื่อ ……………………… …………..คูสมรสผูใหความยินยอม 

            (…………..………………… ……)  

 

     ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน 

            (……………………………………)  

 

     ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน 

            (……………………………………)  

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

 

     ลงชื่อ ……………………………… …..ผูค้ําประกัน 

            (……………………………………)  

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) 
 

 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
 

สัญญาเลขที่........................... 
   สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ.........................................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต......................จังหวัด.......................เมื่อวันที่.....เดือน.....................พ.ศ...........ระหวาง               
กรม......................................กระทรวง......................................โดย................................ซึ่งตอไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ นาย นาง นางสาว.........................ชื่อสกุล.............................
เกิดเมื่อวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เดือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อายุ . . . . . . . . . . . . . . . .ป                
รับราชการเปนขาราชการพลเรือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ระดับ . . . . . . . . . ข้ัน . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท                
ตําแหนง.............................สังกัด............................กอง......................กรม................................
กระทรวง..................................อยูบานเลขที่.............ซอย............................ถนน............................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................จังหวัด................... ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 
 โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตาม
ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2540 
 คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
 ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศภาคปกติ
ระดับ.............................สาขาวิชา................................ที่..................................มกีําหนด....................... 
นับต้ังแตวนัที.่.......เดือน.......................พ.ศ..................จนถงึวนัที.่.......เดือน....................พ.ศ................. 
 ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติม ผูใหสัญญาจะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของผูรับสัญญาและของ
สถานศึกษาที่ผูใหสัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไป
ศึกษาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และ   
ที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้ 
 ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรยีน 
ดวยความวิริยะอุตสาหะเพื่อใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาไมอาจไปศึกษา
ตามปกติได ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วันผูใหสัญญา
จะตองยื่นใบลาตอผูรับสัญญาตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 

 

/ผูใหสัญญา... 
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 ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบ

จากผูรับสัญญากอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน

และตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญา หรือทางราชการกําหนด 

 ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา

พิจารณาเห็นวาผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของ               

ผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ 

หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน     

การอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ

หรือเงินเพิ่มอ่ืนใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

  3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตน

ของผูใหสัญญาทันที 

  3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม..................................กระทรวง.................................หรือ 

กระทรวงทบวงกรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

  3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติราชการ      

ไมครบระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิม

ตอกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 , 3.2 และ 3.3 

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 

 ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม............................................... 

กระทรวง....................................หรือในกระทรวงทบวงกรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเปน

เวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

 ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ

ราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใด ๆ     

ที่ทางราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงิน

เปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือขอ 4 

เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขา            

ปฏิบัติราชการ 
 

/ขอ  6… 
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 ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา        

จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา

ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ ผูรับสัญญา

หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแต  

วันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

 ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่                

ผูใหสัญญาถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ           

เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1              

หรือวรรค 2 แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา...........(............) ป               

นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออก

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ ตามขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 

แลวแตกรณีเวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 

 ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมหรือในระหวางระยะเวลา         

ที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก

ลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญา                

เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5 

 ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา

ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ           

เพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

 ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให...................................................................... 

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

 ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมี                

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง

จัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่           

ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรอื

วันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมี

ผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน 

 

/การอนุญาต... 



- 4 - 

 

การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปน    

ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 

 หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ         

ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ 

 

   ลงชื่อ.............................................ผูใหสัญญา 

            (...........................................) 

   ลงชื่อ.............................................ผูรับสัญญา 

            (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 

          (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 

          (............................................) 

 ขาพเจา.................................................คูสมรสหรือผูปกครองของ................................... 

ยินยอมให..................................................................ทําสัญญาฉบบันี้ได 

ลงชื่อ.............................................ผูใหความยินยอม 

            (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 

            (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 

          (............................................) 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด)/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํสัญญานี ้

 

   ลงชื่อ.............................................ผูใหสัญญา 

               (...........................................) 

 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 

 

ทําที่................................................ 

วัน.................เดือน......................พ.ศ................ 

 ตามที่....................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” 

ไดรับอนุญาตจาก....................................................ซึง่ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษา 

เพิ่มเติม/ฝกอบรมที่............................................ตามสญัญาเลขที่.................ลงวนัที.่............................... 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนญุาต” นัน้ 

 ขาพเจา..................................................ผูค้ําประกัน...................................อาย.ุ..............ป 

อาชีพ..........................................ตาํแหนง...................................สังกัด.................................................. 

อยูบานเลขที่......................ซอย........................................................ถนน.............................................. 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................... 

คูสมรสชื่อ..............................................เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน.....................................ซึ่งตอไป 

ในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้าํประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ  1. ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผู ให สัญญาตอผู รับสัญญาโดยตกลง            

รวมรับผิดในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวา              

ขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้น

ทั้งสิ้นทุกประการใหแกผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอน                

และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม        

ตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขอขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม                

ตอนั้นผู รับสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปน                

ผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอ          

ดังกลาวดวย 

 ขอ 2. ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ใหแกผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอม         

ในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลง มิใหถือเอา              

การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกัน

และจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 

/ขอ  3… 
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  ขอ 3. ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบ             

อยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานี้ทําขึ้น.........(..........) ฉบับ มีขอความตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความ 

ในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

     ลงชื่อ.............................................ผูค้ําประกัน 

                 (...........................................) 

      ลงชื่อ.............................................คูสมรสผูใหความยนิยอม 

                       (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 

                      (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 

                       (............................................) 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํสัญญานี ้

 

   ลงชื่อ.............................................ผูค้ําประกัน 

                 (...........................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 3) 

 

 

        สัญญาเลขที…่………………………. 

สัญญาของขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

        เขียนที่ ………………………………. 

      วันที่ …….. เดือน ……………………….. พ.ศ. ……….. 

 

  ขาพเจาชื่อ ……………………………………… ชื่อสกุล …………………..……………… 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” เกิดวันที่ ….….เดือน …………………………พ.ศ. ………..….... 

อายุ …..…. ป รับราชการเปนขาราชการสังกัด ………………………………………………………………... 

ตําแหนง ………………………………… ระดับ …………… อัตราเงินเดือน …………………………. บาท 

อยูบานเลขที่ ………….. ถนน ………………………………….. ซอย ………………………………………. 

แขวง/ตําบล……………………………………… เขต/อําเภอ ……………………………………………….. 

จังหวัด …………………………………… คูสมรสชื่อ ……………………………………………………….. 

ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ตามระเบียบวาดวยการลาของ           

ขาราชการ พ.ศ. 2535 ผูใหสัญญา ขอใหสัญญาไวแก (1) …………………………………………….. ..โดย 

(2) ………………………………………………. ตําแหนง ………………………………………. ซึ่งตอไป

ในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้ 

  1. ตามที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

ณ ………………………………………………… มีกําหนดระยะเวลา …………………….. (เดือน/ป) หรือ

ในกรณีที่ ผูใหสัญญาได รับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ            

ตอไปอีก ผูใหสัญญายินยอมผูกพันตามสัญญานี้ตลอดชวงระยะเวลาที่ได รับอนุมัติใหไปและหรือ              

ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหไปปฏิบัติงานดังกลาวทุกประการ 

  2. ในระหวางที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ไมวาผูใหสัญญา      

ได รับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงาน  หรือได รับอนุมัติใหออกไปปฏิบัติงาน  หรือกรณีอ่ืนใด ผูใหสัญญา                

จะถือปฏิบัติตามวินัยของขาราชการโดยเครงครัด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการลาของ           

ขาราชการ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปปฏิบัติงาน           

 

/ในองคการ... 



- 2 - 

 

ในองคการระหวางประเทศ ทั้งที่ใชอยูในวันทําสัญญานี้และที่จะมีประกาศใชข้ึนใหม และใหถือวากฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ในระหวางที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ผูใหสัญญาจะตองรักษา

และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของประเทศ ซึ่งองคการระหวางประเทศมีสํานักงานอยู        

และขององคการระหวางประเทศโดยเครงครัด 

  3. ผูใหสัญญายินยอมขอผูกพันที่จะกลับมารับราชการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับ

อนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือในกรณีที่การปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

ดังกลาวตองยุติลงดวยเหตุใด  ๆ  ก็ดี  เปนระยะเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ ไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น                

โดยจะรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการที่สวนราชการเจาสังกัดภายในสิบวันนับแตวันถัดจากวันเสร็จส้ิน           

การปฏิบัติงานหรือวันที่การปฏิบัติงานตองยุติลงดังกลาว 

  4. ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาขอ 3 โดยไมกลับเขารับราชการและหรือกลับมารับราชการ 

ไมครบกําหนดตามสัญญา ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับแกผูรับสัญญา ดังนี้ 

   (1) ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมกลับเขารับราชการเลย ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงิน        

เบี้ยปรับเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ ได รับกอนไปปฏิบัติงานคูณดวยระยะเวลา                

ที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

   (2) ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ขอ 3          

ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับ ตาม (1) ลดลงตามสวน 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามสัญญา ขอ 3      

ใหถือวาผูใหสัญญาไมกลับเขารับราชการเลย 

 5. จํานวนเงินที่ตองชดใชตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะชําระใหผูรับสัญญาทั้งหมด          

ภายในกําหนดสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระ            

ใหครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ทั้งนี้  จะโดยความยินยอมของผู รับสัญญาหรือไมก็ตาม                

ผูใหสัญญายอมชําระดอกเบี้ยของจํานวนเงินที่คางชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระหนี้              

ทั้งหมดครบถวนโดยสิ้นเชิงดวย 

 

/ในการ... 
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 ในการแจงเรื่องใด ๆ แกผูใหสัญญาใหถือวาผูใหสัญญาไดรับทราบเรื่องนั้น ๆ แลว นับแต

วันที่หนังสือของผูรับสัญญาไปถึงผูใหสัญญาตามที่อยูที่ระบุในสัญญานี้ 

 6. ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ผูรับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควร       

ที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก  ปลดออก  หรือใหออก 

 (3) ผูใหสัญญาเจ็บปวย พิการ และผูรับสัญญาไดพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผล

อันสมควรที่ไมอาจรับเขารับราชการได 

 (4) ถาผูรับสัญญาไมจัดใหผูใหสัญญากลับเขารับราชการภายในกําหนด 2 ป                

นับแตวันที่ผูใหสัญญาไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามสัญญา ขอ 3 ใหถือวาสัญญาฉบับนี้                

เปนอันเลิกกันโดยคูสัญญาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอกัน 

  7. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา    

ยอมใหผู รับสัญญาหักเอาจากเงินบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่ ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจาก                

ทางราชการได 

  8. เพื่อเปนหลกัประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให…………………….. 

