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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน
กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ เปน การสมควรรวบรวมมติคณะรัฐ มนตรีที่ เกี่ยวกับหลักปฏิ บัติใ นการจัดทํา สัญญา
การชดใชเงิน และการผอ นผัน การชดใชเงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและ
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ มาปรับปรุงเปนระเบียบเพื่อใหเปน หลักเกณฑแ ละมาตรฐาน
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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๑๖ มิถุน ายน ๒๔๙๗ แจงตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ น.ว. ๑๕๔/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๗
(๒) มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๒ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๔๐๓/ว. ๓๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๒
(๓) มติคณะรัฐ มนตรี 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 เมื่อวัน ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๗๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗
(๖) มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๗

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

(๗) มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๒ ธัน วาคม ๒๕๑๘ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๗๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘
(๘) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๓๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๓
(๙) มติคณะรัฐ มนตรี 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 เมื่อวัน ที่ 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 เมื่อวัน ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ทุน” หมายความวา เงินที่ผูรับทุน ผูลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงาน
ในองคก ารระหวางประเทศได รับไปจากทางราชการหรือจากเจาของทุน เพื่อไปศึ กษา 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
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ซึ่งคํานวณไดโดยใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชลบดวยระยะเวลา
ที่ไดรับราชการชดใชแลว
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอ ๕ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก
(๑) ขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือผูรับทุนจากกระทรวงกลาโหม
(๒) ขาราชการหรือพนักงานในสังกัดสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจกําหนดระเบียบ
และหลักเกณฑการทําสัญญาและการชดใชเงินขึ้นเองได
(๓) การดูงานในประเทศหรือตางประเทศที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม
ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจพิจารณาตีความ
และวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับ รวมถึงกําหนดการปฏิบัติ และยกเวน การปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การจัดทําสัญญา
ขอ ๗ ผูรับทุน ผูลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ตองทําสัญญาไวกับสวนราชการ โดยรับรองวาจะกลับมารับราชการ และมีผูค้ําประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้ เวนแตระเบียบนี้กําหนดใหไมตองทําสัญญา
ขอ ๘ การรับทุน การลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ที่ตองทําสัญญา มีดังนี้
(๑) การรับทุนเพื่อการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการ
ตามความตองการของสวนราชการ
(๒) การรับทุน ของขาราชการจากสวนราชการเพื่อกลับมารั บราชการตามความตองการ
ของสวนราชการ ในกรณีที่สวนราชการเจาของทุนกําหนดใหตองทําสัญญากลับมารับราชการชดใช
ในสวนของเงินทุนแยกตางหากจากสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ
(๓) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๔) การลาไปศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
(๕) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๖) การลาไปศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบที่สวนราชการกําหนดขึ้นสําหรับขาราชการในสังกัด
(๗) การฝกอบรมภายในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการฝกอบรมเกินหกเดือน 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
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น หรือเพิ่มพูนศักยภาพ ตามที่ ก.พ. กําหนดหรือรับรอง
(๒) การศึกษาในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
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ขอ ๑๐ การค้ําประกันตามขอ ๗ ใหจัดทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
หรือสวนราชการเจาของทุน แลวแตกรณีกําหนด โดยจัดใหมีผูค้ําประกัน ดังนี้
(๑) ผูค้ําประกันตองเปนบิดา หรือมารดาของผูทําสัญญา ถาไมมีทั้งบิดาและมารดาตองใหพี่
หรือนองรวมบิดาหรือมารดาของผูทําสัญญาเปนผูค้ําประกัน ทั้งนี้ ผูค้ําประกัน ไมตองแสดงหลักทรัพย
ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน
(๒) ถาไมมีบุคคลตาม (๑) จะใหบุคคลอื่นเปนผูค้ําประกันโดยแสดงหลักทรัพยก็ไดเวนแต
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได ใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายได
แทนการแสดงหลักทรัพยได
(๓) ถาไมมีบุคคลตาม (๑) และ (๒) ใหสวนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
หากผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูทําสัญญาไมมีบุคคลดังกลาวตาม (๑) และ (๒) จริง ใหทําสัญญา
โดยไมตองมีผูค้ําประกันได
(๔) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ จะใหขาราชการ หรือบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได
เปนผูค้ําประกันก็ได โดยถาผูค้ําประกันเปนขาราชการไมจําตองแสดงหลักทรัพย แตถาเปนบุคคลภายนอก
ตองแสดงหลักทรัพยประกอบดวย เวนแตในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได ใหพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้จากฐานะและรายไดแทนการแสดงหลักทรัพยได
หมวด ๒
การชดใชเงินเมื่อผิดสัญญา
ขอ ๑๑ เมื่อผูรับทุน ผูลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินตามสัญญา ใหสวนราชการคูสัญญาคิดคํานวณเงินทุน เงินเดือน และเงินอื่น
ที่ไดรับจากทางราชการซึ่งผูทําสัญญาและผูค้ําประกันตองชดใช พรอมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่
กําหนดในสัญญาและระเบียบนี้
หลัก เกณฑแ ละวิ ธีการการคิด คํา นวณเงิน ที่พึ งตอ งชดใชต ามวรรคหนึ่ ง ให เปน ไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๒ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน การลาศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนําระยะเวลา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ที่ไดรับราชการชดใชแ ลวทั้งหมดรวมกัน แลวนําไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช
ตามสัญญาฉบับแรกกอน สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชตามสัญญา
ที่เกิดขึ้นในลําดับถัดไป
ขอ ๑๓ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน และการลาศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่ทําสัญญา รับทุน และสัญญาลาศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ผูกพันไวกับสวนราชการในคราวเดียวกัน
การคิดเวลารับราชการชดใชใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาทั้งสองฉบับไปพรอมกัน
การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนอื่น
ในลักษณะเดียวกันเพื่อไปศึกษา แลวไดรับทุนอื่นเพื่อศึกษาตอเนื่อง โดยไดทําสัญญารับทุนตอเนื่องกัน
ใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ ชดใชตามสัญญาทุกฉบับ
ไปพรอมกัน เวนแตสัญญารับทุนจะกําหนดเงื่อนไขการรับราชการชดใชไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๔ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใช ใหนําเงินที่ไดรับไปตลอดเวลาการรับทุน
ลาศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด คูณจํานวนวันที่จะตองรับราชการชดใช หารดวยจํานวนวัน
ที่ต องรั บราชการชดใชทั้ งหมดตามที่ กํา หนดไว ใ นสั ญญา ผลลั พธ ที่ ได ใ ห คู ณด วยเบี้ย ปรั บ ตามที่
กําหนดในสัญญา
ขอ ๑๕ การคิ ดคํ า นวณเงิ น ที่ ผู ผิ ดสั ญ ญาพึ ง ต อ งชดใชก รณี ผิด สั ญ ญาการไปปฏิบั ติ ง าน
ในองคการระหวางประเทศใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีที่ มิไ ดก ลับ มารับ ราชการชดใช หรื อกรณี ที่ไ มมี เวลารับ ราชการชดใช คงเหลื อ
พอที่จะนําไปหักชดใชเนื่องจากนําไปหักชดใชตามสัญญาที่เกิดขึ้นกอน ใหนําเงินเดือนเดือนสุดทาย
ที่ไดรับ คูณดวยระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่คิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกิน
สิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา
(๒) กรณีที่มีระยะเวลารับราชการชดใชคงเหลือพอที่จะนําไปหักชดใชไดใหนําระยะเวลา
ที่ตองรับราชการชดใช หักดวยระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลวคงเหลือเปนระยะเวลาเทาใด ใหนํา
เงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับคูณดวยระยะเวลาดังกลาวที่คิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกินสิบหาวัน
ใหคิดเปนหนึ่งเดือน ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ขอ ๑๖ การผอนชําระเงิน การคิดอัตราแลกเปลี่ยน การคิดคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณทุนทรัพย
เพื่อใชในการฟองคดี วิธีการเรียกชดใชเงิน การเบิกหักผลักสงบําเหน็จเพื่อชดใชหนี้ และการยกเวน
ความรับผิดตามสัญญา เบี้ยปรับและดอกเบี้ย ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๓
การผอนผันการชดใชเงินและการนับระยะเวลาชดใช
ขอ ๑๗ การผอนผันตามหมวดนี้ใหสวนราชการคูสัญญาจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูค้ําประกัน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๘ การผิดสัญญาตามขอ ๑ ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงิน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ออกจากราชการเพื่อรับตําแหนงขาราชการการเมือง และไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมือง
ภายในสามเดือนนับแตวันลาออก
(๒) ออกจากราชการเพื่ อ ไปสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น แลวไดรับการเลือกตั้ง
(๓) ออกจากราชการเพื่ อ ไปสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น แลวไมไดรับเลือกตั้งและไดกลับเขารับราชการในสวนราชการเดิม สวนราชการใหม
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแตวันเลือกตั้ง
(๔) เมื่อพนจากตําแหนงทางการเมืองตาม (๑) พนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นตาม (๒) แลวไดกลับเขารับราชการ
ในสวนราชการคูสัญญา หรือไดกลับเขารับราชการในสวนราชการใหม หรือหนวยงานอื่น ของรัฐ
โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการคูสัญญาภายในหกเดือนนับแตวันพนจากตําแหนงหรือพนจาก
สมาชิกภาพ แลวแตกรณี
(๕) การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นซึ่งมิใชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
โดยรัฐมนตรีเจาสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

การสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งตอง
สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 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
คูสัญญาดําเนินการบังคับผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันใหชําระหนี้โดยพลัน
ขอ ๒๐ ผูผิดสัญญาตามขอ ๑๑ อาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา
การรับราชการชดใชตามสัญญาได เมื่อเขาหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผูผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเขารับราชการ ตองไดรับการบรรจุ
ใหเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแตวันที่ออกจากราชการ
และการออกจากราชการนั้นตองมิใชกรณีถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปน เวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช
(๓) การขอกลับเข ารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ของรัฐนอกเหนือจากที่
กําหนดในสัญญา สวนราชการที่เปน เจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา ตองใหความยินยอม
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได และหากมีการผิดสัญญารับทุน
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย
(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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แหงใหมที่เปนคูสัญญา และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม
(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่น ของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด
ในสัญญา สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ
(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน ผูผิดสัญญาตองชดใชเงินที่ยังขาดอยู
ตามสัญญา พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทา โดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลาที่รับราชการชดใชแลว
(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้ ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินคดี
ซึ่งไดใชจายไปแลว
(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา หรือผูค้ําประกัน หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๒๑ ผูผิ ดสั ญ ญาตามข อ ๑๑ ซึ่ ง ไม อ าจขอใหนั บ ระยะเวลาการกลับ เขา รั บราชการ
เปนระยะเวลาการรับราชการชดใชตามสัญญาตามขอ ๒๐ อาจขอใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการใหม
เปนการรับราชการชดใชทุนได โดยตองชดใชเงินบางสวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ผูผิดสัญญาซึ่งเปนขาราชการ รับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ ซึ่งตอ งชดใชคืนเงิน ทุน เงินเดือน และเบี้ยปรับ ใหผูผิดสัญญาชดใช
คาเสีย หายที่ เปน เงิ น เดือ นและเงิน ที่ท างราชการจ ายชวยเหลือ ตามที่คํ านวณไดใ นกรณีที่ผิ ดสัญญา
ใหครบถวนทั้งจํานวนในวันที่ทําสัญญาผอนผัน สวนเงินทุน เบี้ยปรับของเงินทุน เบี้ยปรับของเงินเดือน
และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ ใหนําไปคํานวณเปนเงิน ที่จะตองรับราชการชดใช
ตามสัญญาฉบับใหม
ในกรณีที่ไมไดรับทุน ใหชดใชเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ สวนเบี้ยปรับของ
เงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาฉบับใหม
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(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปน เวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช
(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด
ในสัญญา สวนราชการที่เปนเจาของทุน และหรือสวนราชการคูสัญญา ตองใหความยินยอมเปนหนังสือ
ใหนั บเวลาการรับ ราชการเปน เวลารับ ราชการชดใช ทุน ตอไปได และหากมี การผิด สัญญารั บทุ น
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย
(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
แหงใหมที่เปนคูสัญญา และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันที ที่ไดออกจากสวนราชการเดิม
(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่น ของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด
ในสัญญา สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ
(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน ผูผิดสัญญาตองชําระเงินที่ยังชําระ
ไมครบตาม (๑) พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่ยังขาดอยูโดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลา
รับราชการชดใชไปแลว
(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้ ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงิน คาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินคดี
ซึ่งไดใชจายไปแลว
(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญาหรือผูค้ําประกัน หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๒๒ การผิดสัญญารับทุนตามขอ ๘ (๑) ของผูรับทุนที่รับทุนในขณะที่ยังไมไดรับราชการ
ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงินตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผูผิดสัญญาตองไดรับบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือน
นับแตวันที่สั่งใหยุติการศึกษาหรือนับแตวันที่ผิดสัญญา แลวแตกรณี
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(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญาชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา
(๓) ในกรณีที่ขอบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ของรัฐนอกเหนือ
จากที่กําหนดในสัญญา สวนราชการที่เปนเจาของทุน และหรือสวนราชการคูสัญญา ตองใหความยินยอม
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได
(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชทุนในสวนราชการอื่น
หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ แห ง อื่ น ต อ ไป ส ว นราชการเจ า ของทุ น และหรื อ ส ว นราชการคู สั ญ ญา
และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอมเปนหนังสือ และตองไดรับ
การบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม
(๕) การผิดสัญญาระหวางการผอนผัน ชดใชทุน ผูรับทุน ตองชําระเงิน ทุนพรอมเบี้ยปรับ
ตามสัญญารับทุนเดิม โดยใหคิดคํานวณเงินลดลงตามสวนของเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลว
(๖) การรับราชการในสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่น ของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด
ไวในสัญญา สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม
และเปนผูจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ
(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลว แตคดียังไมถึงที่สุด
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้ ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินคดี
ซึ่งไดใชจายไปแลว
(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน ถาไดมีการบังคับ ชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา หรือผูค้ําประกัน หรือไดมีบคุ คลภายนอกรับผิดชดใชเงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๒๓ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหนับเวลารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
แลวแตกรณีของผูรับทุนตามขอ ๘ (๑) เปนเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาเดิมได
(๑) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุน ไดเปลี่ยนสภาพ เปนหนวยงานของรัฐ
(๒) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุนไดบรรจุใหผูรับทุนเขารับราชการ
ชดใชทุนเปนพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น
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(๓) สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการที่รับราชการชดใชทุนเห็นชอบใหไปรับราชการ
ชดใชทุนในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงใหมอยางตอเนื่อง
หมวด ๔
การบังคับชําระหนี้และการผอนผันการชําระหนี้
ขอ ๒๔ เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐคูสัญญา
ดําเนินการบังคับตามสัญญากับผูผิดสัญญาและผูค้ําประกัน ใหชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน
จนคดีถึงที่สุด ทั้งนี้ ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย
เมื่อใดที่ไดดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันจนถึงที่สุดแลว หากยังไมชําระหนี้ หรือ
เมื่อบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันแลวยังไมเพียงพอชําระหนี้ ใหดําเนินการ
ฟองคดีผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันเปนคดีลมละลายตอไป
ขอ ๒๕ กรณีผูค้ําประกันเปนบุคคลภายนอก ซึ่งมิใชบิดา มารดา พี่หรือนองของผูผิดสัญญา
เมื่อคดีถึงที่สุดแลวผูผิดสัญญาไมยอมชําระหนี้หรือไมมีทรัพยสินที่จะบังคับคดีเพื่อนํามาชําระหนี้ได
และผูค้ําประกันไมสามารถชําระหนี้ได หากผูค้ําประกันประสงคจะขอผอนผันการชําระหนี้ ใหยื่นคําขอ
ตอสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนคูสัญญา
เมื่อไดรบั คําขอผอนผันของผูค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เปนคูสัญญาสงเรื่องใหกระทรวงการคลังพิจารณาพรอมความเห็นวา สมควรผอนผันใหผูค้ําประกันชดใช
โดยยกเวนเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยตามสัญญา คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี และผอนชําระโดยไมมีดอกเบี้ย
หรือไม เพียงใด เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
การผอนผันใหยกเวนเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยตามสัญญา คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี และผอนชําระ
โดยไมมีดอกเบี้ย ตามความในวรรคกอนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง คําวินิจฉัยของ
กระทรวงการคลังใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูค้ํ าประกัน ซึ่ งไดรับการผอ นผัน ไม ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลั ง
ตามวรรคสาม ใหดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูค้ําประกัน หรือดําเนินคดีลมละลายตอไป
ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๖ การจัดทําสัญญารับทุน หรือสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศ ซึ่งไดจัดดําเนินการไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีกอนวันที่
ระเบียบนี้ใ ชบังคับ ใหถือวาเปน การดําเนิน การตามระเบียบนี้ สวนการชดใชเงิน และการผอ นผัน
การชดใชเงิน กรณีผิดสัญญารับทุน หรือสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศซึ่งไดดําเนิน การไปแลว กอนวัน ที่ระเบียบนี้ใ ชบังคับใหดําเนิน การตอไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ไดใชบังคับในขณะนั้น
ขอ ๒๗ ผูรับทุน ที่สวนราชการไดบรรจุใ หเปน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น เพื่อชดใชทุนกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ ใหถือวาเปนการรับราชการชดใชทุนตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