 …………………………………………เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว   

และหากผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามทุกประการทันที 

ถาผูค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกันตามสัญญานี้ผูใหสัญญา

ตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนตอไปภายใน 2 เดือน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมตาย 

หรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหมตองค้ําประกันผูใหสัญญาตามสัญญาค้ําประกันเดิม             

จนครบอายุประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 

 

/สัญญา... 
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  สัญญาฉบับนี้ทํา ข้ึนสามฉบับมีขอความตรงกัน  เก็บรักษาไวที่กระทรวงการคลัง                
และสวนราชการเจาสังกัด รวมสองฉบับ เก็บไวที่ผูใหสัญญาหนึ่งฉบับ ผูใหสัญญาจึงไดลงลายมือช่ือใหไว      
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
 

 ลงชื่อ............................................................ผูใหสัญญา 
       (…………………………………….) 

 

 ลงชื่อ............................................................ผูรับสัญญา 
       (…………………………………….) 

 

 ลงชื่อ............................................................พยาน 
                                                       (…………………………………….) 
 

 ลงชื่อ............................................................พยาน 
       (…………………………………….) 

 
 

  ขาพเจา ……………………………………………. คูสมรสของ ………………………… 
 ………………………………..ยินยอมให ……………………………………………..ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

 ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม 
       (…………………………………….) 

 

 ลงชื่อ............................................................พยาน 
       (…………………………………….) 

 

 ลงชื่อ............................................................พยาน 
       (…………………………………….) 

 
หมายเหต ุ 1. สวนราชการเจาสังกัด ซึ่งมฐีานะเปนนิตบิุคคล 
 2. หัวหนาสวนราชการ 
 3. วินัยของขาราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
                               ที่ขาราชการผูนั้นสงักัดอยู 



หนงัสือสัญญาค้ําประกนั 

   เขียนที ่……………………………………… 

วันที่ …… เดือน …………………………… พ.ศ. ……. 

 

  ขาพเจา ………………………………………… อายุ  …… ป อาชีพ …………………… 

ตําแหนง ……………………………………สังกัด ………………………………… อยูบานเลขที่ ………….. 

ถนน …………………………แขวง/ตําบล ……………………………เขต/อําเภอ …………………….……. 

จังหวัด …………………………………. คูสมรสชื่อ ………………………………………………...……….. 

ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับ (1) ……………………………………………………………ดังมีขอความ 

ตอไปนี้ 

  1. ตามที่ (2) …………………………………………... ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหไป

ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ณ ………………………………………………………… 

และไดทําสัญญาไวตอ(1)…………………………………………… ตามสัญญาเลขที่ ………………..……. 

ฉบับลงวันที่ …….. เดือน …………………………… พ.ศ. …..… นั้น ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความใน

สัญญาดังกลาวเปนอยางดีโดยตลอดแลว ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกัน (2) …………………..ตาม

สัญญาดังกลาวตอ (1) ……………………………กลาวคือถา (2) …………………………………. กระทํา

ผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้น  

ทั้งสิ้นทุกประการใหแก (1) …………………………… ทันที โดย (1)………………………  มิจําตอง

เรียกรองให (2) …………………………….. ชําระหนี้กอน และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป

จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบถวนแลว 

  ในกรณีที่ (2) ……………………………… ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาปฏิบัติงานตอไปอีก 

ไมวา (1) ………………………………… จะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจา                

ตกลงรับเปนผูค้ําประกัน (2) ………………………………….. ตอไปอีกตลอดชวงระยะเวลาที่                

(2)  …………………………………………… ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาปฏิบัติงานตอนั้นดังกลาวดวย 

  2. ขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยในการที่ (1) ………..…………………………………                

ไดผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาหรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา       

ใหขาราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ใหแก (2) ……………………………...

ในทุกกรณี โดยไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจายินยอมรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบถวนแลว 
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  3. ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 
เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอผูรับสัญญา ดังนี้ 
  ที่ดิน 
  1. โฉนดเลขที่ …………………… เนื้อที่ ………….ไร ………….งาน ………….. ตารางวา 
อยูที่แขวง/ตําบล ……………………… เขต/อําเภอ………………………..จังหวดั ………………………… 
ราคาประมาณ ………………………. บาท  
  2. โฉนดเลขที่ …………………… เนื้อที่ ………….ไร ………….งาน ………….. ตารางวา 
อยูที่แขวง/ตําบล ……………………… เขต/อําเภอ………………………..จังหวดั ………………………… 
ราคาประมาณ ………………………. บาท  

  หลักทรัพยอ่ืน ๆ 

1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 

ขาพเจาสัญญาวา  จะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพนัใด ๆ  ในทรัพยสินของขาพเจา  ตามที่ระบุไวขางตนตลอด
ระยะเวลาที่สัญญานี้ยงัมีผลบังคับอยู 

  4. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที ่(2) ………………………………. 
ตองรับผิดชอบอยูตามสัญญา 
  5. ปจจุบันขาพเจารับราชการในตําแหนง …………………………………………………… 
ระดับ ……… อัตราเงนิเดือน ………………………. บาท สังกัดกรม ……………………………………….. 
กระทรวง ………………………………… บัตรประจําตัวขาราชการเลขที่ …………………………………… 
วันออกบัตร ……………………………….บัตรหมดอายุ …………………………………. 
 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความตามสญัญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมอืช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

ลงชื่อ   …………………………………….... ผูคํ้าประกัน 

                    (…………………………………….) 
 

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                 (…………….……..……………….) 

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                    (……………………………………) 



- 3 - 
 
  ขาพเจา ………………………………………คูสมรสของ………………………………….. 
ยินยอมให …………………………………………………ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

 ลงชื่อ  …………………………………….... ผูใหความยินยอม 

                     (…………………………………….) 
 

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                    (…………………………………….) 
 

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                   (…………………………………….) 
 

หมายเหต ุ 1. สวนราชการเจาสังกัดซึง่มีฐานะเปนนติิบุคคล 

  2. ชื่อผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 4) 
 

 

ตัวอยางการคํานวณเงิน 
 

ตารางแสดงการคํานวณจํานวนวนัลาศึกษา 
 

1.นางสาว ก. ลาศึกษาตัง้แต 1 มิถนุายน 2543    ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2545 คิดเปนเวลา 852 วนั ดังนี ้

  1 มิ.ย. 43 – 31 พ.ค. 45   (2ป x 365)  =    730 วัน 

   มิ.ย. 45       =      30 วัน 

ก.ค. 45       =       31  วัน 

ส.ค. 45       =      31  วัน 

ก.ย. 45       =      30 วัน 

          รวม    852 วัน 

    รับเงินเดือนเปนเงินจํานวน  245,320  บาท 

2.ระยะเวลาที่ตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

        =   852 วัน 

  

3.ปฏิบัติราชการชดใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 คิดเปนเวลา 792 วัน 

  1 ต.ค. 45 – 30 ก.ย. 46    (1ปx365)  =  365  วัน 

  1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย. 47    (1ปx366)  =  366 วัน 

ต.ค. 47       =     31  วัน 

พ.ย. 47       =     30  วัน 

          รวม  792 วัน 

  

4.คงเหลือเวลาปฏิบัติราชการชดใช (852 - 792)     =   60 วัน 

  

5.คิดเปนเงินที่ตองชดใช 17,276.06 บาท (245,320 x 60 ÷ 852) รวมกับเบี้ยปรับอีก 1 เทาตามสัญญา     

รวมเปนเงินที่ตองชดใชทั้งสิ้น 34,552.12 บาท (17,276.06 x 2) 

 

 



ตัวอยางแบบคํานวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏบิัติงาน ภายในประเทศและตางประเทศ 
 

หนวยงาน                          ชื่อ นางสาว ก  

ไปเมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2543 ถึงวันที ่30 กันยายน 2545 ชื่อทุน   

กลับเขาปฏบิัติราชการชดใชวันที ่1 ตุลาคม 2545 ออกจากราชการเมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2547  

สัญญาลงวันที่ 24 เมษายน 2543 

ศึกษา/ฝกอบรม/ปฏิบตัิการวจิัย ตั้งแต ป เดือน วัน เงินเดือน จํานวนเงนิที่รับไป 

1 มิ.ย. 43 - 30 ก.ย. 43   4   8,410 33,640 

1 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 45   24   8,820 211,680 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(1) รวมเวลาทีไ่ปศึกษาและเงินที่รับไป 0 28 0   245,320.00 

(2) ตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลา 1 เทา คิดเปน      852 หรือเทากับ 852 วัน 

 
 



 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช 

 

     ปฏิบัติราชการชดใชตั้งแตวันที ่... ป เดือน วัน หมายเหต ุ

1 ต.ค. 45 - 30 พ.ย. 47     792     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(3) รวมเวลาทีป่ฏิบัติราชการชดใช     792     

(4) นําเวลาทีจ่ะตองปฏิบัติราชการชดใชตาม (2)     852     

    มาหกัลดหยอนเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชแลวตาม(3)     792     

(5) คงเหลือเวลาที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชอีก     60 เทากับ 60 วัน 

        

(6) คิดเปนเงนิที่ตองชดใชคนื = 448,627.74 * 589 ÷ 767     บาท 

  = 17,276.06                           บาท   

(7) เบี้ยปรับ 1 เทา ตามสัญญา = 17,276.06 x 2                     บาท  

(8) จํานวนเงนิที่จะตองชดใชคืนพรอมเบีย้ปรับ       

      ตามสัญญาเปนเงินทัง้สิ้น = 34,552.12                           บาท 

(9) สัญญามีเบี้ยปรับ ……………… ไมมีเบี้ยปรับ ………………       

        

หมายเหต ุ               จํานวนเงินที่จะตองชดใชคืนตาม (6) ไดแก    

จํานวนเงนิที่รับไปทั้งหมดตาม (1) x จํานวนวันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตาม (5) 

จํานวนวันที่ตองปฏิบัติราชการชดใชทัง้หมดตาม (2) 
 



              หมายเหตุ     (1)   ปรับเงนิเดือนตั้งแต มิถนุายน 2516 ถึง 31 ธันวาคม 2516 และ 1 มกราคม 

                                           2517 ถึง 30 กันยายน 2517 และ 1 มกราคม 2525 และ 1 มกราคม 2532 

                                           และ 1 เมษายน 2533 และ 1 เมษายน 2535 และ 1 ตุลาคม 2537 

(2) ใหเงนิเพิม่คาครองชีพดังนี ้
1. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 7 ลงวนัที ่28 ตุลาคม 2520 

( ใชบังคับต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2520 – 30 กันยายน 2521 ) 

- เงินเดือนไมถงึเดือนละ 4,085 บาท ได พ.ช.ค. 200 บาท 

2. พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว พ.ศ.          

2521 ( ฉบับที่ 1 )( ใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2521 – 31 ธันวาคม 2522 ) 

- เงินเดือนต่ํากวาเดือนละ 4,960 บาท ได พ.ช.ค. 200 บาท 

3. พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิม่คาครองชพีชั่วคราว พ.ศ. 

2522 ( ฉบับที่ 2 ) (  ใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2523 – 31 มีนาคม 2530 ) 

- เงินเดือนไมเกนิเดือนละ 4,800 บาท ได พ.ช.ค.เดือนละ 200 บาท 

- เงินเดือน + พ.ช.ค. ไมเกินเดือนละ 1,930 บาท ได พ.ช.ค. 270 บาท 

                               4.   พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิ่มคาครองชพีชั่วคราว พ.ศ. 

  2530   (  ฉบับที่ 3 ) ( ใชบังคับต้ังแตวันที ่ 1 เมษายน 2530 – 30 กันยายน 2531 )  

- เงินเดือนต่ํากวาเดือนละ 1,325 บาท ได พ.ช.ค. 424 บาท 

- เงินเดือนตั้งแตเดือนละ 1,325 บาท – ต่ํากวาเดือนละ 1,395 บาท ได พ.ช.ค.  

354 บาท 

- เงินเดือนตั้งแตเดือนละ 1,395 บาท – ต่ํากวาเดือนละ 1,470 บาท ได พ.ช.ค. 284 

บาท 

- เงินเดือนตั้งแตเดือนละ 1,470 บาท – 1,730 บาท ได พ.ช.ค. 270 บาท 

- เงินเดือนสูงกวาเดือนละ 1,730 บาท – 4,800 บาทได พ.ช.ค. 200 บาท 

                               5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 

2531 ( ฉบับที ่4 ) ( ใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2531 – 31 ธันวาคม 2531 ) 

- เงินเดือนไมถงึเดือนละ 1,780 บาท ได พ.ช.ค. 500 บาท 

- ตั้งแตเดือนละ  1,780 บาท – 2,625 บาท ได พ.ช.ค. 430 บาท 

- สูงกวาเดือนละ 2,625 บาท – 4,685 บาท ได พ.ช.ค. 370 บาท 

- สูงกวาเดือนละ 4,685 บาท – 10,855 บาท ได พ.ช.ค. 150 บาท 

- สูงกวาเดือนละ 10,855  บาท เปนตนไป ได พ.ช.ค. 100 บาท 

6. เลิกให พ.ช.ค. ตั้งแต 1 มกราคม 2532 

 



 (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) 
 
 

สัญญาเลขที่.............................. 
 

แบบหนงัสือรับสภาพหนี้ผอนชําระหนีก้รณีผิดสัญญารับทุน 
ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือตางประเทศ 

 
ทําที่.......................................... 

 
วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ............... 

 
 ขาพเจา..............................................................อายุ........ป เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ 
..............................................(บัตรประจาํตัวขาราชการเลขที่......../...........) ออกใหโดย............................ 
เมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ...........ปรากฏหลักฐานตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการแนบทายหนังสือฉบับนี้ อยูบานเลขที่........................หมูที่......................
ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................โทรศัพท................................
อาชีพ....................ตําแหนง...........................สังกัด..................................สํานักงาน...........................
ตั้งอยูเลขที่..............ถนน..............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด...........................................โทรศัพท.........................................ขอทําหนังสือรับสภาพหนี้และ             
ขอผอนชําระหนี้ใหไวตอ...................................................................ดังมีขอความตอไปนี้ 
 ขอ 1. ตามที่ขาพเจาไดทําสัญญา...................................................ฉบับลงวันที่................             
ไวตอ....................................................และขาพเจาไดผิดสัญญา............................................ดังกลาว 
ซึ่งขาพเจาจะตองชดใชเงินคืนพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญาดังกลาวรวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น.......................................บาท (......................................................................) และขาพเจายอมรบั
วาเปนหนี้ตามสัญญาดังกลาวจริง โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมรับสภาพหนี้และยินยอมรับผิดชดใชเงิน
ดังกลาวจํานวนเงินทั้งสิ้น.................................บาท (....................................................................)โดยขาพเจา
ไดชดใชเงินในวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แลวเปนจํานวน......................................บาท 
(...............................................................) พรอมดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้จํานวน.........................บาท 
(..............................................................) สวนเงินที่ยังคางชําระที่เหลืออีกจํานวน...........................บาท 
(...........................................................) ขอผอนชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนด..........ป........... เดือน 
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของจํานวนเงินที่คางชําระนับแตวันทําหนังสือนี้จนถึง                
วันชําระหนี้ครบตามจํานวน 
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 ขอ 2. จํานวนเงินที่ขาพเจาจะตองรับผิดชดใชตามขอ 1 ขาพเจาขอผอนชําระหนี้ เปน              
รายเดือนในอัตราเดือนละ................................บาท (.........................................................) พรอมทั้ง
ชําระดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นในแตละงวดที่ชําระเงินตนดวย จนกวาจะครบจํานวนเงินที่ตองรับผิดชดใช                
และขาพเจารับรองวาจะไมเรียกรองเพื่อขอระงับ หรืองดเวนการชําระหนี้คร้ังนี้เปนอันขาด ทั้งนี้ จะเร่ิมผอน
ชําระภายในวันที่.............ของทุกเดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน..............................พ.ศ. .................... เปนตนไป 
 ขอ 3. ในกรณีที่การผอนชําระหนี้ ซึ่งจะตองขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง ถากระทรวงการคลัง              
ไมอนุมัติใหขาพเจาผอนชําระเปนรายเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุไวในขอ 2 ขาพเจายินยอมผอนชําระเงิน
ตามจํานวนที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดในการชําระหนี้เกินกวา............เดือนหรือไมสามารถสงเงนิชาํระหนีไ้ด
หรือผิดเงื่อนไขใด ๆ ดวยเหตุใดก็ตาม ขาพเจายินยอมใหทางราชการยกเลิก การขอผอนชําระหนี้              
ของขาพเจา และขาพเจายินยอมชดใชเงินคืนและเบี้ยปรับพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป                
ที่คางชําระทั้งหมดใหแก..............................(ชื่อสวนราชการ)...................ทันทีและหรือยินยอม
ให........................(ชื่อสวนราชการ)............................หักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ              
หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ สงใชหนี้ไดอีกดวย 
 ขอ 5. ในวันที่ทําหนังสือฉบับนี้ขาพเจาไดจัดให..................(ชื่อบุคคล).................ค้ําประกัน
การชําระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ของขาพเจา ในกรณีที่ผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือเปนคนสาบสูญ             
หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือสภาพฐานะความเปนผูค้ําประกันลดนอยลง หรือสวนราชการเจาสังกัด
พิจารณาใหเปลี่ยนหรือเพิ่มผูค้ําประกัน  ขาพเจาจะดําเนินการเปลี่ยนผูค้ําประกันใหเปนที่พอใจ                
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตทราบเหตุ หรือไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรตอไป 
 ขอ 6. หากตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอยางอื่นในการสงเงินหรือในการบังคับชําระหนี้
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ ขาพเจาจะยอมเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
 
 หนังสือนี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือนี้ 
โดยตลอดแลว เห็นวาเปนการถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน ขาพเจายึดถือไว           
1 (หนึ่ง) ฉบับ ........................ชื่อสวนราชการ.....................................ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ และเก็บไวที่
ผูจัดเก็บเงินรายไดแผนดินอีก 1 (หนึ่ง ) ฉบับ 

 

                         ลงชื่อ........................................ผูรับสภาพหนี ้

                                                     (...........................................) 
 

ลงชื่อ.............................................พยาน                      ลงชื่อ.............................................พยาน
(............................................)           (............................................) 

 



คํายินยอมของคูสมรส 

 

 ขาพเจา...........................................................อยูบานเลขที่.....................หมูที่................

ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................ตาํบล/แขวง..................................

อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...............................................สัญชาติ................................           

คูสมรสของ................................................ไดทราบขอความในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้

ของ..........................................................แลวยนิยอมให..............................................ทําสัญญานี้ได 

 
   ลงชื่อ.............................................ผูยนิยอม 
    (...........................................) 
 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 
    (............................................) 
 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 

  (............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 

 

ทําที่........................................ 

 

วันที่...............เดือน.................................พ.ศ................ 

 

 ขาพเจา..............................................(1)...................................................อายุ...........ป 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่...................................(บัตรประจําตัวขาราชการที่............../....................)

ออกใหเมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ............ณ.............................................ปรากฏหลักฐาน 

ตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

อยูบานเลขที่..........ตรอก/ซอย................................ถนน...........................ตาํบล/แขวง...........................

อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................โทรศัพท.............................

อาชีพ..................ตําแหนง.............................สังกัด............................สถานที่ทาํงาน.............................

ตั้งอยูเลขที.่..........ถนน.................................................ตําบล/แขวง.......................................................

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท.................................           

คูสมรสชื่อ........................................................ขอทาํสญัญาค้ําประกนัใหไวแก........................................ 

(3).................................................ดังมีขอความตอไปนี ้

 1. ตามที่.........................(2).........................ไดทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้         

ไวตอ.....................(3)..............................เปนจํานวนเงิน...........................บาท (..............................)

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของจํานวนเงินที่คางชําระตามหนังสือฉบับลงวันที่............

เดือน................................พ.ศ.......................นั้น ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในหนังสือดังกลาว                

โดยตลอดแลว จึงตกลงยินยอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะเปนผูค้ําประกัน.......................(2).............

ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ดังกลาวเชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตน ถา..................(2)............ไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวย

ประการใด ๆ ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้

ดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแก.....................(3)....................ทันทีโดย...................(3)........................

มิจําตองเรียกรองให........................(2)........................ชําระหนี้กอน และขาพเจายินยอมรับผิดตามสัญญา

นี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวนแลว 

 ขอ 2. ไมวาในกรณีใด ๆ ที่......................................(3).......................................ผอนเวลา

หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามหนังสือดังกลาวใหแก 
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 .................(2)......................................โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจา

ไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไข            

นั้นดวยทุกครั้งและขาพเจายอมมิใหเอาการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ หรือผอนผัน             

การปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา และขาพเจายินยอมรับผิด               

ในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 ขอ 3. ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 

อันทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคาเพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอ................................................. 

(3)...........................................ดังนี้ 

 ที่ดิน 

 (1) โฉนดเลขที่........................................หนาสํารวจ.......................................................

ระวาง.............................................เนื้อที่.................ไร..............งาน.....................วา อยูที่ตําบล/แขวง 

...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................

ราคาประมาณ..................................................บาท (............................................................................) 

 (2) โฉนดเลขที่..........................................หนาสาํรวจ..........................................................

ระวาง...................................................นื้อที.่................ไร..............งาน.....................วา อยูที่ตาํบล/แขวง 

...........................................อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...................................................

ราคาประมาณ..................................................บาท (............................................................................) 

 (3)................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

 หลักทรัพยอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 ขอ 4. ขาพเจาสัญญาวาจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของ

ขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู เวนแตจะ

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก.............................................(3)..............................................กอน 

 ขอ 5. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่............................................. 

(2).............................. ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ 
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 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปน

สําคัญตอหนาพยาน 

 
   ลงชื่อ.............................................ผูค้ําประกัน 
    (...........................................) 
 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 
    (............................................) 
 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 

  (............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความยนิยอมของคูสมรส 

 

 ขาพเจา.............................................อยูบานเลขที่............หมูที.่.....ตรอก/ซอย.................

ถนน.................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.............................................

จังหวัด..........................................สัญชาติ..........................คูสมรสของ..................(1).......................             

ผูค้ําประกันไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกันของ..................................(1).....................................             

แลวยินยอมให............................(1)......................................ทําสัญญาค้ําประกนัฉบับนี้ได 

 

 

 
   ลงชื่อ.............................................คูสมรสผูยินยอม 
    (...........................................) 
 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 
    (............................................) 
 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 

  (............................................) 

 

(ผูค้ําประกันจะตองเปนผูที่มีหลักทรัพยซึ่งมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินที่จะตองชดใชตามหนังสือรับสภาพหนี้

และขอผอนชําระหนี้หรือเปนขาราชการตั้งแตระดับ 4 หรือเทียบเทาขึ้นไป) 

 

หมายเหตุ (1) ชื่อผูทําสัญญาค้ําประกัน 

 (2) ชื่อผูทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ 

 (3) ชื่อสวนราชการซึ่งเปนนิติบุคคลผูรับสัญญา 
 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 6) 
 
 

       สัญญาเลขที…่………………………………. 

 
  สัญญาผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลาการรับราชการ  
ชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
 
        เขียนที่………………………………… 

       วันที่ ………..เดือน…………………พ.ศ. …… 

   สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนระหวาง(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………... 

เกิดเมื่อวันที่…………………….เดือน……………………………….…..พ.ศ. …………อายุ……….ป      

รับราชการเปนขาราชการระดับ………ข้ัน………..…….บาท   ตําแหนง…………………………………  

กรม………………………………...กระทรวง......................................................................................... 

อยูบานเลขที่………………ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน..................................... 

ตําบล/แขวง……………………………………………….อําเภอ/เขต……………………………………….. 

จังหวัด……………………………………….คูสมรสชื่อ…………………………………(ตอไปในสัญญานี้

จะเรียกวา “ผูใหสัญญา”)  ฝายหนึ่ง กับ………………………………………………………………………. 

โดย………………..………………..ตําแหนง………………………………………………(ตอไปในสัญญานี้ 

จะเรียกวา “ผูรับสัญญา”) อีกฝายหนึ่ง 

 

  คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันดังมีขอความตอไปนี้ 

  1.  ผูใหสัญญาไดปฏิบัติผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

ฉบับลงวันที่……………………….เดือน…………………………………………..พ.ศ…………………….. 

ที่ใหไวแก………………………………………………………. .(ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาเดิม”) 

โดยขอลาออกจากราชการขณะที่ยังรับราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาจึงตองรับผิดชดใช   

เงินเดือน เงินเพิ่ม และ/หรือ เงินอื่นใด  พรอมเบี้ยปรับแกทางราชการเปนจํานวนทัง้สิน้…………...……  บาท

(…………………..…………………….) และ/หรือเงินทุนพรอมเบี้ยปรับอีกจํานวน……………………. บาท

(...........................................)นั้น  บัดนี้ ผู ใหสัญญาได รับอนุญาตใหกลับเขารับราชการใหม 

ณ…………………….......…….และไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่กลบัเขารับราชการครั้งใหมเปนระยะเวลา

รับราชการชดใชทุนตามสัญญา…………………………………..…………………………………………

ฉบับลงวันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………. ที่ใหไวแก……………………………….

ภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ แหงสัญญานี้แลว 
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2. (ก)  ผูใหสัญญาตกลงจะรับราชการชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตอง 

รับราชการชดใชที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิม 
(ข) ผูใหสัญญาตกลงจะรับราชการชดใชทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของ

ระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
3. (ก) ผูใหสัญญาไดชําระคาเสียหายเพื่อชดเชยเงินเดือน เงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใด 

เปนจํานวน…………………………………………..บาท (…………………………………………………) 

ใหแกผูรับสัญญาในขณะทําสัญญาฉบับนี้แลว หากผูใหสัญญารับราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามที่

ระบุไวในสัญญาขอ 2 ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชเงินจํานวนที่ระบุไวในสัญญาขอ 1 (หักดวยจํานวนเงิน

คาเสียหายที่ไดชําระไวแลวดังกลาว) และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงินที่จะตองชดใชตามสัญญาขอนี้ 

โดยใหคิดลดลงตามสวนของจํานวนเวลาที่ผูใหสัญญารับราชการชดใชไปบางแลว 

 (ข) หากผูใหสัญญารับราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาขอ 2 ผูใหสัญญา

จะตองรับผิดชดใชเงนิจํานวนที่ระบุไวในสญัญาขอ 1 และเบีย้ปรับอีกหนึ่งเทาของจาํนวนเงนิดังกลาว โดยใหคิด

ลดลงตามสวนจํานวนเวลาที่ผูใหสัญญารบัราชการชดใชไปบางแลว 

4. หากผูใหสัญญาถูกฟองดําเนินคดี กรณีผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือ 

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ และตอมาไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา        

รับราชการชดใชทุนตามสัญญาดังกลาว แตคดียังไมถึงที่สุดและไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลว 

ผูใหสัญญายินยอมชําระเงินคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ซึ่งทางราชการไดใชจายไปแลวในการ

ดําเนินคดีคืนใหแกทางราชการทั้งหมด 

 
 

  (เชิงอรรถ ของขอ 2)   

  ขอความในขอ 2 (ก) และ (ข) นี้ใหเลือกใชกลาวคือขอ 2 (ก) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญาไดรับการผอนผัน

ใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 20 และขอ 21   สําหรับขอ 2 (ข) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญาไดรับ

การผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 22  

 

  (เชิงอรรถ ของขอ 3)   

  ขอความในขอ 3 (ก) และ (ข) นี้ใหเลือกใชกลาวคือขอ 3 (ก) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญาไดรับการผอนผัน

ใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม เปนการชดใชทุนโดยตองชดใชเงินบางสวน   สําหรับขอ 3(ข) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม เปนการชดใชทุนโดยไมตองชดใชเงิน 
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5. ถาปรากฏวาในระหวางผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ  

จนถึงวันที่ไดรับการผอนผันไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญาจากผูใหสัญญาหรือผูค้ําประกันหรือไดมี

บุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน ผูใหสัญญาจะ

ไมเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งสิ้นนั้นคืนจากทางราชการ 

6. ผูใหสัญญาตกลงใหถือวาพันธะตาง ๆ ของผูใหสัญญาตามสัญญาเดิมยังมีผลใช

บังคับอยูเทาที่มิไดขัดหรือแยงกับสัญญานี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้จนกวาผูใหสัญญาจะปฏิบัติ

ราชการชดใชครบถวนตามสัญญาฉบับนี้ 

7. เงินที่จะตองรับผิดชดใชในกรณีที่ผูใหสัญญารับราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตาม

สัญญานี้ ผูใหสัญญาจะชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน ถัดจากวันที่ไดรับแจงจาก            

ผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดหรือชําระใหไมครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ         

ผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญายอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิไดชําระอีกในอัตรารอยละ 7.5 ตอปดวย 

8. ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 
8.1  ตาย 

   8.2  ผูรับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญา

          ไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก ปลดออก หรือใหออก 

9. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะจะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาผูใหสัญญายินยอมให 
ผูรับสัญญาหักเอาจากเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการได 

10. ในการทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………………………………… 

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว และหากภายหลังผูรับสัญญาเห็นสมควร

ใหเปลี่ยนตัวผูค้ําประกัน ผูใหสัญญายินยอมปฏิบัติตามทันที 

   

  ถาผูค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุการ             

ค้ําประกันตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนตอไปภายใน

………เดือน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมตายลงหรือตกเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหมตอง  

ค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมจนครบกําหนดอายุการค้ําประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 
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  สัญญานี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ              

โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไว เปนสําคัญตอหนาพยาน  ผูรับสัญญาถือไว  1 ฉบับ             

และผูใหสัญญาถือไว 1 ฉบับ 

 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูใหสัญญา 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูรับสัญญา 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

  ขาพเจา…………………………………………คูสมรสของ……………………………….. 

ไดรับทราบขอความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว ยินยอมให………………………………………………. 

ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูยินยอม 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 
 

        ทําที่…………………………………… 

     วันที่ ………….เดือน……………………………..พ.ศ. ………... 

  ขาพเจา (3)………………………………………………………………..อายุ…………..ป 

อาชีพ……………………………….ตําแหนง…………………………………….สังกัด…………………… 

ตั้งบานเรือนอยูเลขที่…………..หมูที่ ………………………………………….ตรอก/ซอย………………… 

ถนน…………………………ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด……………………….คูสมรสชื่อ……………………………………..ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไว 

แก……………………………………..ดังมีขอความตอไปนี้คือ 

  ขอ 1.  ตามที่ (1) …………………………………………………………...ไดรับการผอนผัน 

ใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการครั้งใหมเปนระยะเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาของขาราชการที่ไป

ศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ฉบับลงวันที่…………………………เดือน……………….พ.ศ…..……. 

(ไดทําสัญญาไวตอ (4)………………………………………....ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาเดิม”) 

ตามสัญญาผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยฉบับลงวันที่…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………(ไดทําสัญญาไวตอ (2) 

…………………………………….ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาผอนผัน”) นั้น ขาพเจาไดทราบ

และเข า ใจข อความในสัญญาดั งกล าวดี โดยตลอดแล ว  จึ งทํ าสัญญาค้ํ าประกันให ไว แก  (2) 

…………………………………….วาถา (1)………………………………..กระทําผิดสัญญาผอนผันไมวา

ขอหนึ่งขอใดหรือกระทําผิดพันธะของ (1)…………………………………ตามสัญญาเดิมในสวนที่ยังมี                

ผลใชบังคับอยูตามความในขอ 6 แหงสัญญาผอนผัน ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้ตามขอผูกพันทีร่ะบไุวใน

สัญญาดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแก (2)……………………….ทันที โดย (2)…………………………. 

มิจําตองเรียกรองให (1)……………………………… ชําระหนี้กอนและขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจายอมผูกพันตนรวมรับผิดกับ (1) …………………. ชําระหนี้

ใหแก (2) ……………………………………….ในฐานะลูกหนี้รวมกัน 

  ขอ 2 ในกรณีที่ (2)………………………………..ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระ

หนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแก (1)……………………………………………ไมวากรณีใด ๆ โดยจะไดแจงหรอื

มิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการ

ชําระหนี้นั้นทุกครั้ง 
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  ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพย ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจาและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 

อันทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคา เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอ (2)…………………………….. 

ดังนี้ (5) 

  ที่ดิน ก. โฉนดเลขที่ ……………………………………………….หนาสํารวจ……………. 

ระวาง…………………………..เนื้อที่……………………..ไร…………………….งาน………………….วา 

อยูที่ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต………………………จังหวัด…………….… 

ราคาประมาณ …………………………………..บาท 

 ข. โฉนดเลขที่ …………………………………………………. หนาสํารวจ…………………….. 

ระวาง…………………………..เนื้อที่……………………..ไร…………………….งาน………………….วา 

อยูที่ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต………………………จังหวัด…………….… 

ราคาประมาณ …………………………………..บาท 

  หลักทรัพยอ่ืน ๆ  

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอ 4 ขาพเจาจะไมจําหนาย จาย โอน กอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของ

ขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูเวนแตจะไดรับ

ความยินยอมเปนหนังสือจาก(2)……………………………………………………………………………….. 

  ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ (1)………………….. 

…………………….ยังตองรับผิดชอบตอ (2)……………………………...…..ตามสัญญาผอนผันฯ ดังกลาว 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญตอหนาพยาน 

      

      ลงชื่อ………………………………………. ผูค้ําประกัน 

              (………………………………………) 
 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 
 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 
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คํายินยอมกรณีผูใหสัญญาค้ําประกันมีคูสมรส 

 

  ขาพเจา………………………………………คูสมรสของ  (3)…………………………… 

ผูค้ําประกัน ไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกันแลวยินยอมให (3)……………………………………… 

ทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ได 

 

      ลงชื่อ…………………………………. คูสมรสผูยินยอม 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูค้ําประกัน 

              (………………………………………) 

 

หมายเหตุ (1)   ชื่อผูทําสัญญาการลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

(2) ชื่อสวนราชการซึ่งเปนนิติบุคคล ผูรับสัญญา 

(3) ชื่อผูทําสัญญาค้ําประกัน 

(4) ชื่อสวนราชการที่ผูทําสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

(5) หลักทรัพยตามสัญญาค้ําประกันขอ 3 ใหสวนราชการตาม (2) แจงใหผูค้ําประกัน        

กรอกรายละเอียดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดตามสัญญา 



  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทรวง”  ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวง  และรองปลัดกระทรวง

ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”  หมายความว่า  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   

หรือปลัดทบวง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  
หรอืสํานักงานปลัดทบวง  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 

“เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
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“เข้ารับการเตรียมพล”  หมายความว่า  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการตรวจสอบพล  เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

“ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  
มีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด  ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ  ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้
ทราบด้วย   

ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําส่ังให้ไปช่วยราชการ  ณ  หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ ไปช่วยราชการ  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ  แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคํานวณวันลา   

ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย   
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด  ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  หรือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน 
มาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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ในกรณีจําเป็น  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ  หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติ 
ราชการได้ด้วย 

ขอ้ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  อนุญาตให้ลา   
และยกเลิกวันลา  สําหรับการลาป่วย  ลาพักผ่อน  หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  ๒๒  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม  
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้   

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี 

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ  ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๗  วัน  และ  ๓  วัน  
ตามลําดับ 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่วไปในทอ้งที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง 
ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ตั้งตามปกติ  ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ 
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี   



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ  ๑๖  การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน   

หมวด  ๒ 
ประเภทการลา 

 

 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

ส่วนที่  ๑ 
การลาป่วย 

 

 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
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การลาป่วยตั้งแต่  ๓๐  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  ๓๐  วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ 
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืน
ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรอง 
ของแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที่  ๓ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร   
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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ส่วนที่  ๔ 
การลากิจส่วนตัว 

 

 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้  แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  วันทําการ   

ส่วนที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 

 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 

(๑) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว  แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   

ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิไดล้าพักผ่อนประจําปี  หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ  
๑๐  วันทําการ  ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐  วันทําการ 

สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทําการ 
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ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  วันทําการ  สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป   

การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ส่วนที่  ๖ 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท 
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๙  แล้ว  จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน  
๑๐  วันนับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา  
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ๔๘  ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คําส่ังอนุญาต  และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เม่ือข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ  ๓๑  
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ส่วนที่  ๘ 
การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

ส่วนที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่สมรส 

 

 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกิน  ๒  ปี  และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก  ๒  ปี  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔  ปี  
ถ้าเกิน  ๔  ปีให้ลาออกจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต 
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เม่ือรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓๖  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๖  ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก  จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๖  ได้ใหม่ 

ส่วนที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่   
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน   



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

หมวด  ๓ 
การลาของข้าราชการการเมือง 

 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



ตารางหมายเลข ๑ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืน 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

 
วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 
 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 

ลา
พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

ู 
สม

รร
ถภ

าพ
ด้า

นอ
าช

ีพ
 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว  

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

ปลัดกระทรวง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 

 
 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-  

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการ 

(ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด) 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

 
 

 
 

 
 

-  
 

 
 

 
 

- -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

   -  - - - - - 

 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า 

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 

ลา
พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 
 ลา

ป่ว
ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว  

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หัวหน้าสํานัก/

กอง เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานัก/

กอง หัวหน้าส่วนราชการประจําจงัหวัด 

นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า

สํานัก/กอง  

ส่วนราชการประจําจังหวัด

อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- 

 

- - - - - - 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในส่วนราชการประจําอําเภอ 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหตุ   :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 



ตารางหมายเลข ๒ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(๑๒ 

เดือน) 

เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

       -   

(๑๒ 

เดือน) 

อธิการบดี ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(๑๒๐ วัน) 
 

(๔๕ วัน) 
   -    - -  

(๖  

เดือน) 

คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการ

กอง/หัวหน้ากอง เลขานุการ

คณะหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่ากอง 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- - - - - - 

 

- 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ  

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๔๐ วัน) 

 
(๒๐ วัน) 

 -  - - - - - - - 

หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าฝ่าย  

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางหมายเลข ๓ 
การลาของขา้ราชการตาํรวจ 

 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

นายกรัฐมนตรี ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(๑๒ 

เดือน) 

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ

 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

ผู้บัญชาการ ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

 

 

-  

 

-  

 

- - - -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้บังคับการ/รองผู้บังคับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐  วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

ผู้กํากับการ/รองผู้กํากับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

สารวัตรสถานีตํารวจ/ 

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัด/สารวัตรด่านตรวจ 

คนเข้าเมือง 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- -  

 

- - - - - - - 



- ๒ - 
 

 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท
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สารวัตรหัวหน้างาน ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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ระเบียบ  ก.พ. 
วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่ขาราชการพลเรือนไดปฏิบัติงานในบางตําแหนงที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทํางาน   
ซ่ึงสมควรไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  ก.พ.  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบ   ก.พ .  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ระเบียบว าดวยเ งิน เพิ่ม สําห รับตําแหน งที่มี เหตุพิ เศษของขาราชการพลเรือน   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เงินเพิ่ม”  หมายความวา  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

ตามระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในตําแหนงที่  ก.พ.  ประกาศ

กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
“เหตุพิเศษ”  หมายความวา  การทํางานที่มีสภาพการทํางานไมนาอภิรมย  ยากลําบาก  

ตรากตรํา  เส่ียงภัย  เครงเครียด  กดดัน  หรือเปนการทํางานที่มีสภาพการทํางานเสี่ยงอันตรายทั้งตอชีวิต  
รางกาย  อาจมีผลกระทบตอรางกาย  อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน  การสูญเสียอวัยวะ  หรือเปน
การทํางานที่ตองใชความรู  ความชํานาญ  ประสบการณสูง  ซ่ึงเปนสาขาที่ขาดแคลน  มีการสูญเสีย
ผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก   



หนา   ๕ 
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ขอ ๕ ขาราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  อาจไดรับ 

เงินเพิ่มไดตามที่  ก.พ.  ประกาศกําหนด  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไว 

ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มหลายอัตรา  ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเพิ่ม 

ในอัตราที่สูงที่สุดเพียงอัตราเดียว 

ขอ ๖ ขาราชการผูใดปฏิบัติงานไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเพิ่ม

สําหรับเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่ไดปฏิบัติหนาที่  แตถาในเดือนใดขาราชการผูใดมิได

ปฏิบัติงาน  ขาราชการผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับเดือนนั้น  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีลาปวย  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ  

เวนแตเปนการปวยอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ก.พ.  อาจกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มเกินหกสิบวันทําการ

ไดตามควรแกกรณี 

(๒) กรณีลาคลอดบุตร  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน 

(๓) กรณีลากิจสวนตัว  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินส่ีสิบหาวัน

ทําการ  แตสําหรับในปแรกที่รับราชการ  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณนั้นไมเกิน 

สิบหาวันทําการ 

(๔) กรณีลาพักผอนประจําป  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นมีสิทธิ 

ลาพักผอนประจําปตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๕) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ   

ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงมิใชเปนการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เขารับราชการ  และต้ังแต

เร่ิมรับราชการยังไมเคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไมเคยลาไปประกอบพิธีฮัจย  ใหไดรับ

เงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน   

(๖) กรณีลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลา 

ไดไมเกินหกสิบวัน  แตถาพนระยะเวลาที่ลาดังกลาวแลวผูนั้นไมไปรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่หลัก

ของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังภายในเจ็ดวัน  ใหงดจายเงินเพิ่ม  หลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติหนาที่หลัก 

(๗) กรณีลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาได 

ไมเกินหกสิบวัน 
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ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและไดรับ 
เงินเพิ่มอยูแลวในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาขาราชการผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้จนกวาจะไดรับแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงอื่นหรือจนกวา  ก.พ.  จะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๘ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสามและวรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท   สายงาน   

และระดับตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้  และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาวใหมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนง 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใด  หากไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติหนาที่อื่นและมิไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู   ไมมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ไมไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู  เวนแตในกรณีที่ 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปและไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่อื่นที่มีลักษณะ 

เปนงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิม  ใหไดรับ

เงินประจําตําแหนงในอัตราเดิมของตําแหนงตอไป 
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(๓) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง   

และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับ

เดือนนั้นตามสวนจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว 

(๔) ข า ร าชการพล เ รื อนสามัญซึ่ ง ได รั บแต งตั้ ง ให ดํ า ร งตํ า แหน งที่ มี สิ ทธิ ได รั บ 

เงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นเกินหนึ่งตําแหนง  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง

สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 

(๕) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทเดียวกันที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลัก

ในตําแหนงที่ตนไปปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิมของตนตอไป 

 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  

ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือรักษาการในตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตางประเภทกัน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราของตําแหนงเดิมตอไปนับแต 

วันที่เขาปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือ

รักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี  แตทั้งนี้ตองไมเกินหกเดือน 

(๖) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศตามระเบียบ   ก .พ .   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

พัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

ของตําแหนงเดิมตอไป 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตามบัญชี

กําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ  ก.พ.  นี้  ในตําแหนงประเภทใด  ระดับใด   

ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในอัตรา  

ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๑๔,๕๐๐  บาท 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการตาม  (๓)  (ข)  (ค)  

(ง)  และ  (จ) 

 (ข) ผูวาราชการจังหวัด 

 (ค) เอกอัครราชทูตที่ เปนหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  หัวหนาคณะผูแทนถาวร 

แหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ  หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก  

และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

 (ง) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  รองปลัดกระทรวง  และ 

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (จ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูใน 

บังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี   ไดแก   รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ ายบริหาร   

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   รองผูอํ านวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ   รองผูอํ านวยการ 

สํานักงบประมาณ  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   

รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ฉ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  

หรือทบวง  และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ไดแก  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ช) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรง 

ตอรัฐมนตรี   ไดแก   รองเลขาธิการสภาการศึกษา   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ซ) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ 

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   เลขาธิการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  และเลขาธิการสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

 (ฌ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ญ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

เดียวกันนี้ 

(๓) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๒๑,๐๐๐  บาท   

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  ปลัดกระทรวง  และปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

 (ข) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูในบังคับบัญชา 

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  ไดแก  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ค) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง   

หรือทบวง   และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี   ไดแก   เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ง) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรงตอรัฐมนตรี  

ไดแก  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (จ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนง

ในอัตราเดียวกันนี้ 

(๔) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๕,๖๐๐  บาท 

(๕) ตํ าแหนงประเภทอํ านวยการระดับสูง   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๑๐,๐๐๐  บาท 

(๖) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๓,๕๐๐  บาท 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๕,๖๐๐  บาท 

(๘) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

(๙) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๑๓,๐๐๐  บาท 

(๑๐) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๕,๖๐๐  บาท   

(๑๑) ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

ขอ ๔ การกําหนดประเภทตําแหนง   สายงาน   ระดับ   และจํานวนตําแหนงที่ไดรับ 
เงินประจําตําแหนงเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูแลวในวันกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ตองไดรับความเห็นชอบจาก  
ก.พ.  กอน 

ขอ ๕ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเสนอ  ก.พ.  พิจารณาอนุมัติ 
เปนราย  ๆ  ไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 



 

บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง 
ทายกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตน  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับสูง  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 
๔. สายงานตรวจราชการกระทรวง 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 
๓. สายงานตรวจราชการกรม 

 
ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ    ไดแก 

๑. สายงานปฏิบัติงานชางศิลปกรรม 
๒. สายงานนาฏศิลป 
๓. สายงานดุริยางคศิลป 
๔. สายงานคีตศิลป 



๒ 

 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ไดแก 
๑. สายงานกายภาพบําบัด 
๒. สายงานทันตแพทย 
๓. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๔. สายงานแพทย 
๕. สายงานนายสัตวแพทย 
๖. สายงานเทคนิคการแพทย 
๗. สายงานเภสัชกรรม 
๘. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๙. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๑. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๒. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๓. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๔. สายงานฟสิกสรังสี 
๑๕. สายงานรังสีการแพทย 
๑๖. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๗. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๘. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๙. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๒๐. สายงานชีววิทยารังสี 
๒๑. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๒๒. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๒๓. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๒๔. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๒๕. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๒๖. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 



๓ 
 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ไดแก 
๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิเคราะหผังเมือง 
๕. สายงานสืบสวนสอบสวน 
๖. สายงานกีฏวิทยา 
๗. สายงานเจาหนาที่คดีพิเศษ 
๘. สายงานคุมประพฤติ 
๙. สายงานวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
๑๐. สายงานจิตวิทยา 
๑๑. สายงานนักเดินเรือ 
๑๒. สายงานตรวจสอบบัญชี 
๑๓. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๑๕. สายงานวิชาการแผนที่ภาพถาย 
๑๖. สายงานนิติการ 
๑๗. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๑๘. สายงานนิติวิทยาศาสตร 
๑๙. สายงานโบราณคดี 
๒๐. สายงานภัณฑารักษ 
๒๑. สายงานพัฒนาการกีฬา 
๒๒. สายงานพัฒนาการทองเที่ยว 
๒๓. สายงานพัฒนาระบบราชการ 
๒๔. สายงานพัฒนาสังคม 
๒๕. สายงานภูมิสถาปตยกรรม 
๒๖. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๒๗. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 



๔ 
 

๒๘. สายงานประเมินราคาทรัพยสิน 
๒๙. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม 
๓๐. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๓๑. สายงานวิเทศสัมพันธ 
๓๒. สายงานวิชาการพลังงาน 
๓๓. สายงานเจาหนาที่จัดผลประโยชน 
๓๔. สายงานวิชาการกษาปณ 
๓๕. สายงานวิชาการเกษตร 
๓๖. สายงานวิชาการขนสง 
๓๗. สายงานวิชาการคลัง 
๓๘. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๓๙. สายงานวิชาการเงินและบัญชี 
๔๐. สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
๔๑. สายงานตรวจสอบภาษี 
๔๒. สายงานวิชาการทรัพยากรธรณี 
๔๓. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา 
๔๔. สายงานวิชาการที่ดิน 
๔๕. สายงานธรณีวิทยา 
๔๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๔๗. สายงานประชาสัมพันธ 
๔๘. สายงานวิชาการประมง 
๔๙. สายงานวิชาการปาไม 
๕๐. สายงานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
๕๑. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน 
๕๒. สายงานวิชาการพาณิชย 
๕๓. สายงานวิชาการภาษี 
๕๔. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๕๕. สายงานวิชาการยุติธรรม 



๕ 
 

๕๖. สายงานวิชาการแรงงาน 
๕๗. สายงานวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
๕๘. สายงานวิชาการโรคพืช 
๕๙. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๖๐. สายงานวิชาการวัฒนธรรม 
๖๑. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๖๒. สายงานวิชาการศาสนา 
๖๓. สายงานวิชาการศึกษา 
๖๔. สายงานวิทยาจารย 
๖๕. สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ 
๖๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๖๗. สายงานวิชาการสงเสริมการเกษตร 
๖๘. สายงานวิชาการสถิติ 
๖๙. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๗๐. สายงานวิชาการสรรพากร 
๗๑. สายงานวิชาการสหกรณ 
๗๒. สายงานวิชาการสัตวบาล 
๗๓. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๗๔. สายงานโภชนาการ 
๗๕. สายงานวิชาการสิ่งแวดลอม 
๗๖. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๗๗. สายงานวิชาการอุทกวิทยา 
๗๘. สายงานวิทยาศาสตร 
๗๙. สายงานวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
๘๐. สายงานวิเทศสหการ 
๘๑. สายงานวิศวกรรม 
๘๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๘๓. สายงานสถิติ 



๖ 
 

๘๔. สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
๘๕. สายงานสังคมสงเคราะห 
๘๖. สายงานสัตววิทยา 
๘๗. สายงานสํารวจดิน 
๘๘. สายงานอักษรศาสตร 
๘๙. สายงานภาษาโบราณ 
๙๐. สายงานวรรณศิลป 
๙๑. สายงานอาลักษณ 
๙๒. สายงานอุตุนิยมวิทยา 
๙๓. สายงานวิชาการชางศิลป 
๙๔. สายงานจิตรกรรม 
๙๕. สายงานมัณฑนศิลป 
๙๖. สายงานประติมากรรม 
๙๗. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙๘. สายงานกายภาพบาํบัด 
๙๙. สายงานทันตแพทย 
๑๐๐. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๑๐๑. สายงานแพทย 
๑๐๒. สายงานนายสัตวแพทย 
๑๐๓. สายงานเทคนิคการแพทย 
๑๐๔. สายงานเภสัชกรรม 
๑๐๕. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๑๐๖. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐๗. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๐๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๐๙. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๑๐. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๑๑. สายงานฟสิกสรังสี 



๗ 
 

๑๑๒. สายงานรังสีการแพทย 
๑๑๓. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๑๔. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๑๕. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๑๖. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๑๑๗. สายงานชีววิทยารังสี 
๑๑๘. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๑๑๙. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๑๒๐. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๑๒๑. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๑๒๒. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๑๒๓. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 

 
ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ   ไดแก 

๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๕. สายงานนิติการ 
๖. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๗. สายงานโบราณคดี 
๘. สายงานนักพัฒนาระบบราชการ 
๙. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๑๐. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๑. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๑๒. สายงานวิชาการเกษตร 
๑๓. สายงานวิชาการขนสง 
๑๔. สายงานวิชาการคลัง 



๘ 
 

๑๕. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๑๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๑๗. สายงานวิชาการประมง 
๑๘. สายงานวิชาการปาไม 
๑๙. สายงานวิชาการพาณิชย 
๒๐. สายงานวิชาการภาษี 
๒๑. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๒๒. สายงานวิชาการแรงงาน 
๒๓. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๒๔. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๒๕. สายงานวิชาการศึกษา 
๒๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๒๗. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๒๘. สายงานวิชาการสรรพากร 
๒๙. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๓๐. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๓๑. สายงานวิทยาศาสตร 
๓๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๓๓. สายงานอักษรศาสตร 
๓๔. สายงานประติมากรรม 
๓๕. สายงานทันตแพทย 
๓๖. สายงานแพทย 
๓๗. สายงานนายสัตวแพทย 
๓๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๓๙. สายงานสถาปตยกรรม 
๔๐. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๔๑. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๔๒. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ .   ๒๕๕๑   มาตรา   ๕๐   วรรคสามและวรรคสี่   บัญญัติวา   ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับ 
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  และผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ในอัตราใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง 

ของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“เงินประจําตําแหน่ง” หมายความว่า เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย

เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
“ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการและไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการครูในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บรรดาซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๒ ก/หน้า ๑/๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
 
มาตรา ๔  การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๕  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและของผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้จ่ายได้ต้ังแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

 
มาตรา ๖  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและของผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วนของ
จํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งในเดือนนั้น 

 
มาตรา ๗  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุซึ่งจะต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในประเภทใด ตําแหน่งใด 
อัตราใด และให้ขาดจากเงินประจําตําแหน่งเดิมไปรับเงินประจําตําแหน่งใหม่ต้ังแต่เมื่อใด ซึ่งต้องไม่
ก่อนวันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ 

 
มาตรา ๘  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ให้จ่ายทางสังกัดใหม่ และงด
จ่ายเงินประจําตําแหน่งทางสังกัดเดิมต้ังแต่วันที่ระบุในคําสั่งของผู้มีอํานาจสั่งโอน 

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทางสังกัดเดิมล่วงล้ําไป ให้เบิก
เงินประจําตําแหน่งทางสังกัดใหม่ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการ
เบิกหักผลักส่งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ถ้าจําเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่

ภายในระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชากําหนดตามสภาพของงานซึ่งจะต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุ
ในคําสั่งหรือจําเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่าง
ส่งมอบงานหรือในระหว่างเดินทางดังกล่าวในตําแหน่งใหม่ 

 
มาตรา ๑๐๒  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไป

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง และมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารง
อยู่ ให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างวันที่ผู้นั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักดังกล่าว เว้นแต่ 

(๑) ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่มีลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเหมือนหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่เดิม ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งได้ 
                                                 

๒ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหน่ง
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งต่างประเภทกัน ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราของตําแหน่งเดิม
ต่อไปนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน 
หรือรักษาการในตําแหน่ง แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน 

 
มาตรา ๑๑  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการ

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับวันที่ผู้นั้นละทิ้งหน้าที่
ราชการหรือหนีราชการ 

ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งซึ่งมิได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณี
อ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง จะจ่ายเงินประจําตําแหน่งหรือไม่หรือเท่าใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งจนถึงวันที่ถึงแก่
ความตาย 

 
มาตรา ๑๓  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งใน

กรณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงกําหนดลาออก แต่ถ้าถึงกําหนดลาออกแล้วยัง

ไม่ได้รับทราบคําสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่งหรือวันที่
กฎหมายกําหนดให้ออก 

(๒) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในคําสั่ง แต่ถ้ายัง
ไม่ได้รับทราบคําสั่ง และข้าราชการผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่ง 

(๓) ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) หากจําเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ให้จ่ายต่อไปได้
จนถึงวันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะกําหนดตามสภาพของงาน แต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุในคําสั่งหรือวันรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่ง แล้วแต่
กรณี 

(๔) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี 

(๕) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้จ่ายตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งประจําเดือนของข้าราชการ หรือผู้ดํารง

ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของเดือน สําหรับกรณีที่ต้องเบิกเงิน
จากธนาคารให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น แต่ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกําหนด
วันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕  ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ประจํากระทรวง ประจํา

ทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่ง สําหรับวันที่ถูกสั่งพัก
ราชการหรือวันที่ถูกสั่งให้ประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๖  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาป่วย ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่งไม่
เกินหกสิบวันทําการ 

 
มาตรา ๑๗  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาเนื่องจากการคลอดบุตร ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับ
ผู้นั้นได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

 
มาตรา ๑๘  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลากิจส่วนตัว ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ในปี
หนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาได้ไม่เกิน
สิบห้าวันทําการ 

 
มาตรา ๑๙  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาพักผ่อนประจําปี ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้
ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ 

 
มาตรา ๒๐  ต้ังแต่เริ่มรับราชการ ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น

ข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคย
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากได้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสอง
เดือนและได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้
จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๒๑  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาไปเข้ารับการตรวจ

เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน 
แต่ถ้าพ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่
ได้รับแต่งต้ังภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก 

 
มาตรา ๒๒  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้
จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาไปปฏิบัติงานใน

องค์การระหว่างประเทศ มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างลาสําหรับผู้นั้น 
 
มาตรา ๒๔  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาติดตามคู่สมรส มิให้

จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้น 
 
มาตรา ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกาได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งออกตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให้ข้าราชการและผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์
และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งดังกล่าว  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงระบบ
บริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดตามภารกิจที่ปรับปรุง
ใหม่และกําหนดอัตรากําลังภายใต้จํานวนที่มีอยู่เดิม ทําให้ส่วนราชการมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้
ข้อจํากัดของการจัดโครงสร้างและการกําหนดอัตรากําลังของส่วนราชการ จําเป็นต้องมีการมอบหมาย
งานเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางาน จึงได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งซึ่งได้รับคําสั่ง
หรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในลักษณะงานเดียวกับหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ใน
หน่วยงานอื่น ทั้งในส่วนราชการเดียวกันและต่างส่วนราชการ โดยไม่มีตําแหน่งประเภทเดียวกัน
รองรับ หรือได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่างประเภทกัน มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราของตําแหน่งเดิม
ต่อไป แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งไว้ไม่สอดคล้องกัน ฉะนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์ในการได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว สมควรกําหนดให้จ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งแก่ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งซึ่งได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่มีลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตน
ดํารงอยู่ หรือได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่างประเภทกัน ในอัตราของตําแหน่งเดิมต่อไปได้  จึงจําเป็นต้องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๒ ก/หน้า ๑๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผู้จัดทาํ 
๔ มีนาคม ๒๕๕๓ 

กวินทราดา/ผู้ตรวจ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอบังคับกระทรวงการคลงั 
วาดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ  หักรายจาย
จากเงินที่จะตองสง  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาดและการ
ถอนคืนเงินรายรับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อใหการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับมีความ
คลองตัว  เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  และสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังตาม
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  Management  
Information  System) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง   (ฉบับที่   ๒)   พ .ศ .  ๒๔๙๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง  ออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาด  และ
การถอนคืนเงินรายรับ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการหักรายจายจากเงินที่จะตองสง   

พ.ศ.  ๒๔๙๘ 
(๒) ขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการหักรายจายจากเงินที่จะตองสง   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๔) ระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักรายรับจายขาด  และการถอนคืน

เงินรายรับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้หรือ 

ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และให

หมายความรวมถึงสวนราชการประจําจังหวัดดวย 

“คลัง”  หมายความวา  บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่  ๑   

“การหักรายรับจายขาด”  หมายความวา  การหักรายจายจากเงินรายรับที่ตองนําสงเขาบัญชี 

เงินคงคลังบัญชีที่  ๑ 

“การถอนคืนเงินรายรับ”  หมายความวา  การถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง

บัญชีที่  ๑  ไปแลว  เพื่อนํามาเบิกจายคืน 

“ระบบ  GFMIS”  หมายความวา  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  Management  Information  System)  ซ่ึงปฏิบัติโดยผานเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยตรงหรือผานโปรแกรม  Excel  Loader  หรือโปรแกรมอื่นทํานองเดียวกัน  กอนนํา

ขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรหรือเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบโดยตรงผานเครื่องคอมพิวเตอร 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยตีความ

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๕ ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบั ติตามขอใดขอหนึ่งในขอบังคับนี้ได   

ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๑ 
การหักรายรับจายขาด 

 

 

ขอ ๗ รายจายที่สามารถหักจายจากเงินรายรับที่ตองนําสงคลัง  ไดแก 

(๑) รายจายที่หักนั้นเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได 

(๒) รายจายที่จําเปนตองจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  เพื่อจาย

เปนคาสินบน  รางวัล  หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

(๓) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใด  ๆ  เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

ขอ ๘ การหักรายรับจายขาดของสวนราชการ  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

เวนแต 
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(๑) การหักเงินรายรับเพื่อจายคืนเงินที่สวนราชการนําสงเกินกวารายรับสงผิดประเภทรายได  
หรือสงซํ้า 

(๒) การหักเงินรายรับเพื่อจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  เพื่อจาย
เปนคาสินบน  รางวัล  หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

การหักรายรับจายขาดตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนเงินรายรับที่ไดรับไวในจังหวัดเดียวกัน   
ขอ ๙ รายจายที่ไดรับยกเวนไมตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลังตามขอ  ๘   

ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจอนุมัติการหักรายรับจายขาด  เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
ที่เกี่ยวของในการรับเงินและการนําเงินสงคลังแลว 

ขอ ๑๐ ใหสวนราชการมีอํานาจหักรายรับจายขาดจากเงินรายรับที่ยังมิไดนําสงคลังนั้น   
กอนได  หากเงินรายรับที่ตองหักจายไดนําสงคลังแลว  ใหหักจายจากเงินรายรับที่ไดรับในประเภท
เดียวกันกับเงินรายรับที่นําสงคลัง 

ขอ ๑๑ ใหสวนราชการนําเงินรายรับที่เหลือจากการหักรายรับจายขาดสงคลัง  โดยวิธีฝากเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดกําหนด  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ เมื่อสวนราชการไดนําเงินสงคลังโดยวิธีฝากธนาคารตามขอ  ๑๑  แลว  ใหนําสําเนา
ใบนําฝากเงินที่มีเลขอางอิงของธนาคารมาดําเนินการบันทึกรายการตามระบบ  GFMIS  โดยระบุ   
จํานวนรายไดสุทธิที่ไดรับ  และจํานวนรายจายที่หักจากการหักรายรับจายขาด  และจัดเก็บสําเนา 
ใบนําฝากเงินดังกลาวไวที่สวนราชการเพื่อเปนหลักฐานการนําเงินสงคลัง 

หมวด  ๒ 
การถอนคืนเงินรายรับ 

 

 

ขอ ๑๓ การถอนคืนเงินรายรับของสวนราชการ  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
เวนแต 

(๑) การถอนคืนเงินคาขายเอกสารที่ไดรับจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ที่มีการยกเลิกการ
จัดซ้ือจัดจางในภายหลังเพื่อจายผูซ้ือเอกสาร 

(๒) การถอนคืนเงินที่ไดรับชดใชเปนคาเสียหายจากการทําละเมิดซ่ึงผูกระทําไมตองรับผิด  
หรือรับผิดนอยกวาที่ไดจายไว  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) การถอนคืนเงินที่ไดรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาดูงานไวเกินความรับผิด 
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ขอ ๑๔ การถอนคืนเงินรายรับที่ไดรับยกเวนไมตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

ตามขอ  ๑๓  ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจอนุมัติ  เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

ที่เกี่ยวของ  ในการรับเงินและการนําเงินสงคลังแลว 

ขอ ๑๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ  ๑๓  ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินที่ตรวจสอบ  

ความถูกตองแลวใหแกกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อขอเบิกเงินจากคลัง  

เมื่อกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ  และสวนราชการไดจายใหแก

เจาหนี้ของสวนราชการหรือผูมีสิทธิรับเงินแลว  ใหสวนราชการบันทึกรายการจายเงินดังกลาว 

ตามระบบ  GFMIS   

ขอ ๑๖ การถอนคืนเงินรายรับภายในปงบประมาณที่ไดนําเงินสงคลัง  ใหสวนราชการ

ดําเนินการโดยเบิกจากเงินรายรับประเภทเดียวกับเงินรายรับที่นําสงคลัง 

การถอนคืนเงินรายรับเมื่อพนปงบประมาณที่ไดนําเงินสงคลังไว  ใหสวนราชการดําเนินการ

โดยเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปที่อนุมัติเบิกงบรายจายอื่น  หรืองบรายจายที่กําหนด  เพื่อการ

ถอนคืนเงินรายรับ 

หมวด  ๓ 
การรายงาน 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่อสวนราชการไดดําเนินการหักรายรับจายขาดแลว  ใหแจงกรมบัญชีกลาง  และ

สงสําเนาการแจงดังกลาวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  โดยอยางนอยตองมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับที่ตองหักจายเลขอางอิงในสําเนาใบนําฝากเงิน 

ของธนาคาร  และวัน  เดือน  ป  ที่นําเงินสงคลัง 

(๒) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับในการหักรายรับจายขาด  และวัน  เดือน  ป  ที่หัก 

(๓) เหตุผลในการหักรายรับจายขาด 

ขอ ๑๘ เมื่อสวนราชการไดดําเนินการถอนคืนเงินรายรับแลว  ใหแจงกรมบัญชีกลาง  และ

สงสําเนาการแจงดังกลาวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  โดยอยางนอยตองมี

รายละเอียด  ดังนี้ 
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(๑) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับที่ถอนคืน  วัน  เดือน  ป  ที่ไดรับเงิน  เลขอางอิงในสําเนา
ใบนําฝากเงินของธนาคาร  และวัน  เดือน  ป  ที่นําสงคลัง 

(๒) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับที่ถอนคืน  และรหัสรายได 
(๓) เงินรายรับที่ถอนคืนนั้นเบิกจากเงินรายไดแผนดินหรือเบิกจากเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปใด 
(๔) เหตุผลในการถอนคืนเงินรายรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๙ การใดที่ไดปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ   
หักรายจายจากเงินที่จะตองสง  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ  
หักรายจายจากเงินที่จะตองสง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ใหถือปฏิบัติ
ตามขอบังคับดังกลาวตอไปจนกวาการดําเนินการนั้นจะเสร็จส้ิน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



















กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร ๖ ชั้น ๓ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๘๘/๒๐ หมูที่ ๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐


