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การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 

 
 

1.  ค านิยามศัพท์ 

“ศึกษา”  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ.  รับรอง  
และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรมหรือการ    
ดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

“ฝึกอบรม”  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้  ความช านาญหรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรมหรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ  การด าเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทั้งนี้  
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และหมายความ
รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 

“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยเพ่ือน าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ
โดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม  โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์  และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย  2 ผลงาน 

2. เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือแผนงานที่ส่วนราการ
ด าเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะด าเนินงาน และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั้น ๆ 
ซึ่งก าหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมที่จะด าเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ
ที่ชัดเจน  ที่จะให้ข้าราชการกลับมาด าเนินการวิจัยต่อไป  และหัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
โดยตรง 

3. เป็นการปฏิบัติการวิจัยที่หัวข้อการวิจัยอยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
หรือส่วนราชการ  กับรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ  หรือนิติบุคคล
ต่างประเทศ  โดยเป็นการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจ้าของทุนให้แก่ส่วนราชการโดยตรง 

4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยและค่าครองชีพส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติการวิจัย  ณ ต่างประเทศ  ตลอดจนค่าพาหนะเดินทางไปกลับ จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  
และจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง 

5. เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วน
ราชการเจ้าสังกัดแล้ว 
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“ดูงาน”  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

2.  ประเภทของทุน 

2.1  ทุนประเภท 1  หมายความว่า  ทุนดังต่อไปนี้ 
 1) ทุนประเภท 1 ก  คือ  ทุนที่ส่วนราชการเป็นผู้ให้  ทั้งนี้ ไม่ว่าทุนนั้นจะจ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายหรือจากเงินอ่ืนใดของทางราชการ 
 2) ทุนประเภท 1 ข คือ  ทุนที่รัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  องค์การ

ต่างประเทศ  หรือนิติบุคคลต่างประเทศมอบให้แก่รัฐบาลไทยเพ่ือส่งข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น ตามที่ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศจะได้ประกาศให้ทราบ  ทั้งนี้ ไม่ว่าทุนนั้นจะให้ผ่านส่วนราชการ  หรือผู้ได้รับทุนโดยตรง  
หรือจะให้โดยวิธีการอ่ืนใด   

 3) ทุนประเภท 1 ค คือ  ทุนที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ  มอบให้แก่ส่วน
ราชการ  เพ่ือส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ โดย ก.พ.  หรือผู้ที่ 
ก.พ.  มอบหมายพิจารณาเห็นชอบ 

2.2 ทุนประเภท 2  หมายความว่า  ทุนอ่ืนที่ไม่ใช่ทุนประเภท 1  เช่น  ทุนส่วนตวั ทุนจาก
สถานศึกษาในต่างประเทศ  ทุน   Research  Assistantship  ทุน  Teaching  Assistant  ฯลฯ 
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การลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

 

1.  รูปแบบการลาศึกษา 

  การขออนุมัติลาศึกษามี 3 รูปแบบ  ได้แก่ 
1.1 ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการ (แบบเต็มเวลา)  ผู้ประสงค์จะลาศึกษาต้องจัดท าสัญญา

เพ่ือผูกพันกับส่วนราชการ โดยหลังส าเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ตามสัญญา 
1.2 ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  ซึ่งสามารถลาได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

และผู้ประสงค์จะลาศึกษาต้องจัดท าสัญญาเพ่ือผูกพันกับส่วนราชการ โดยหลังส าเร็จการศึกษาต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ตามสัญญาเช่นเดียวกับลาโดยใช้เวลาราชการ  (แบบเต็มเวลา) 

1.3 ลาศึกษานอกเวลาราชการ  (เสาร์ – อาทิตย์)  ผู้ประสงค์จะลาศึกษาต้องยื่นเรื่องขอ
อนุญาตผู้บังคับบัญชา เมื่อส าเร็จการศึกษาต้องน าคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้นมาเพ่ิมในทะเบียนประวัติ 

 
2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลา 

2.1 มีอายุไม่เกิน  45  ปี  นับถึงวันที่เริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา 
2.2 เป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
2.3 เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา  ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 2.4 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นแต่
กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 2.5 เป็นผู้มีเวลาปฏิบัติราชการภายหลังจบการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เว้นแต่เป็น 
การศึกษาต่อเนื่องกับสาขาวิชาที่เคย ได้รับอนุมัติเดิม 
 2.6 กรณีขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1  หากอธิการบดีเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง   
จะพิจารณาอนุมัติให้ไปศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษได้  ทั้งนี้  ต้องมีระยะเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็น
เวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

 
3.  เอกสารแนบประกอบการพิจารณาขออนุมัติ 

 3.1 แบบใบลาศึกษา 
3.2 หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 
3.3 สัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ าประกัน 
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3.4 หลักฐานแสดงการรับทุน เช่น ประกาศรายชื่อผู้รับทุน  (ถ้าม)ี 
3.5 กรณีลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  ต้องแนบตารางเรียนหรือแผนการศึกษาที่ 

ระบุวัน  เวลา  และวิชาที่ลงทะเบียน  หากเป็นตารางเรียนที่ท าขึ้นเองต้องมีค ารับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.  ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  4.1  กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์    ผู้มีอ านาจอนุมัติคือ  อธิการบดี  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เช่น  ยังไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ  ผู้มี
อ านาจอนุมัติคือ  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

5.  ขั้นตอนด าเนินการขออนุมัต ิ

  ผู้ประสงค์จะลาศึกษาต่อ ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพ่ือให้ความเห็นชอบใน
หลักการก่อนสมัครเข้าศึกษา  และเมื่อได้รับแบบตอบรับเข้าศึกษาแล้ว  ให้เสนอเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป  ดังนี้ 

  5.1  กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

                                      
                       

                              

         

                    

                            . . .
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5.2  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

 

                                      
                       

                             . . .

         

                         . . .
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6.  การปฏิบัตตินระหว่างลา 

6.1 การรายงานผลการศึกษา 
  ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วทุกภาคการศึกษา หากไม่รายงานผล

การศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวรายงานตามล าดับจนถึงอธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้
ยุติการศึกษา หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณี และให้คณะติดตาม เร่งรัดการลาศึกษาของ
บุคลากรในสังกัดและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 30 วัน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

6.2  การขยายเวลาศึกษา 
      สามารถขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อได้  ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยแนบ

เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา  ได้แก่  1) หนังสือแสดงเหตุผลความจ าเป็น  2) หนังสือรับรองการขอ
ขยายเวลาศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัย  3) ผลการศึกษาที่ผ่านมา 4) แผนการศึกษา
ระหว่างที่ขยายเวลาศึกษา และ 5) ปฏิทินการศึกษา 
 

7.  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  ก าหนดให้ผู้ที่ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ภายในระยะเวลา   

7.1 กรณีส าเร็จการศึกษาหรือครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
      ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร หรือครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่กรณี 
7.2   กรณีต้นสังกัดมีความประสงค์ให้กลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ  

  ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที 
   ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยให้เป็นอ านาจอธิการบดี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษา 
2. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
3. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์     
4. ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) หรือส านักงาน ก.พ. หรือแหล่งทุนมีความเห็นให้กลับ

เข้าปฏิบัติราชการ 
5. กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนหรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

นอกเวลาราชการและได้รับอนุมัติให้ศึกษาเต็มเวลาเพ่ือไปฝึกปฏิบัติการหรือฝึกอบรมระยะสั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่อนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  
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6. ผู้ลาศึกษาขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เมื่อพ้นสถานภาพหรือมีหลักฐานแน่
ชัดว่าจะไม่ส าเร็จการศึกษา 

นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ 1 – ข้อ 6 ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณา  

ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา หรือการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ หรือการสอบ
วิทยานิพนธ์ หรือหลักฐานที่ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) หรือส านักงาน ก.พ. หรือแหล่งทุนก าหนดให้
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหลักฐานการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติระยะสั้น เพ่ื อ
ประกอบการพิจารณา 
 

8.  การชดใช้ตามสัญญา 

 8.1 ชดใช้เป็นเวลา    
        ต้องปฏิบัติราชการชดใช้เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ศึกษา   

 8.2 ชดใชเ้ป็นเงิน 
1) กรณีลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุน ที่ได้รับระหว่าง

ที่ไปศึกษาและเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากทางราชการ  พร้อมเบี้ยปรับอีกจ านวน 1 เท่า 
2) กรณีลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน   ต้องชดใช้เงินเดือน ทุน ที่ได้รับ

ระหว่างที่ไปศึกษา และเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากทางราชการ พร้อมเบี้ยปรับอีกจ านวน 1 เท่า โดยค านวณตาม
ส่วนของระยะเวลาที่ไปศึกษา  

 ทั้ง  2  กรณี  หากปฏิบัติราชการไม่ครบตามสัญญาให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้
ลดลงตามส่วน 
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การลาฝึกอบรมภายในประเทศ 
 

  การฝึกอบรมภายในประเทศ  ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมเกิน 6 เดือน และส่วนราชการต้อง
จ่ายเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมเกิน   50,000. - บาท  จะต้องจัดท าสัญญาตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด  โดยใช้แบบสัญญาเดียวกันกับลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

 
การลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

 

1.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลา 

1.1 เป็นผู้ที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว  จะต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อน
เกษียณอายุราชการ ซึ่งการชดใช้เวลาราชการนี้ให้รวมถึงกรปฏิบัติราชการชดใช้การลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย 

1.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  แต่ถ้ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการใดจะให้
ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบ 1 ปี  ไปศึกษาก็ได้ 

1.3 เป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
1.4 มีความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่  ก.พ. ก าหนด  ยกเว้นทุนประเภท 1 ข  ให้

เป็นไปตามท่ีส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศก าหนด 
1.5 มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพอนามัยดี  โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ

แพทย์ของ ก.พ.  ส าหรับผู้ไปศึกษาด้วยทุนประเภท 1ข จะให้แพทย์อ่ืนที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษา
เป็นผู้ตรวจรับรองก็ได้ 
  หมายเหตุ  การลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1  - 1.5  ส่วนการลา
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 – 1.3  

2.  เอกสารแนบประกอบการพิจารณาขออนุมัติ 
  2.1 แบบใบลา 
  2.2 หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 
  2.3 สัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ าประกัน 
  2.4 หลักฐานแสดงการรับทุน เช่น ประกาศรายชื่อผู้รับทุน  (ถ้ามี) 
  2.5 โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการหลังส าเร็จการศึกษา 
  2.6 ผลการตรวจสุขภาพอนามัย (เฉพาะกรณีลาศึกษา) 
  2.7 คะแนนภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีลาศึกษา) 

หมายเหตุ  การลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 
2.1 – 2.7  ส่วนการลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 2.1 – 2.4   
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3. ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 3.1 กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์    ผู้มีอ านาจอนุมัติคือ  อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เช่น  ยังไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ  ผู้มี
อ านาจอนุมัติคือ  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ทั้ง 2 กรณี เฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาล  หลังจากที่
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยต้องแจ้งส านักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อติดตามผล 
 

4.  ขั้นตอนด าเนินการขออนุมัต ิ
  ผู้ประสงค์จะลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบในหลักการก่อนสมัครเข้าศึกษา/ฝึกอบรม  และเมื่อได้รับแบบตอบรับแล้ว  ให้เสนอเรื่องต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป  ดังนี้ 
  5.1  กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

                                      
                       

                               /        
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คู่มือลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

10 

 

 5.2  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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5.  การปฏิบัตตินระหว่างลา 

  ส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับทุน  จะต้องปฏิบัติตนตามที่ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนดโดยเคร่งครัด  ดังนี้ 

5.1 การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือแนวการศึกษา/ฝึกอบรม  หากมีความจ าเป็น
จะต้องเปลี่ยนก าหนดระยะเวลา สถานศึกษา หรือแนวการศึกษาให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้ ต่อเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ระเบียบ ก.พ. หรือ ก.ข.ต. ก าหนด  โดยจะต้องจัดส่ง   
ค าขอพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็น  ไปยังส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ  หรือสถานทูต  หรือสถานกงสุลที่ดูแล
นักเรียน หรือส านักงาน ก.พ. เพ่ือด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือแนวการศึกษาได้ 

5.2 รายงานการศึกษา/ฝึกอบรม  ต้องรายงานการศึกษาให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ 
หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ. ทราบเป็นระยะ ๆ ทุกภาคการศึกษา หรือ
ทุก  6 เดือน  เพ่ือส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดู แลนักเรียน หรือส านักงาน 
ก.พ. ตรวจสอบและรายงานให้ต้นสังกัดทราบต่อไป 

5.3 การย้ายที่อยู่  ต้องรายงานให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถาน
กงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ. ทราบทุกครั้งและโดยเร็วที่สุด 

5.4 การย้ายสถานศึกษา/ฝึกอบรม   ต้องจัดส่งค าขอพร้อมชี้แจงเหตุผลและความจ า
เป็นไปยังส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ. เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุมัติ ทั้งนี้  การย้ายสถานศึกษาจะต้องโอนหน่วยกิตได้ และไม่ท าให้ใช้
เวลาศึกษาเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งสถานศึกษาใหม่ต้องมีมาตรฐานไม่ด้อยกว่าสถานศึกษาเดิม  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
จะย้ายสถานศึกษาได้ 

5.5 การขออนุมัติอยู่ศึกษา/ฝึกอบรมต่อ (ขยายเวลาศึกษา/ฝึกอบรม)  ต้องยื่นค าขอไป
ยังส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ.  ไม่น้อยกว่า 
60 วัน ก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 1) ผลการศึกษา/ฝึกอบรม ที่ผ่านมา 
 2) โครงการที่จะขอศึกษา/ฝึกอบรม ต่อ 
 3) ค าชี้แจง เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษา/ฝึกอบรม ต่อ 
 4) หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สนับสนุนให้ลาศึกษา/ฝึกอบรมต่อ โดยระบุ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษา/ฝึกอบรม ต่อด้วย 
 5) หนังสือรับรองการให้ทุนจากแหล่งทุนที่ระบุระยะเวลาให้ทุน (กรณีได้รับทุน) 

ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม ต่อเป็นเวลาเท่าใดจึงจะอยู่ต่อได้ตาม 
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
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5.6 การขอเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการท า 
วิทยานิพนธ์  สามารถขออนุมัติได้ไม่เกิน 1 ปี  โดยยื่นค าขอต่อส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือ
สถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ. ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนก าหนดเดินทางกลับ  พร้อมจัดส่ง
เอกสารดังต่อไปนี้ 
 1) หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งรับรองเกี่ยวกับการให้กลับมาเก็บข้อมูลและ
ระบุระยะเวลาที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล 
 2) หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว 
 3) แผนงานหรือโครงการที่ก าหนดจะกลับมาด าเนินการเก็บข้อมูล ซึ่งระบุสถานที่และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนั้น  

  ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ 
5.7 การสมรส   หากประสงค์จะท าการสมรสระหว่างลาศึกษา/ฝึกอบรม เมื่อสมรสแล้วให้

รายงานพร้อมจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สมรส เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ  อาชีพ  ให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ 
หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ. ทราบ  อนึ่ง  กรณีท่ีจะสมรสกับคนต่างชาติ
จะต้องยืนยันให้ทราบด้วยว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงสัญชาติ  และจะเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการเมื่อส าเร็จ
การศึกษา/ฝึกอบรม 

5.8 การเดินทางออกจากประเทศที่ไปศึกษา/ฝึกอบรม หรือกลับประเทศไทยชั่วคราว   
ต้องยื่นค าขอต่อส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ. 
ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทยได้  ส าหรับกรณีที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถยื่นเรื่องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้  เมื่อถึงประเทศไทยให้
รีบไปรายงานตัว ณ ส านักงาน ก.พ. โดยด่วน 

5.9 การต่ออายุหนังสือเดินทาง  ต้องส่งค าขอต่ออายุหนังสือเดินทางพร้อมกับแนบส าเนา
หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อฉบับล่าสุดไปยังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ศึกษา 

5.10 การติดต่อเรื่องต่าง ๆ  ให้ติดต่อผ่านส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือ
สถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือส านักงาน ก.พ.  โดยให้ระบุชื่อ – สกุล  สังกัดกรม/กระทรวง  ประเภททุนให้
ชัดเจน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินเรื่อง 
  ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุน
ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล จะต้องปฏิบัติตนตาม ข้อ 5.1 – 5.10 โดยเคร่งครัดเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ต้องยื่น
เรื่องให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 

6.  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ

วิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ.  2549  ก าหนดให้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษา  ต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในระยะเวลา ดังนี้ 
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 6.1 กรณีลาเกิน 1 ปี   ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  20  วัน 
 6.2 กรณีลาเกิน 6 เดือน  ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  10  วัน 
 6.3 กรณีลาไม่เกิน 6 เดือน  ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  5 วัน 

       ทั้งนี้  กรณีผู้ลาศึกษาเป็นข้าราชการมหาวิทยาลัยต้องแจ้งวันรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการให้ส านักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง  และกระทรวงการต่างประเทศทราบภายใน 15 วัน  นับ
จากวันที่อนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

  ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยให้เป็นอ านาจอธิการบดี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษา 
2. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
3. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์     
4. ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) หรือส านักงาน ก.พ. หรือแหล่งทุนมีความเห็นให้กลับ

เข้าปฏิบัติราชการ 
5. กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนหรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

นอกเวลาราชการและได้รับอนุมัติให้ศึกษาเต็มเวลาเพ่ือไปฝึกปฏิบัติการหรือฝึกอบรมระยะสั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่อนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  

6. ผู้ลาศึกษาขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เมื่อพ้นสถานภาพหรือมีหลักฐานแน่
ชัดว่าจะไม่ส าเร็จการศึกษา 

นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ 1 – ข้อ 6 ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณา  

ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา หรือการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ หรือการสอบ
วิทยานิพนธ์ หรือหลักฐานที่ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) หรือส านักงาน ก.พ. หรือแหล่งทุนก าหนดให้
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือหลักฐานการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติระยะสั้น เพ่ื อ
ประกอบการพิจารณา 

 

7.  การชดใช้ตามสัญญา 

7.1 ชดใช้เป็นเวลา    
      ต้องปฏิบัติราชการชดใช้เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ศึกษา   
7.2 ชดใช้เป็นเงิน 

  ต้องชดใช้เงินเดือน ทุน ที่ได้รับระหว่างที่ไปศึกษาและเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากทางราชการ
พร้อมเบี้ยปรับ 1 เท่า  หากปฏิบัติราชการไม่ครบตามสัญญาให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลดลงตามส่วน 
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การลาปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ 
 

 
1.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลา 

  1.1 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  1.2 เป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  หาก
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการใดจะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบ 1 ปี ไปปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศก็ได ้

1.3 เป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
1.4 เป็นผู้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในด้านการวิจัย  หรืองานสอน  

หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะท าการวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และมีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติการวิจัย  
  1.5 ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ
มาแล้ว  จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยการะยะเวลาที่ก าหนด  จึงจะได้รับการพิจารณาให้ไป
ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ 
 

2.  เอกสารแนบประกอบการพิจารณาขออนุมัติ 

2.1 โครงการพร้อมแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ์   ซึ่งต้องแสดงก าหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 

2.2 บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติการวิจัย  ความสอดคล้องของ
นโยบายรัฐบาล  โครงการวิจัยกับแผนงานของหน่วยงาน  และโครงการวิจัยที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและ
งบประมาณ  รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 

2.3 รายละเอียดข้อตกลงเก่ียวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
2.4 รายละเอียดอัตราก าลังที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ 
2.5 ผลงานวิจัยของข้าราชการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

3. ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 3.1 กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์    ผู้มีอ านาจอนุมัติคือ  อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เช่น  ยังไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ  ผู้มี
อ านาจอนุมัติคือ  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ทั้ง 2 กรณี เฉพาะข้าราชการ หลังจากที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยต้องแจ้ง
ส านักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อติดตามผล 
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4.  ขั้นตอนด าเนินการขออนุมัต ิ

  ผู้ประสงค์จะลาปฏิบัติการวิจัย ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพ่ือให้ความเห็นชอบ
แล้วส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป  ดังนี้ 
 
  5.1  กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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5.2  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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5.  การปฏิบัตตินระหว่างลา 

 5.1 รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติการวิจัยให้ต้นสังกัดทราบทุก  6  เดือน  
 5.2 ส่งรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน  2  ฉบับ  ไปยังส านักงาน ก.พ.         

ภายใน  45 วัน นับแต่วันสิ้นสดุโครงการปฏิบัติการวิจัย 
 

6.  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ
วิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ.  2549  ก าหนดให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษา  ต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในระยะเวลา ดังนี้ 
 6.1 กรณีลาเกิน 1 ปี   ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  20  วัน 
 6.2 กรณีลาเกิน 6 เดือน  ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  10  วัน 
 6.3 กรณีลาไม่เกิน 6 เดือน  ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  5 วัน 

ทั้งนี้  กรณีเป็นข้าราชการ  มหาวิทยาลัยต้องแจ้งวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการให้
ส านักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง  และกระทรวงการต่างประเทศทราบภายใน 15 วัน  นับจากวันที่อนุมัติให้
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 

7.  การชดใช้ตามสัญญา 

7.1 ชดใช้เป็นเวลา    
      ต้องปฏิบัติราชการชดใช้เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติการวิจัย   
7.2 ชดใช้เป็นเงิน 

  ต้องชดใช้เงินเดือน ทุน ที่ได้รับระหว่างที่ไปปฏิบัติการวิจัยและเงินอ่ืนใดที่ได้รับจาก
ทางราชการพร้อมเบี้ยปรับ 1 เท่า  หากปฏิบัติราชการไม่ครบตามสัญญาให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลดลง
ตามส่วน 
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การดูงาน  ณ  ต่างประเทศ      
 

 

1.  หลักเกณฑ์ 

1.1 กรณีการดูงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือต่อจากการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม อันถือเป็นการศึกษาหรือฝึกอบรมด้วย ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การลาศึกษาหรือฝึกอบรม 

1.2 การดูงานต้องมีระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน  ตามหลักสูตรหรือโครงการ  หากมี
ระยะเวลาเกินก าหนด  ให้ด าเนินการเป็นการฝึกอบรม 
 

2.  ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  2.1 อธิการบดี  อนุมัติกรณีดูงานด้วยทุนประเภท 1 ก / ค  หรือทุนประเภท 2   
2.2 อธิการบดี  และส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  อนุมัติกรณี    

ดูงานด้วยทุนประเภท 1 ข 

 
3.  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ
วิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ.  2549  ก าหนดให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดูงาน ต้องรีบเดินทาง
กลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 2 วัน 

  หมายเหตุ  เนื่องจากดูงานไม่ต้องจัดท าสัญญา  จึงไม่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ช่วงระยะเวลา
ที่ดูงาน 
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การจัดท าสัญญาและค้ าประกัน 

 

กรณีผู้ประสงค์จะลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย   จะต้องจัดท าสัญญาลาศึกษา 
ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ตามแบบที่ก าหนดพร้อมสัญญาค้ าประกัน  จ านวน  2  ฉบับ  หากผู้ประสงค์จะลา
ศึกษาได้รับทุนด้วยจะต้องจัดท าสัญญารับทุนตามแบบที่แหล่งทุนก าหนดพร้อมสัญญาค้ าประกันอีก  จ านวน  
3  ฉบับ  ส าหรับกรณีลาฝึกอบรม ไม่ถึง 1 เดือน  ไม่ต้องจัดท าสัญญาค้ าประกัน  ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2548  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ค้ าประกันไว้  ดังนี้ 

1) ต้องเป็นบิดา  หรือมารดาของผู้ท าสัญญา  ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พ่ีหรือน้อง
ร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกัน ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการ
ท าสัญญาค้ าประกัน 

2) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1  จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่  
ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการ
แสดงหลักทรัพย์ได้ 

3) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 และ 2  ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  หากผลกาตรวจสอบปรากฏว่า  ผู้ท าสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตาม 1 และ 2 จริง  ให้ท าสัญญา
โดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันได้ 

4) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  จะให้ข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่
เชื่อถือได้เป็นผู้ค้ าประกันก็ได้  โดยถ้าผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการไม่จ าเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์  แต่ถ้าเป็น
บุคคลภายนอกต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบด้วย  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้
พิจารณาความสามารถในการช าระหนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 

 

ส าหรับหลักฐานที่ใช้แนบประกอบการการจัดท าสัญญา  ได้แก่ 
 

หลักฐานประกอบ 
สัญญาลา สัญญาค้ าประกัน 

เจ้าตัว คู่สมรส (ถ้ามี) ผู้ค้ าประกัน คู่สมรส (ถ้ามี) 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัว 
   ประชาชน/บัตรข้าราชการ 

   - 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน    - 
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หลักฐานประกอบ 
สัญญาลา สัญญาค้ าประกัน 

เจ้าตัว คู่สมรส (ถ้ามี) ผู้ค้ าประกัน คู่สมรส (ถ้ามี) 
3. ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น 
   ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  
   ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ 
   มรณะบัตร 

   - 

 
ในส าเนาหลักฐานทุกแผ่นต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  ในสัญญาค้ าประกันต้องปิด

อากรแสตมป ์ จ านวน 10 บาท  พร้อมลงลายมือชื่อในสัญญาค้ าประกันคู่กับผู้ลาทุกแผ่น   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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     (สําเนา) 

 

ระเบียบ ก.ม. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 

พ.ศ.  2542 
…………………………….. 

 
  เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยโดยการไปศึกษาต่อภายในประเทศอัน
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  และนโยบายของทางราชการในการพัฒนาประเทศ  จึงเห็นควรออกระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 10  ของกฎทบวง ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2519)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎทบวง ฉบับที่  9 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2535  ก.ม. วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน 
มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “การศึกษาต่อภายในประเทศ”  หมายถึง  การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ  โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเต็มเวลาหรือบางส่วน  เพื่อให้
ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหมายความรวมถึงการฝึกอบรมหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษานั้นด้วย 
  “อธิการบดี” หมายความถึง  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ในสังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัย 
  “ข้าราชการ”  หมายความถึง  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 5 การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการต้อง
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  หรือปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 6  ข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) มีอายุไม่เกิน  45  ปี  นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา 
(2) เป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
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(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา  ผู้อํานวยการกอง  หรือเทียบเท่าขึ้น

ไป  รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา  

เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ข้าราชการที่ขาดคุณสมบัติตาม (1)  แต่มีอายุไม่เกิน  50 ปี หากอธิการบดีเห็นว่ามี
เหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง  จะเสนอเรื่องต่อปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

ข้อ 7  ข้าราชการที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามระเบียบนี้ หรือระเบียบอ่ืนมา  แล้ว
จะต้องผู้มีเวลาปฏิบัติราชการภายหลังจากจบการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  จึงจะมีสิทธิขออนุมัติไปศึกษา
ต่อภายในประเทศได้  เว้นแต่เป็นการศึกษาต่อเนื่องกับสาขาวิชาที่เคยได้รับอนุมัติเดิม 

ข้อ 8  ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนสมัครเข้าศึกษา  และเมื่อสถาบันการศึกษารับเข้าศึกษาแล้ว  ให้
เสนอเรื่องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยจะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย  คือ 

(1) บันทึกแสดงเห็นผลและความจําเป็นที่จะไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา  พร้อมหนังสือ

ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
(4) คํารับรองของผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 6 (3) 

ข้อ 9 การให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ให้พิจารณาตามแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ความจําเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชานั้น  ทั้งนี้  สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะขออนุมัติไปศึกษานั้น 

(2) จะต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานในหน้าที่ซึ่งข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติอยู่  หรือ
ที่ผู้บังคับบัญชาจะได้รับมอบหมายให้กระทําเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ  และ 

(3) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธิการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

ข้อ 10 การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ  อธิการบดีจะต้องพิจารณาถึง
อัตรากําลังที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม  โดย
ให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของจํานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับ   ข้าราชการผู้ขอไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป 
 ข้อ 11 การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ
บางส่วน  ให้กระทําได้ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน  6  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
  ในกรณีจําเป็นต้องใช้เวลาศึกษามากกว่าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุมัติต่อปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 12 ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  จัดให้ข้าราชการที่จะไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ  ทําสัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ และทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่ทาง
ราชการกําหนด  โดยให้ข้าราชการที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อ 13 ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษา
ต่อผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา  ผู้อํานวยการกอง  หรือเทียบเท่าขึ้นไปให้ทราบโดยเร็วทุกภาค
การศึกษา  หากข้าราชการไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวรายงาน
ตามลําดับจนถึงอธิการบดี  และอธิการบดีอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา  หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามควรแก่กรณีก็ได้ 
 ข้อ 14 ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศจะต้องศึกษาให้สําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
  ถ้ายังศึกษาไม่สําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง
อาจเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อได้ครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องแนบผลการศึกษาที่ผ่าน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิการบดีด้วย 
 ข้อ 15 ข้าราชการผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา  ต้องชดใช้เงินให้แก่ทางราชการ  
ดังนี้ 

(1) ข้าราชการที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาปฏิบัติราชการเต็มเวลาให้
ชดใช้เงินเดือน  ทุน  ที่ได้รับระหว่างที่ไปศึกษา  และเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ  กับให้ใช้เงินอีกจํานวน
หนึ่งเท่ากับจํานวนเงินเดือน  ทุน  และเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทาง
ราชการอีกด้วย 

(2) ข้าราชการที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ
บางส่วนให้ชดใช้เงินเดือน ทุน ที่ได้รับระหว่างที่ไปศึกษา และเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ  โดยคํานวณ
ตามส่วนของระยะเวลาที่ไปศึกษา  กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึ่ง  เท่ากับจํานวนเงินเดือน  ทุน  และเงินอื่นใดที่
ได้รับจากทางราชการดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกําหนดตาม
สัญญาก็ให้ลดจํานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 

ข้อ 16 ข้าราชการที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการโดยไม่ได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี  หรือปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  นอกจากจะไม่ได้รับการพิจารณาปรับวุฒิ
แล้ว  ให้อธิการบดีพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี 
 ข้อ 17 ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศต้องตั้งใจศึกษาให้สําเร็จ
โดยเร็ว  การไม่ต้ังใจศึกษาหรือประวิงเวลาศึกษาให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร  ให้อธิการบดีสั่งระงับ
การศึกษาและพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี 
 ข้อ 18 ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ  หากไม่สามารถไปศึกษาหรือ
ศึกษาให้สําเร็จได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที  และให้
ผู้บังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดี 
 ในระหว่างการไปศึกษา  หากทางราชการมีความประสงค์จะให้ผู้ใดกลับมาปฏิบัติราชการ
ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้าไปปฏิบัติราชการทันที 
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 ข้อ 19 ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว  จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  7  วัน  นับต้ังแต่วันถัดจากวันสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 20 การรับเงินเดือนของข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 ข้อ 21 ข้าราชการผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
และยังศึกษาอยู่ในระหว่างที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 22 ให้กรรมการและเลขานุการ ก.ม.  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มี
อํานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2542 
 
 

         กร  ทัพพะรังสี 
      (นายกร   ทัพพะรังสี) 
                      รองนายกรัฐมนตร ี  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                   นายกรัฐมนตร ี
                    ประธาน ก.ม. 
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     (สําเนา) 

 

ระเบียบ ก.ม. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.  2544 
................................................... 

 
  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  โดยการไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ  อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์  และสามารถนํามาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และนโยบายของทางราชการในการพัฒนา
ประเทศได้กว้างยิ่งขึ้น  จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 10  ของกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)  แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ
ทบวง  ฉบับที่  9 (พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2507  มาตรา 8 (5)  และมาตรา  78  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
ก.ม.  ในการประชุมครั้งที่  5/2544  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2544  วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน 
มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2544” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5  แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ  พ.ศ.  2542  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 5  การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ  
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6  วรรคสอง  แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ      
พลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้าราชการที่ขาดคุณสมบัติตาม (1)  หากอธิการบดีเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็น
อย่างยิ่ง  จะพิจารณาอนุมัติไปศึกษาต่อภายในประเทศเป็นกรณีพิเศษก็ได้  ทั้งนี้  จะต้องมีระยะเวลากลับมา
ปฏิบัติราชการชดใช้เป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามข้อ 12 ด้วย” 
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   ประกาศ  ณ  วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2544 
  
 
       ปองพล   อดิเรกสาร 
            (นายปองพล   อดิเรกสาร) 
              รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
          นายกรัฐมนตรี 
           ประธาน ก.ม. 
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(สําเนา) 
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการใหข้้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 
พ.ศ.  2549 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดู
งาน  ณ  ต่างประเทศ  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  เพื่อเป็นการกระจายอํานาจให้กับส่วนราชการ
ในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ลด
ขั้นตอนการดําเนินงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  และสนับสนุนให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  
ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ.  2549” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น  ต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
พ.ศ. 2512 

(2) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2518 

(3) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2518 

(4) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2520 

(5) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2523 

(6) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2525 

(7) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2533 

(8) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2535 

(9) ระเบียบ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
(ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2535 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“ผู้มีอํานาจอนุมัติ”  หมายความว่า 
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับตําแหน่งข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
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(2) ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  รองปลัดกระทรวงผู้ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  หรือ

หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรืออธิบดี  
สําหรับข้าราชการในสังกัด 

(3) หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม  สําหรับข้าราชการในส่วนราชการซึ่งไม่มี
ฐานะเป็นกรม 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรมหรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า  
ทั้งนี้  ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร 

“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการ  ยกเว้นข้าราชการ
ทหารและข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกําหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา  
ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

“ศึกษา”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน  หรือการวิจัย  ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ  เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ ก.พ. รับรอง  
และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้าศึกษา  และการฝึกอบรมหรือการดูงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

“ฝึกอบรม”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้  ความชํานาญ  หรือประสบการณ์  ด้วย
การเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม  หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ  การดําเนินงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทั้งนี้  
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่  ก.พ.  รับรอง  และหมายความ
รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการ  ดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หรือต่อจาการฝึกอบรมนั้น 

“ปฏิบัติการวิจัย”  หมายความว่า  การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วน
ราชการโดยตรง  ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม  โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้วิจัยจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์  และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบั
นานาชาติแล้ว  อย่างน้อยสองผลงาน 

(2) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  โครงการหรือแผนงานที่ส่วนราชการ
ดําเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะดําเนินงาน  และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั้น ๆ 
ซึ่งกําหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ
ที่ชัดเจน  ที่จะให้ข้าราชการกลับมาดําเนินการวิจัยต่อไป  และหัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
โดยตรง 

(3) เป็นการปฏิบัติการวิจัยที่หัวข้อการวิจัยอยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
หรือส่วนราชการ  กับรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ  หรือนิติบุคคล
ต่างประเทศ  โดยเป็นการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจ้าของทุนให้แก่ส่วนราชการโดยตรง 

(4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยและค่าครองชีพสําหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติวิจัย  ณ  ต่างประเทศ  ตลอดจนค่าพาหนะเดินทางไปกลับ จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและ
จะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง 
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(5) เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วน

ราชการเจ้าสังกัดแล้ว 
“ดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  ด้วยการสังเกตการณ์  และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
“ทุน”  หมายความว่า  เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือ ดูงาน 

และเพื่อการครองชีพระหว่างศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  และหมายความรวมถึงเงินค่า
พาหนะเดินทางเพื่อการนี้ด้วย  แต่ไม่รวมถึงเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

“ทุนประเภท 1”  หมายความว่า  ทุนดังต่อไปนี้ 
(ก) ทุนที่ส่วนราชการเป็นผู้ให้  ทัง้นี้  ไม่ว่าทุนนั้นจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  หรือเงิน

อ่ืนใดของทางราชการ 
(ข) ทุนที่รฐับาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ หรือนิติบุคคล

ต่างประเทศมอบให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  
ต่างประเทศ  และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น  ตามท่ีสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศจะ
ได้ประกาศให้ทราบ  ทั้งนี้  ไม่ว่าทุนนั้นจะให้ผ่านส่วนราชการหรือผู้ได้รับทุนโดยตรง  หรือจะให้โดยวิธีการใด 

(ค) ทุนที่นิ ติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ  มอบให้แก่ส่วนราชการ  เพื่อส่ง
ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  โดย ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. 
มอบหมายพจิารณาเห็นชอบ 

“ทุนประเภท 2”  หมายความว่า  ทุนอื่นที่ไม่ใช่ทุนประเภท 1 
ข้อ 5  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  โดยให้สํานักงาน ก.พ.  และสํานักงาน

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากไม่ได้
ข้อยุติให้นําเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการกําหนดโครงการให้ขา้ราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม 

ปฏิบัติการวิจยั  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 
 
  ข้อ 6  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกําหนดโครงการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ”  เรียกโดยย่อว่า “ก.ข.ต.”  ประกอบด้วย
เลขาธิการ ก.พ.  เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา  อธิบดี
กรมบัญชีกลาง  ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  และเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
  ให้เลขาธกิาร ก.พ.  แต่งต้ังข้าราชการในสํานักงาน ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการจํานวนสองคน 
  ข้อ 7  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดโครงการศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 
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(2) สนับสนุนให้ข้าราชการเข้าร่วมในโครงการศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  
ณ  ต่างประเทศ  ที่ได้กําหนดไว้ 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการอนุมัติให้ข้าราชการไป
ศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(5) พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(6) ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด 2 

การศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ 
 

ข้อ 8  การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ให้ส่วนราชการพิจารณา
ถึงหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ความจําเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญใน
สาขาวิชาและระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่กําหนด  ซึ่งต้องกําหนดโครงการศึกษาหรือฝึกอบรม  และ
แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน 

(2) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ต้องเป็น
สาขาและระดับที่ทางราชการต้องการมาก  ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ  หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สูงพอ  
ซึ่งโดยปกติจะให้ไปศึกษาได้เฉพาะในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและไม่สูงกว่าปริญญาโท 

ถ้าส่วนราชการใดมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ต่างประเทศในสาขาวิชาที่สําคัญมาก  และจะให้ข้าราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  หรือต้องการจะใช้ผู้มี
ความรู้ระดับปริญญาเอกเป็นพิเศษ  และจะให้ข้าราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี  ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 11  
ข้อ 12  ข้อ 13  หรือข้อ 15  แล้วแต่กรณี  พิจารณาอนุมัติเป็นพิเศษ  ตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป  แต่
สําหรับการอนุมัติให้ไปศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยปกติ  จะอนุมัติให้เฉพาะผู้ที่จะกลับมาทําการสอนใน
ระดับที่ส่วนราชการยืนยันเหตุผลความจําเป็นที่ชัดเจนว่าต้องใช้ผู้มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  หรือกลับมา
ทําการวิจัย  หรือผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่นเป็นพิเศษ  หรือ ก.พ. หรือ  ผู้ที่ ก.พ. มอบหมาย  อาจจะพิจารณาให้
ตามเหตุผลความจําเป็นเฉพาะกรณีก็ได้ 

ข้อ 9  การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้อง
พิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู่  โดยให้ผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ  ไม่ให้เสียราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม 

ข้อ 10  ข้าราชการที่จะไปศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นข้าราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว  จะต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ครบก่อน

เกษียณอายุราชการ  การชดใช้เวลาราชการนี้ให้รวมถึงการปฏิบัติราชการชดใช้การลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย 
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(2) เป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  แต่ถ้า
มีความจําเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการใดจะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบหนึ่งปีไปศึกษา  ณ  ต่างประเทศ
ก็ได้  แต่ต้องเป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

(3) เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นได้  ซึ่งมีความรู้ภาษานั้น ๆ ใน
ระดับที่ ก.พ. กําหนด  ยกเว้นทุนประเภท 1 (ข)  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศกําหนด 

(4) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา  ณ  ต่างประเทศได้  
โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการ
แพทย์ของ ก.พ. กําหนด  สําหรับผู้ไปศึกษาด้วยทุนประเภท 1 (ข)  จะให้แพทย์อ่ืนที่ทางการของประเทศที่จะ
ไปศึกษาเป็นผู้ตรวจรับรองก็ได้  แต่หากประเทศที่จะไปศึกษามิได้กําหนดให้ต้องตรวจร่างกาย  ต้องผ่านการ
ตรวจร่างกายโดยคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ 
ก.พ. กําหนด 

(5) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้นแต่
กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

ข้อ 11  การให้ข้าราชการที่ได้รับทุนรัฐบาลไทย ตามท่ี ก.พ. หรือผู้ทําการแทน ก.พ. จัดการ
สอบแข่งขันไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  และการให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิมให้ ก.พ. 
หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 12  ภายใต้บังคับข้อ 11  การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  
ด้วยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุนประเภท 1 (ค)  และการให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม  เมื่อผู้มี
อํานาจอนุมัติได้สั่งอนุมัติแล้ว  ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจสั่งอนุมัติ  พร้อมทั้งแจ้งวันกําหนดเดินทางและส่งเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักฐานการได้รับทุน  ซึ่งระบุลักษณะทุน  จํานวนทนุ  และระยะเวลาให้ทุน 
(2) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม  พร้อมหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือ

สถานฝึกอบรม 
(3) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็น  และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้

ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ ที่จะให้ข้าราชการผู้นั้น
กลับมาปฏิบัติราชการตามข้อ 8 

(4) ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐ
ตามท่ีคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กําหนด 

(5) เอกสารอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด 
ข้อ 13  การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท 1 (ข)  

ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด  และสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทําความตกลงกันก่อนโดยส่วนราชการเจ้า
สังกัดต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้  เพื่อให้สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศพิจารณา 

(1) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม  เว้นแต่กรณีที่สํานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้จัดสรรทุนให้เอง 
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(2) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็น  และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้
ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะให้ข้าราชการผู้
นั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามข้อ 8 

เมื่อรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ  หรือนิติบุคคล
ต่างประเทศ  ได้อนุมัติให้ทุนหรือให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิมสําหรับข้าราชการผู้นั้นแล้ว  ให้
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแจ้งไปยังส่วนราชการเจ้าสังกัด  เพื่อเสนอผู้มีอํานาจ
อนุมัติพิจารณา  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วข้าราชการผู้นั้น  จึงจะออกเดินทางไปต่างประเทศ  หรืออยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อไปได้  แล้วให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งรายชื่อผู้รับทุน  พร้อมทั้งระยะเวลาให้ทุนและวันกําหนด
เดินทางให้ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ.มอบหมาย และสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติ 

ข้อ 14  การให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม  
ณ  ต่างประเทศ  จะกระทํามิได้ 

ข้อ 15  การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท 2  ให้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือที่ ก.พ. 
หรือคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม  เพื่อเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

ในการอนุมัติทุกครั้งให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งสํานักงาน ก.พ. ทราบเพื่อการติดตามผล
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติ  ในการแจ้งสํานักงาน ก.พ. ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  เพื่อประกอบการติดตามผล 

(1) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม  พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหรือ
สถานฝึกอบรม 

(2) บันทึกของส่วนราชการเจ้าสังกัดแสดงเหตุผลความจําเป็น  และความต้องการของทาง
ราชการ  ที่ให้ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้
ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามข้อ 8 

(3) ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐ
ตามท่ีคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กําหนด 

(4) เอกสารอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด 
ข้อ 16  ให้ส่วนราชการทําสัญญาผูกมัดให้ข้าราชการที่ ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  

ต่างประเทศกลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ  และในส่วนราชการที่ทางราชการกําหนดเป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ 

ข้าราชการผู้ใดไม่ได้รับราชการตามสัญญา  ต้องชดใช้เงินให้แก่ทางราชการ  ดังนี้ 
(1) สําหรับผู้ไปศึกษา  หรือฝึกอบรม  ด้วยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุนประเภท 1 (ค)  ให้

ชดใช้ทุน  เงินเดือนที่ได้รบัระหว่างลาศึกษา  หรือฝึกอบรม  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กับให้ใช้เงิน
อีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวนทุน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่
ทางราชการอีกด้วย 

(2) สําหรับผู้ไปศึกษา  หรือฝึกอบรม  ด้วยทุนประเภท 1 (ข)  ให้ชดใช้เงินเดือนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษา  หรือฝึกอบรม  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของ
จํานวนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
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(3) สําหรับผู้ไปศึกษา  หรือฝึกอบรม  ด้วยทุนประเภท 2  ให้ชดใช้เงินเดือนที่ได้รับระหว่าง
ศึกษา  หรือฝึกอบรม  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวน
เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ไปศึกษา  หรือฝึกอบรม  กลับมาแล้วรับราการไม่ครบกําหนดตามสัญญา  ให้ลด
เงินที่จะต้องใช้และเบี้ยปรับตาม  (1)  (2)  หรือ  (3)  ลงตามส่วน 

กรณีข้าราชการที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้  แต่โอนไปรับราชการที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  โดยได้รับอนุมัติผ่อนผันให้นับเวลาที่ไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นเวลารับราชการ
ชดใช้ทุนต่อเนื่อง  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่นั้นรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่
กําหนดในระเบียบนี้ด้วย 

การทําสัญญาตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ข้อ 17  ข้าราชการที่ ไ ด้รับอนุมั ติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  จะ

เปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา  สถานศึกษาหรือฝึกอบรม  หรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม  จากที่รับอนุมัติ
ไว้ได้ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด  และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายสําหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาลไทย 
(2) ผู้มีอํานาจอนุมัติ  สําหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนประเภท 1 (ก)  และทุน

ประเภท 1 (ค) ยกเว้นกรณีตาม (1) 
(3) ผู้มีอํานาจอนุมัติ  และสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสําหรับผู้

ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนประเภท 1 (ข) 
(4) ผู้มีอํานาจอนุมัติ  สําหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนประเภท  2 
เมื่อพิจารณาและดําเนินการไปแล้วเป็นประการใด  ต้องแจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ  เพื่อ

ติดตามผล  ทั้งนี้  ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับต้ังแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งการ 
ข้อ 18  ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ด้วยทุนใด ๆ 

หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนประเภท 2  หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ย่ืนคํา
ขอพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว  และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่
จะต้องอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก  ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณา  โดยปกติไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน
ครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมเพื่อส่วนราชการเจ้าสังกัดจะได้ทําความเห็นรายงานให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา  และรายงานให้สํานักงาน ก.พ.  ทราบต่อไป  เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติให้อยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อได้เป็นเวลาเท่าใด  จึงจะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัตินั้น 

สําหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท 
1 (ข)  ต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศก่อนแล้วจึงดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งได้ 
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หมวด  3 
การปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ 

 
  ข้อ 19  การให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ  ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้อง
พิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู่โดยให้มีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ  ไม่ให้เสียราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม  
โดยข้าราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(2) เป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  แต่ถ้า

มีความจําเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการใดจะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบหนึ่งปีไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  
ต่างประเทศ  ก็ได้  แต่ต้องเป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

(3) เป็นผู้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในด้านการวิจัย  หรืองานสอน
หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะทําการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  และมีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติการวิจัย 

(4) สําหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ
มาแล้ว  จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  จึงจะได้รับการ
พิจารณาให้ไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศได้ 

ข้อ 20  การให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่กําหนดเพิ่มเติม  เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติแล้วให้ส่วน
ราชการรายงานให้สํานักงาน ก.พ.  ทราบ  เพื่อติดตามผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจสั่งอนุมัติ  ในการ
แจ้งสํานักงาน ก.พ.  ให้ส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการติดตามผล 

(1) โครงการพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ์  ซึ่งต้องแสดงกําหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 

(2) บันทึกของส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งแสดงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติการวิจัย  ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล  โครงการวิจัยกับแผนงานของหน่วยงาน  และ
โครงการวิจัยที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและงบประมาณ  รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 

(3) รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
(4) รายละเอียดอัตรากําลังที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ 
(5) ผลงานวิจัยของข้าราชการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ข้อ 21  ราชการที่ไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะปฏิบัติการวิจัยต่อไปได้  และให้ส่วนราชการ
รายงานให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ  ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่อนุมัติ  แต่ส่วนราชการจะอนุมัติให้ข้าราชการ
อยู่ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่เริ่มไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ 

(2) จะอยู่ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงานต่อมิได้ 
(3) รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติการวิจัยให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดทราบทุกหกเดือน

และจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์จํานวนสองฉบับไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย 
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ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ  เมื่อได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

ราชการแล้วให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ  สําหรับผู้ที่ไปปฏิบัติการวิจัยด้วยทุน
ประเภท  1 (ข)  ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ทราบด้วย  โดยให้รายงานภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ 22  ให้นําความในข้อ 14 และข้อ 16  มาใช้บังคับกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย  
ณ  ต่างประเทศ  โดยอนุโลม 
 

หมวด  4 
การดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

 
  ข้อ 23  การดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

(1) การให้ข้าราชการดูงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึกอบรม  หรือต่อจาก
การศึกษาอันถือเป็นการศึกษาหรือฝึกอบรมด้วย  ต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้สําหรับกรณีศึกษาหรือ
ฝกึอบรม 

(2) การให้ข้าราชการดูงานด้วยทุนประเภท 1 (ก)  ทุนประเภท 1 (ค)  หรือทุนประเภท 2 
ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(3) การให้ข้าราชการดูงานด้วยทุนประเภท 1 (ข) ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด  และสํานักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  ทําความตกลงกันก่อนแล้วดําเนินการเพื่อเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติ 

(4) เป็นการดูงานที่มีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแนวการ      
ดูงานต่างประเทศ  หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้ดําเนินการเป็นการฝึกอบรม 

ข้อ 24  ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  จะเปลี่ยนแปลงกําหนด
ระยะเวลา  สถานที่  หรือแนวการดูงานจากที่ได้รับอนุมัติไว้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติแล้ว  แต่
ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลา  สถานที่หรือแนวการดูงานโดยกะทันหันซึ่งไม่อาจรอการอนุมัติ
ได้ให้รีบรายงานให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวทราบ  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็นด้วย  ทั้งนี้ หากระยะเวลาใน
การดูงานครั้งก่อนรวมการขยายเวลาในครั้งนี่ไม่เกินสิบห้าวัน  ให้ดําเนินการขยายเวลาครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม 

ข้อ 25  ให้นําความในข้อ 14  มาใช้บังคับกับการให้ข้าราชการไปดูงาน  ณ  ต่างประเทศ
โดยอนุโลม 
 

หมวด 5 
การกํากับดูแลข้าราชการ 

 
  ข้อ 26  ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  
ต่างประเทศ  ต้องอยู่ในความดูแลของส่วนราชการเจ้าสังกัด  และ ก.พ.  หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งและคําแนะนําของส่วนราชการเจ้าสังกัด  และ ก.พ.  หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมาย
ให้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศโดยเคร่งครัด  และต้องรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดและผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศเพื่อทราบด้วย 
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  สําหรับข้าราชการที่ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ด้วย
ทุนประเภท 1 (ข)  นอกจากต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ  หรือนิติบุคคล
ต่างประเทศ ที่ให้ทุนแก่ข้าราชการผู้นั้นอีกด้วย 
  ข้อ 27  ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  
ต่างประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือ     
ดูงานก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ  ต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดังนี้ 

(1) ภายในระยะเวลาไม่เกินยี่สิบวัน  สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหนึ่งปี 

(2) ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน  สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหกเดือน 

(3) ภายในระยะเวลาไม่เกินห้าวัน  สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ไม่เกินหกเดือน 

(4) ภายในระยะเวลาไม่เกินสองวัน  สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปดูงาน 
เมื่อได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รายงานผลการศึกษา  ฝึกอบรม  

ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยด่วนต่อไป 
ข้อ 28  เมื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  

ต่างประเทศ  ได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้  ก.พ.  หรือผู้ที่ ก.พ. 
มอบหมายทราบ  สําหรับผู้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ด้วยทุนประเภท 1 (ข)  ให้ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดรายงานให้สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทราบด้วย  ทั้งนี้  ภายใน
กําหนดสิบห้าวันนับแต่วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 29  ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  
ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ.  
2512  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อยู่ในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้น
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2549 
        
              พันตํารวจโททักษิณ   ชินวัตร   
              นายกรัฐมนตรี 
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(สําเนา) 
ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใชเ้งนิ 
กรณีรับทนุ  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหวา่งประเทศ 

พ.ศ. 2548 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจัดทําสัญญาการ
ชดใช้เงิน  และการผ่อนผันการชดใช้เงิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ  มาปรับปรุงเป็นระเบียบเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  
พ.ศ.  2545  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใช้
เงิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  พ.ศ.  
2548” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2497  แจ้งตามหนังสือกรมสารบรรณ  
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  น.ว. 154/2497  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2497 

(2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2512  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  สร. 0403/ว. 39 ลงวันที่ 18  มิถุนายน 2512 

(3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2512  แจ้งตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0403/ว. 58  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2512 

(4) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม 2516  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0203/10862  ลงวันที่  1  สิงหาคม  2516 

(5) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2517    แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0203/ว. 76  ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2517 

(6) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29 ตุลาคม  2517  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  สร. 0203/ว. 127  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2517 

(7) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  2  ธันวาคม 2518  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0203/ว. 175  ลงวันที่  4 ธันวาคม  2518 

(8) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2523  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0203/ว. 139  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2523 

(9) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31  สิงหาคม 2536 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0201/12965  ลงวันที่  2  กันยายน  2536 

(10)   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2539  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร 0215/ว. 91  ลงวันที่ 22  พฤษภาคม  2539 

(11)   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2540  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0205/ว. 111  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2540 
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(12)   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2542  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0205/8992  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2542 
(13)   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2542  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0205/15748  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2542 
(14)   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  มรกาคม  2543  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0205/1314  ลงวันที่  31  มกราคม  2543 
(15)   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2543  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0206/ว (ล) 2851  ลงวันที่  3  มีนาคม  2543 
(16)   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2543  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0206/ว  157  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2543 
 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
 “ทุน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้รับทุน  ผู้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศได้รับไปจากทางราชการหือจากเจ้าของทุน  เพื่อศึกษา  ฝึกอบรม  
ปฏิบัติวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดรวมทั้งเงิน
ที่รัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคลต่างประเทศ  นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาใน
ประเทศมอบให้แก่รัฐบาลหรือส่วนราชการซึ่งรัฐบาล  หรือส่วนราชการตกลงรับไว้  แต่ไม่รวมถึงเงินเดือน  
เงินประจําตําแหน่ง  และเงินช่วยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดยีวกันที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
 “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง ทบวง  กรม  ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง  ทบวง  กรม  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมายอื่น  หรือส่วนราชการ
ที่เทียบเท่าหรือไม่มีฐานะเป็นกรม  แต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า  ทั้งนี้เท่าที่อยู่ในบังคับ
บัญชาหรือในกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร 
 “หน่วยงานอื่นของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่ไม่ใช่  ส่วนราชการ  ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยงานในกํากับของรัฐ  หรือองค์การมหาชน  แต่ไม่รวมถึง
รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “รับราชการ”  หมายความรวมถึง  ปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 
 “ออกจากราชการ”  หมายความรวมถึง  ออกจากปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐด้วย 
 “ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้”  หมายความว่า  จํานวนวันที่ยังรับราชการชดใช้ไม่ครบ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา  ซึ่งคํานวณได้โดยใช้ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ลบด้วยระยะเวลาที่
ได้รับราชการชดใช้แล้ว 
 “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ข้อ 5  ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) ข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  หรือผู้รับทุนจากกระทรวงกลาโหม 
(2) ข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจกําหนด

ระเบียบและหลักเกณฑ์การทําสัญญาและการชดใช้เงินขึ้นเองได้ 
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(3) การดูงานในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึกอบรม 
ข้อ 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจพิจารณา

ความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับ  รวมถึงกําหนดการปฏิบัติ  และยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

 
หมวด  1 

การจัดทําสัญญา 
 

ข้อ 7  ผู้รับทุน  ผู้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  ต้องทําสัญญาไว้กับส่วนราชการ  โดยรับรองว่าจะกลับมารับราชการ  และมีผู้ค้ําประกันตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้  เว้นแต่ระเบียบนี้กําหนให้ไม่ต้องทําสัญญา 

ข้อ 8  การรับทุน  การลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศที่ต้องทําสัญญา  ดังนี้ 

(1) การรับทุนเพื่อการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศจากส่วนราชการเพื่อมารับราชการ
ตามความต้องการของส่วนราชการ 

(2) การรับทุนของข้าราชการจากส่วนราชการหรือเพื่อกลับมารับราชการตามความต้องการ
ของส่วนราชการ  ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของทุนกําหนดให้ต้องทําสัญญากลับมารับราชการชดใช้ในส่วน
ของเงินทุนแยกต่างหากจากสัญญาลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ 

(3) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

(4) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด 
(5) การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(6) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นสําหรับ

ข้าราชการในสังกัด 
(7) การฝึกอบรมภายในประเทศ  ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมเกินหกเดือน  และส่วน

ราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินห้าหมื่นบาท 
กรณีตาม  (1) (2) และ  (6)  ให้ทําสัญญาตามแบบที่ส่วนราชการเจ้าของทุนกําหนด  ส่วน

กรณีตาม  (3)  (4)  (5) และ (7)  ให้ทําสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ข้อ 9  การลาศึกษา  และฝึกอบรม  ในกรณีต่อไปนี้  ไม่ต้อทําสัญญา 
(1) การศึกษาหรือฝึกอบรมของข้าราชการในหลักสูตรที่กําหนดขึ้น  เพื่อประโยชน์ในการ

พิจารณาต่างต้ังให้ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  หรือเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ  ตามท่ี ก.พ.  กําหนดหรือรับรอง 
(2) การศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ข้อ 10  การค้ําประกันตามข้อ 7  ให้จัดทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง

หรือส่วนราชการเจ้าของทุน  แล้วแต่กรณีกําหนด  โดยจัดให้มีผู้ค้ําประกัน   ดังนี้ 
(1) ผู้ค้ําประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ทําสัญญา  ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พ่ี

หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดารของผู้ทําสัญญาเป็นผู้ค้ําประกัน  ทั้งนี้  ผู้ค้ําประกัน  ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน 
 



 

 

40

 

 
(2) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (1)  จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ําประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้  เว้นแต่

ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะแลรายได้แทนการ
แสดงหลักทรัพย์ได้ 

(3) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (1) และ (2)  ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหากผลการตรวจสอบปรากฏว่า  ผู้ทําสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตาม (1) และ (2)  จริง  ให้ทํา
สัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันได้ 

(4) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  จะให้ข้าราการหรือบุคคลภายนอกที่
เชื่อถือได้เป็นผู้ค้ําประกันก็ได้  โดยถ้าผู้ค้ําประกันเป็นข้าราชการไม่จําเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์  แต่ถ้าเป็น
บุคคลภายนอกต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบด้วย  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 
 

หมวด 2 
การชดใชเ้งนิเมื่อผิดสัญญา 

 
  ข้อ 11  เมื่อผู้รับทุน  ผู้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินตามสัญญา  ให้ส่วนราชการคู่สัญญาคิดคํานวณเงินทุน  เงินเดือน  
และเงินอื่นที่ได้รับจากทางราชการซึ่งผู้ทําสัญญาและผู้ค้ําประกันต้องชดใช้  พร้อมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ย
ตามท่ีกําหนดในสัญญาและระเบียบนี้ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคํานวณเงินที่พึงต้องชดใช้ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ข้อ 12  การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ในกรณีการรับทุน  การลาศึกษา  
ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นําระยะเวลาที่
ได้รับราชการชดใช้แล้วทั้งหมดรวมกัน  แล้วนําไปหักออกจากระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญา
ฉบับแรกก่อน  ส่วนที่เหลือจึงนําไปหักชดใช้ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นในลําดับ
ถัดไป 
  ข้อ 13  การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ในกรณีการรับทุน  และการลา
ศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่ทําสัญญา  รับทุน  และสัญญา
ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ผูกพันไว้กับส่วนราชการใน
คราวเดียวกัน  การคิดเวลารับราชการชดใช้ให้นําระยะเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ไปหักออกจากระยะเวลาที่
ต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาทั้งสองฉบับไปพร้อมกัน 
  ข้อ 14  การคิดคํานวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้  ให้นําเงินที่ได้รับไปตลอดเวลาการรับ
ทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด  คูณจํานวนวันที่จะต้องรับราชการชดใช้  หารด้วย
จํานวนวันที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมดตามที่กําหนดไว้ในสัญญา  ผลลัพธ์ที่ได้ให้คูณด้วยเบ้ียปรับตามที่
กําหนดในสัญญา 
  ข้อ 15  การคิดคํานวณเงินที่ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้กรณีผิดสัญญาการไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
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(1) กรณีที่มิได้รับมารับราชการชดใช้  หรือกรณีที่ไม่มีเวลารับราชการชดใช้คงเหลือพอที่จะ

นําไปหักชดใช้เนื่องจากนําไปหักชดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นก่อน  ให้นําเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับ  คูณด้วย 
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่คิดเป็นเดือน  เศษของเดือนถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็น
หนึ่งเดือน  ไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดเศษทิ้ง  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญา 

(2) กรณีที่มีระยะเวลารับราชการชดใช้คงเหลือพอที่จะนําไปหักชดใช้ได้ให้นําระยะเวลาที่
ต้องรับราชการชดใช้  หักด้วยระยะเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ไปแล้วคงเหลือเป็นระยะเวลาเท่าใด  ให้นํา
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณด้วยระยะเวลาดังกล่าวที่คิดเป็นเดือน  เศษของเดือนถ้าเกินสิบห้าวันให้คิด
เป็นหนึ่งเดือน  ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดเศษทิ้ง  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญา 

ข้อ 16  การผ่อนชําระเงิน  การคิดอัตราแลกเปลี่ยน  การคิดคํานวณดอกเบี้ย  การคํานวณ
ทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการฟ้องคดี  วิธีการเรียกชดใช้เงิน การเบิกหักผลักส่งบําเหน็จเพื่อชดใช้หนี้  และการยกเว้น
ความรับผิดชอบตามสัญญา  เบี้ยปรับและดอกเบี้ย  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด 3 
การผ่อนผนัการชดใช้เงนิและการนับระยะเวลาชดใช ้

 
  ข้อ 17  การผ่อนผันตามหมวดนี้ให้ส่วนราชการคู่สัญญาจัดทําสัญญาผ่อนผันโดยมีผู้         
ค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ข้อ 18  การผิดสัญญาตามข้อ 1  ให้ได้รับการผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงิน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ออกจากราชการเพื่อรับตําแหน่งขาราชการการเมือง  และได้รับแต่งต้ังเป็นข้าราชการ
การเมืองภายในสามเดือนนับแต่วันลาออก 

(2) ลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วได้รับการเลือกต้ัง 

(3) ออกจากราชการเพื่ อ ไปสมัครรับเลือก ต้ังตามกฎหมายว่ า ด้วยการเลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วไม่ได้รับเลือกตั้งและได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการเดิม  ส่วนราชการใหม่  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  โดยได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแต่วันเลือกต้ัง 

(4) เมื่อพ้นจากตําแหน่งทางการเมืองตาม (1)  พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตาม (2)  แล้วได้กลับเข้ารับราชการในส่วน
ราชการคู่สัญญา  หรือได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการใหม่  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐโดยได้รับความ
ยินยอมจากส่วนราชการคู่สัญญาภายในหกเดือนนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากสมาชิกภาพ แล้วแต่
กรณี 

(5) การสั่งให้ข้าราชการไปทําการอย่างอื่นซึ่งมิใช่การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  4  แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์  การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  พ.ศ.  2530  ซึ่ง
ต้องสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าวด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือกฎหมายอื่น 
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(6) ลาไปปฏิบัติงาน  ณ  องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  ทั้งนี้เฉพาะ

การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 1  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(7) ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน  ณ  องค์การระหว่างประเทศ  ประเภทที่ 2  ตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง  ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทางการเมืองตาม (1)  การ

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม (2)  การกลับ
เข้ารับราชการตาม (3) และ (4)  การสั่งให้ข้าราชการไปทําการอย่างอื่นตาม (5)  และการลาตาม (6)  เป็น
เวลารับราชการชดใช้ตามสัญญา  ส่วนการไปปฏิบัติงาน  ในองค์การระหว่างประเทศตาม (7)  ให้นับเป็นเวลา
รับราการชดใช้เฉพาะการไปปฏิบัติงานในปีแรกเท่านั้น 

ข้อ 19  เมื่อครบกําหนดเวลาการผ่อนผันตามข้อ 18  วรรคหนึ่ง  หากผู้ผิดสัญญาซึ่งได้รับ
การผ่อนผันยังมีระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาเหลืออยู่ไม่กลับเข้ารับราชการ  ให้ส่วนราการ
คู่สัญญาดําเนินการบังคับผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกันให้ชําระหนี้โดยพลัน 

ข้อ 20  ผู้ผิดสัญญาตามข้อ 11  อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็น
ระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาได้  เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ  ต้องได้รับการบรรจุให้
เข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกจากราชการ 

(2) ผู้ผิดสัญญาต้องทําสัญญารับราชการชดใช้เป็นเวลาชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ที่จะต้องรับราชการชดใช้ 

(3) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่
กําหนดในสัญญา  ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญา  ต้องให้ความยินยอมเป็น
หนังสือให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้  และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่
ด้วยต้องได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 

(4) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน  หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการ
อ่ืนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป  ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
แห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา  และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็น
หนังสือ  และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 

(5) การรับราชการในส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนดใน
สัญญา  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นต้องรับไปท้ังสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมและเป็น
ผู้จัดทําสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(6) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน  ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินที่ยังขาด
อยู่ตามสัญญา  พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า  โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลาที่รับราชการชดใช้แล้ว 

(7) ในกรณีที่ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้วแต่คดียังไม่ถึง
ที่สุด  ถ้าเป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้  โดยผู้ผิดสัญญาต้องชําระเงินค่าฤชาธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดําเนินคดีซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 

(8) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน  ถ้าได้มีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผู้ผิดสัญญา  หรือผู้ค้ําประกัน  หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน  บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ชําระไปแล้วนั้นไม่ได้ทั้งสิ้น 
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ข้อ 21  ผู้ผิดสัญญาตามข้อ 11  ซึ่งไม่อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็น

ระยะเวลาการรับราชการชดใช้ตามสัญญาตามข้อ 20  อาจขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการรับ
ราชการชดใช้ทุนได้  โดยต้องชดใช้เงินบางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(1) ผู้ผิดสัญญาซึ่งเป็นข้าราชการ  รับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ซึ่งต้องชดใช้คืนเงินทุน  เงินเดือน  และเบี้ยปรับ  ให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้
ค่าเสียหายที่เป็นเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือตามที่คํานวณได้ในกรณีที่ผิดสัญญาให้ครบถ้วน
ทั้งจํานวนในวันที่ทําสัญญาผ่อนผัน  ส่วนเงินทุน  เบ้ียปรับของเงินทน  เบ้ียปรับของเงินเดือน  และเบี้ยปรับ
ของเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  ให้นําไปคํานวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 

ในกรณีที่ไม่ได้รับทุน  ให้ชดใช้เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  ส่วนเบ้ียปรับ
ของเงินเดือน  และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  ให้นําไปคํานวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 

(2) ผู้ผิดสัญญาต้องทําสัญญารับราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้องรับ
ราชการชดใช้ 

(3) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่
กําหนดในสัญญา  ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน  และหรือส่วนราชการคู่สัญญา  ต้องให้ความยินยอมเป็น
หนังสือให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้  และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่
ด้วยต้องได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 

(4) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน  หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการ
อ่ืนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป  ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
แห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา  และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็น
หนังสือ  และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันที  ที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 

(5) การรับราชการในส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนดใน
สัญญา  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมและเป็น
ผู้จัดทําสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(6) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน  ผู้ผิดสัญญาต้องชําระเงินที่ยัง
ชําระไม่ครบตาม (1)  พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ยังขาดอยู่โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลารับ
ราชการชดใช้ไปแล้ว 

(7) ในกรณีที่ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้ว  แต่คดียังไม่ถึง
ที่สุด  ถ้าเป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้  ให้ส่วนราชกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้  โดยผู้ผิดสัญญาต้องชําระเงิน  ค่าฤชาธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดําเนินคดีซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 

(8) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน  ถ้าได้มีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ําประกัน  หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน  บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ชําระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ 22  การผิดสัญญารับทุนตามข้อ 8 (1)  ของผู้รับทุนที่รับทุนในขณะที่ยังไม่ได้รับราชการ
ให้ได้รับการผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
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(1) ผู้ผิดสัญญาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐภายใน

หกเดือนนับแต่วันที่สั่งให้ยุติการศึกษาหรือนับแต่วันที่ผิดสัญญา  แล้วแต่กรณี 
(2) ผู้ผิดสัญญาต้องทําสัญญาชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่รับทุนไป

ศึกษา 
(3) ในกรณีที่ขอบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจาก

ที่กําหนดในสัญญา  ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน  และหรือส่วนราชการคู่สัญญา  ต้องให้ความยินยอมเป็น
หนังสือให้นับเวลาการับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ 

(4) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน  หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ทุนในส่วน
ราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป  ส่วนราชการเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญาและ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ  และต้องได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 

(5) การผิดสัญญาระหว่างการผ่อนผันชดใช้ทุน  ผู้รับทุนต้องชําระเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตาม
สัญญารับทุนเดิม  โดยให้คดิคํานวณเงินลดลงตามส่วนของเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ไปแล้ว 

(6) การรับราชการในส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนดไว้
ในสัญญา  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมและเป็น
ผู้จัดทําสัญญาผ่อนผัน  โดยมีผู้ค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(7) ในกรณีที่ได้ฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้ว  แต่คดียังไม่ถึง
ที่สุด  ถ้าเป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้  โดยผู้ผิดสัญญาต้องชําระเงินค่าฤชาธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดําเนินคดีซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 

(8) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน  ถ้าได้มีการบังคับ  ชําระหนี้ตาม
สัญญาจากผู้ผิดสัญญา  หรือผู้ค้ําประกัน  หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญา
นั้นไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน  บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ชําระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ 23  ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้นับเวลารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
แล้วแต่กรณีของผู้รับทุนตามข้อ  8 (1)  เป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาเดิมได้ 

(1) ส่วนราชการตามที่กําหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุน  ได้เปลี่ยนสภาพเป็น
หน่วยงานของรัฐ 

(2) ส่วนราชการตามที่กําหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุนได้บรรจุให้ผู้รับทุนเข้ารับ
ราชการชดใช้ทุนเป็นพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะ
เดียวกันที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

(3) ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการที่รับราชการชดใช้ทุนเห็นชอบให้ไปรับราชการ
ชดใช้ทุนส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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หมวด 4 
การบังคบัชาํระหนี้และการผอ่นผนัการชาํระหนี ้

 
  ข้อ 24  เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐคู่สัญญา
ดําเนากรบังคับตามสัญญากับผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกัน  ให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลันจน
คดีถึงที่สุด  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 
  เมื่อใดที่ได้ดําเนินคดีกับผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกันจนถึงที่สุดแล้ว  หากยังไม่ชําระหนี้  หรือ
เมื่อบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกันแล้วยังไม่เพียงพอชําระหนี้  ให้ดําเนินการฟ้อง
คดีผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกันเป็นคดีล้มละลายต่อไป 
  ข้อ 25  กรณีผู้ค้ําประกันเป็นบุคคลภายนอก  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  พ่ีหรือน้องของผู้ผิด
สัญญาเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วผู้ผิดสัญญาไปย่อมชําระหนี้หรือไม่มีทรัพย์สินที่จะบังคับคดีเพื่อนํามาชําระหนี้ได้และ
ผู้ค้ําประกันไม่สามารถชําระหนี้ได้  หากผู้ค้ําประกันประสงค์จะขอผ่อนผันการชําระหนี้  ให้ย่ืนคําขอต่อส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นคู่สัญญา 
  เมื่อได้รับคําขอผ่อนผันของผู้ค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐอื่นของรัฐที่เป็นคู่สัญญาส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาพร้อมความเห็นว่า  สมควรผ่อนผันให้ผู้ค้ํา
ประกันชดใช้โดยยกเว้นเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  ค่าฤชาธรรมเนยีมที่ใช้ดําเนินคดี  และผ่อนชําระโดยไม่
มีดอกเบี้ยหรือไม่  เพียงใด  เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 
  การผ่อนผันให้ยกเว้นเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  ค่าฤชาธรรมเนียมที่ใช้ดําเนินคดี  และ
ผ่อนชําระโดยไม่มีดอกเบี้ย  ตามความในวรรคก่อนให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  คําวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลังให้เป็นที่สุด 
  ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลังตาม
วรรคสาม  ให้ดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของผู้ค้ําประกัน  หรือดําเนินคดีล้มละลายต่อไปภายใน
กําหนดอายุความตามกฎหมาย 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ 26  การจัดทําสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและ
ปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ  ซึ่งได้จัดดําเนินการไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีก่อน
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามระเบียบนี้  ส่วนการชดใช้เงินและการผ่อนผันการ
ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานองค์การ
ระหว่างประเทศ  ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว  ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบ  
ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ที่ได้ใช้บังคับในขณะนั้น 
  ข้อ 27  ผู้รับทุนที่ส่วนราชการได้บรรจุให้เป็นพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกช่ืออย่างอื่น  เพื่อชดใช้ทุนก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการรับราชการชดใช้ทุนตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548 
 
       ทะนง    พิทยะ 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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(สําเนา) 

ที่ กค 0406.2/ว 83                             

 

 กระทรวงการคลัง 
        ถนนพระราม 6  กทม. 10400 

26 กันยายน  2549 

เรื่อง     หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทําสัญญาและการชดใช้เงิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา   
           ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

เรียน     ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  อธิการบดี  เลขาธิการ  ผู้อํานวยการ  
           (ยกเว้นหน่วยงานทั้งหมดในกระทรวงกลาโหม) 

อ้างถึง   1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน  ลาศึกษา 
     ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2548 
           2. หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0406.6/ว 2  ลงวันที่  5  มกราคม  2549 

  ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทําสัญญาและการ
ชดใช้เงินกรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  พ.ศ.  
2548  เพื่อให้ส่วนราชการถือเป็นหลักปฏิบัติในการจัดทําสัญญาการชดใช้เงิน  และผ่อนผันการชดใช้เงิน  
กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศและได้แจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว  นั้น 

  โดยท่ีระเบียบกระทรวงการคลังฯ   ข้างต้นได้ กําหนดให้การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังเป็นไปตามเงื่อนไข  วิธีการ  และแบบสัญญาตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  ดังนั้น  
เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสมและถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทําสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน  
ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  เพื่อให้ส่วนราชการถือ
ปฏิบัติ  โดยรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  
www.cgd.go.th 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติต่อไปด้วย 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
                  ศานิต   ร่างน้อย 
              (นายศานิต   ร่างน้อย) 
                     รองปลัดกระทรวงการคลัง 
         หัวหน้ากลุม่ภารกิจด้านรายได้ 
        รักษาราชการแทน  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 
 
 
กรมบัญชีกลาง 
สํานักความรับผิดทางแพ่ง 
กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดทางแพ่ง 
โทร.  0  2271  1999 
www.cgd.go.th 
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการทําสญัญาและการชดใช้เงิน 
กรณีรับทนุ  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหวา่งประเทศ 

 
  ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใช้
เงินกรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2548  
นั้น  เพื่อให้การจัดทําสัญญา  การคํานวณระยะเวลาและจํานวนเงินชดใช้ตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและแนวทางเดียวกัน  กระทรวงการคลังจึงได้จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทําสัญญาและ
การชดใช้เงินกรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศขึ้น  
โดยคํานิยามหรือหลักเกณฑ์ใดที่มิได้กล่าวไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ก็ให้ถือปฏิบัติตามความในระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2548 
  ทั้งนี้  คําว่า  “ระเบียบฯ”  ให้หมายความถึง  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทํา
สัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  พ.ศ.  2548 
 

หมวดที่ 1 
การจัดทําสัญญา 

 
  ข้อ 1  กรณีผู้รับทุน  ผู้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศที่ต้องทําสัญญาไว้กับส่วนราชการตามนัยข้อ 8 และข้อ 10 ของระเบียบฯ  ซึ่งระบุให้ใช้สัญญา
และสัญญาค้ําประกันที่กระทรวงการคลังกําหนดนั้น  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามนัยข้อ 8 (3) ของระเบียบฯ  ให้จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน  ตามแบบสัญญา
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

(2) การลาไปศึกษาภายในประเทศตามระเบียบที่ ก.พ.  กําหนดตามนัยข้อ 8 (4)  
และการฝึกอบรมภายในประเทศซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมเกินหกเดือน  และส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินกว่าห้าหมื่นบาทตามนัยข้อ 8 (7)  ของระเบียบฯ  ให้จัดทําสัญญาและสัญญา
ค้ําประกัน  ตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 

(3) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามนัยข้อ 8 (5)  ของระเบียบฯ  ให้จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน  ตามแบบสัญญา
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

ข้อ 2  การจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามข้อ 1  ให้จัดทําสัญญาอย่างน้อย 2 ชุด  ให้
ผู้ลาศึกษา  1 ชุด  เจ้าสังกัด  1  ชุด  โดยไม่ต้องส่งสําเนาให้กรมบัญชีกลาง 

สําหรับสัญญาค้ําประกันให้ปิดอากรแสตมป์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
รัษฎากร  และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันทําสัญญาหรืออย่างช้าต้องไม่เกินกว่าวันที่จะนําสัญญาดังกล่าว
ไปใช้เป็นหลักฐานในดําเนินคดี 
 
 
 
 



 

 

49

 

หมวดที่  2 
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบคํานวณเงนิ 

 
  ข้อ 3  หลักฐานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบคํานวณเงิน  มีดังนี้ 

(1) สําเนาสัญญารับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  การไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศพร้อมสัญญาค้ําประกัน 

(2) สําเนาสัญญาขยายเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  พร้อมสัญญาค้ํา
ประกนั  (ถ้ามี)   

(3) สําเนาคําสั่งอนุญาตให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  พร้อมคําสั่งให้กลับ
เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ภายหลังสําเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย   

(4) สําเนาคําสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย 
(5) สําเนาคําสั่งระบุการออกจากราชการ 
(6) สําเนาบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน 
(7) รายละเอียดวิธีคํานวณเงินที่เรียกชดใช้ 
(8) กรณีได้รับทุนประเภท 1 (ก) 1 (ข) หรือ  1 (ค)  หรือทุนประเภทอื่นที่จะต้องมี

การชดใช้คนในกรณีปฏิบัติผิดสัญญา  ขอรายละเอียดว่ารับทุนไปต้ังแต่วัน เดือน ปีใด ถึงวัน เดือน ปีใด  และ
รับทุนไปจํานวนทั้งสิ้นเท่าใด 

(9) สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการ 
(10) ในกรณีเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  

ทันตแพทย์  เภสัชศาสตร์  ให้จัดส่งสําเนาสัญญาดังกล่าวพร้อมสัญญาค้ําประกัน 
(11) ในกรณีเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ให้จัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
(ก) อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับก่อนไปปฏิบัติงานในองค์การ

ระหว่างประเทศ 
(ข) สําเนาคําสั่งอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศและ

สําเนาคําสั่งขยายเวลาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  (ถ้ามี) 
(ค) สําเนาคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ภายหลังเสร็จสิ้นการไป

ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ข้อ 4  ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดสัญญาหลายประเภท  ให้รวบรวมหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้

ครบถ้วนทุกสัญญา 
ข้อ 5  ในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นได้  ให้ใช้

หลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้  เช่น  สัญญามาตรฐานที่ใช้ในขณะที่มีการทําสัญญา  สัญญาของ
บุคคลอ่ืนที่ทําในช่วงเดียวกันหรือมีข้อกําหนดความรับผิดตามสัญญาเป็นแบบเดียวกัน  หนังสือรับรองระบุวัน  
เดือน  ปี  ที่ลาศึกษาหรือรับทุน  วัน  เดือน  ปี  ที่กลับเข้ารับราชการ  สําเนา  ก.พ.7  หรือสําเนาสมุดประวัติ
ข้าราชการ  สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นต้น 

ข้อ 6  การคิดคํานวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องชดใช้  ให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 14  ของ
ระเบียบฯ  ซึ่งสามารถกําหนดเป็นสูตรได้ดังนี้ 
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เงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้  =       เงินเดือนและหรือเงินทุนที่ได้รับไปท้ังหมด x ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้       x   เบี้ยปรับตามสัญญา 

                                                  จํานวนวันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

 
 
หลักเกณฑ์การคิดคํานวณเงินเดือนที่ได้รับระหว่างลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ให้

รวมเงินเดือน  เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างลาศึกษาฯ  ทั้งหมด  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) ในช่วงที่ลาศึกษาปีใดได้รับเงินเดือนเต็มปี  ให้คํานวณโดยถือว่า 1 ปี มี 12  

เดือน  การคํานวณเงินเดือนที่ได้รับในช่วงเวลานี้ให้นําเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนคูณด้วย 12 
(2) ในช่วงที่ลาศึกษาไม่เต็มปีให้นับจํานวนเป็นเดือน  โดยถือเดือนตามปฏิทิน  

กล่าวคือไม่ว่าเดือนนั้น ๆ จะมี 30  หรือ  31  หรือ  28  หรือ  29  ก็ให้นับเป็น  1  เดือน  การคํานวณ
เงินเดือนที่ได้รับในช่วงเวลานี้ให้นําเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนคูณด้วยจํานวนเดือนที่คํานวณได้ 

(3) กรณีมีระยะเวลาที่ได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน  ซึ่งจะมีได้ในช่วงระยะเวลา
เริ่มต้นการศึกษา  และระยะเวลาสิ้นสุดการศึกษา  ให้นับเป็นวันตามความเป็นจริง  ซึ่งจะได้รับเงินเดือนตาม
ส่วนของจํานวนวันในเดือนนั้น ๆ  การคํานวณเงินเดือนที่ได้รับในช่วงเวลานี้ให้นําเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้น  
หารด้วยระยะเวลาเป็นวัน (30, 31, 28 หรือ 29 วัน  แล้วแต่กรณี)   

ข้อ 7  การคํานวณระยะเวลาที่รับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ระยะเวลาที่
ต้องปฏิบัติราชการชดใช้  ระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้  รวมทั้งระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้
ไปแล้วให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) การนับระยะเวลาเป็นวันให้คํานวณวันตามความเป็นจริง  เช่น  เดือนใดมี 31 
วัน ให้นับ 31 วัน  เดือนใดมี 30 วัน ให้นับ 30 วัน  เดือนใดมี 28 หรือ 29 วัน ให้นับ 28 หรือ 29 วัน 

(2) ในกรณีระยะเวลาดังกล่าวในข้อ (1)  มีกําหนดเวลาหลายปี  การคิดคํานวณ
สามารถรวมระยะเวลาเป็นปีได้ 

(3) กรณีสัญญากําหนดให้ปฏิบัติราชการชดใช้เป็นปี  เช่น  ต้องปฏิบัติราชการ
ชดใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน  หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีนี้ให้คิดคํานวณระยะเวลาดังกล่าวเป็นวัน  โดย
ให้คิด 1 ปี  มี 365 วัน  กรณีกําหนดระยะเวลา 3 ปี  จะเท่ากับ 1,095 วัน              (3 ปี x 365 วัน) 

ตัวอย่างการคิดคํานวณเงินเพื่อชดใช้กรณีผิดสัญญารับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ
วิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข  4 

ข้อ 8  ระยะเวลาดังต่อไปนี้สามารถนับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ 
(1) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
(2) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งที่ได้รับเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังหรือตาม

กฎหมายเกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(3) ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ประเภทที่ 1  และ

ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ  ประเภทที่ 2 ต้ังแต่ปีที่ 2  ของการลาตามระเบียบว่า
ด้วยการของข้าราชการ  พ.ศ. 2535 

(4) ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น 
(5) ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. 

2497 
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(6) ระยะเวลาที่โอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่น  โดยได้รับความยินยอมจาก

ส่วนราชการคู่สัญญาให้นับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ 
(7) ระยะเวลาลาป่วย  ลากิจ  ลาคลอดบุตร  ลาบวช  ซึ่งได้รับอนุมัติการลาโดย

ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  2535  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนในระหว่างลา
หรือไม่ก็ตาม  แต่จะต้องเป็นการลาในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเท่านั้น 

ข้อ 9  ระยะเวลาที่ไม่สามารถนับเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ 
(1) ระยะเวลาที่ลาติดตามคู่สมรส 
(2) ระยะเวลาที่ขาดราชการ 

 
หมวดที่ 3 

ขั้นตอนการเรยีกชดใช้เงิน 
 

ข้อ 10  เมื่อตรวจสอบคํานวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว  ให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกันชดใช้เงินตามจํานวนที่ตรวจสอบคํานวณได้และส่งหนังสือทวงถามดังกล่าว
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยกําหนดระยะเวลาให้ชดใช้ภายใน 30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา  ยกเว้นในกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ  ให้รีบส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการดําเนินคดีทันที 

ข้อ 11 กรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้ฉบับแรกแล้ว
หากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกันไม่ยินยอมชดใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่าตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้  นับแต่
วันพ้นระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก  และให้ทําหนังสือทวงถามอีกครั้งโดยไม่ต้องกําหนด
ระยะเวลาแต่ใช้ข้อความที่กําหนดให้ชําระหนี้โดยเร็ว  หากภายในระยะเวลา 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ทวงถามฉบับที่สอง  ยังไม่ได้รับการชดใช้  ให้รวบรวมหลักฐานส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

ข้อ 12 กรณีผู้ผิดสัญญาโต้แย้งจํานวนเงินที่ส่วนราชการตรวจสอบคํานวณได้  ให้ส่วน
ราชการรีบดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  ในกรณีที่เห็นว่าได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนดแล้วให้รีบแจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้อีกครั้ง  ในการทวง
ถามครั้งที่สองนี้ส่วนราชการไม่ต้องกําหนดระยะเวลาการเรียกชดใช้อีก  ทั้งนี้  ให้ถือว่าผู้ผิดสัญญาตกเป็น
ลูกหนี้ผิดนัดนับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามอีกฉบับแรก  หากภายในเวลา  30  วัน นับแต่
วันที่ผู้ผิดสัญญาได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง  ยังไม่ได้รับการชดใช้จากผู้ผิดสัญญา  ให้รวบรวมเอกสาร
และพยานหลักฐานต่าง ๆ  ส่งให้พนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

ข้อ 13 กรณีที่ผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินเกินความรับผิดให้ส่วนราชการคืนเงินจํานวนดังกล่าว
ให้แก่ผู้ผิดสัญญา  (หรือผู้ค้ําประกันกรณีที่ผู้ค้ําประกันเป็นผู้ชําระเงินดังกล่าว)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2545 ข้อ 13 (3) โดยไม่
ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลังอีก 

ข้อ 14 กรณีที่ผู้ผิดสัญญาต้องชําระดอกเบี้ย  ให้ส่วนราชการนําเงินที่ได้รับชดใช้ในแต่ละงวด
หักชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยก่อน  ส่วนที่เหลือจึงนําไปหักชดใช้เงินต้น  ทั้งนี้  ตามนัยประมวลกฎหายแพ่ง
และพาณิชย์  มาตรา 329 
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ข้อ 15 การคํานวณจํานวนทุนทรัพย์หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดี  ให้ใช้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันที่ ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณค่าเสียหายของเงินสกุล
ต่างประเทศเป็นเงินไทย  แต่ให้ระบุในคําขอท้ายฟ้องว่า  ขอให้ศาลพิพากษาให้จําเลยชดใช้เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ  เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้เป็นเงินสกุลต่างประเทศจํานวนเท่าใด  จึงให้จําเลยชําระหนี้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 

ข้อ 16 กรณีผู้ผิดสัญญามีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากทาง
ราชการ  เมื่อส่วนราชการตรวจสอบคํานวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว  ให้รีบดําเนินการเรียก
ชดใช้โดยเร็ว  พร้อมส่งเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว  ในกรณีที่ยังมิได้รับชดใช้เงินและผู้ผิดสัญญาได้รับอนุมัติให้เบิกเงินดังกล่าวจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  ให้ดําเนินการเบิกหักผลักส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อชดใช้หนี้ตามสัญญา  
กรณีที่เงินที่ได้รับชดใช้จากการเบิกหักผลักส่งเงินดังกล่าวไม่เพียงพอชําระหนี้  ก็ให้เรียกชดใช้เพิ่มในส่วนที่ยัง
ขาดอยู่ต่อไป 

ข้อ 17 กรณีผู้ผิดสัญญาไม่อาจชดใช้เงินให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวและขอผ่อนชําระเงินให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผ่อนชําระตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 5 

ข้อ 18 กรณีผู้ผิดสัญญาขอผ่อนผันให้นับเวลาที่บรรจุกลับเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็น
พนักงานเป็นเวลาชดใช้ทุนตามสัญญารับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้พิจารณาและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 6 
 

หมวดที่ 4 
การคํานวณดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

 
  ข้อ 19 การคํานวณดอกเบี้ยผิดนัดให้คํานวณตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย (ในกรณีที่มิได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา)  โดยเริ่มคํานวณนับแต่วันถัดจากวัน
ครบกําหนดให้ชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามฉบับแรกจนถึงวันที่มีการชําระเงินเสร็จสิ้นหรือวันที่มีการทํา
สัญญารับสภาพหนี้ผ่อนชําระเงินแล้วแต่กรณี  การโต้แย้งหรือขอผ่อนผันไม่ว่าในกรณีใดไม่ถือเป็นเหตุให้งด
เว้นการคิดดอกเบี้ย 
  ข้อ 20 กรณีผู้ผิดสัญญารับเงินทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ  การเรียกชดใช้คืนให้คิดอัตรา
แลกเปลี่ยน  ดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นทุนประเภท 1 (ก) และ 1(ค) ซึ่งเป็นทุนที่จะต้องใช้เงินบาทไปซื้อเงินตรา
ต่างประเทศจากธนาคารเพื่อมอบให้ผู้รับทุน  เมื่อมีการผิดสัญญา  ให้ชดใช้คืนโดยใช้อัตราขายของธนาคารใน
วันที่นําเงินมาชําระ 

(2) ถ้าเป็นทุนประเภท 1(ข) ซึ่งเป็นทุนที่รัฐบาลรับมอบเป็นเงินตราต่างประเทศ
มอบให้ผู้รับทุนโดยตรงหรือไม่ก็ตาม  เมื่อมีการผิดสัญญา  ให้ชดใช้คืนโดยใช้อัตราซื้อของธนาคารในวันที่นํา
เงินมาชําระ 

(3) การคิดอัตราแลกเปลี่ยนให้คิดในวันที่มีการชําระเงิน  ทั้งนี้  เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  196 วรรค 2 

(4) การคิดคํานวณดอกเบี้ยของเงินทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  ให้คิดดอกเบี้ย
เป็นสกุลนั้น ๆ  แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยในวันที่ได้รับชดใช้ดอกเบี้ย 
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑ์การผ่อนชําระเงนิ 
 
  ข้อ 21 การผ่อนชําระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศ  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การลาออกจากการศึกษา  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  หรือออกจากการศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างที่
กําลังศึกษาอยู่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(1) ให้ส่วนราชการเจ้าของทุนพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า  สมควรให้ผู้ผิดสัญญา
ได้รับการผ่อนผันให้ผ่อนชําระหรือไม่  ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนชําระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงิน
ให้ครบถ้วนโดยทันที 

(2) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนชําระก็ให้ผู้ขอผ่อนชําระชําระเงินในโอกาสแรกหรือ
ในวันทําสัญญาผ่อนชําระเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ต้องชดใช้คืนหรือเป็นจํานวน  
20,000 บาท  แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน 

(3) การผ่อนชําระเงินส่วนที่เหลือ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ถ้าจํานวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจํานวนไม่เกิน  

40,000 บาท  ให้ผ่อนชําระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดไม่เกิน 1 ปี 
(ข) ถ้าจํานวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจํานวนมากกว่า 

40,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ให้ผ่อนชําระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดไม่
เกิน 2 ปี 

(ค) ถ้าจํานวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดชื้นทั้งหมดเป็นจํานวนมากกว่า 
60,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนชําระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในกําหนด
ไม่เกิน 3 ปี 

(ง) ถ้าจํานวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจํานวนมากกว่า 
100,000 บาท ขึ้นไป  ให้ผ่อนชําระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดไม่เกิน 4 ปี 

(4) ในการผ่อนชําระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนชําระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ผู้
ขอผ่อนชําระจัดให้มีผู้ค้ําประกันโดยเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ทําสัญญาค้ําประกันการผ่อนชําระอีกช้ันหนึ่งด้วย 

ข้อ 22  การผ่อนชําระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบกําหนดเวลาตามสัญญา  หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน  ลาศึกษา  
ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติในองค์การระหว่างประเทศ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ให้ส่วนราชการผู้ให้สัญญาพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า  สมควรให้ผู้ผิดสัญญา
ได้รับการผ่อนผันชําระหรือไม่  ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนชําระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินให้
ครบถ้วนโดยทันที 

(2) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนชําระ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนไม่เกิน  100,000 บาท  ให้ชําระเงินใน

โอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผ่อนผันชําระเป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องชําระคืน  ส่วนที่เหลือให้ผ่อน
ชําระเป็นงวดให้แล้วเสร็จภายในกําหนด  6  เดือน 
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(ข) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนเกินกว่า  100,000 บาท  ให้ชําระเงิน

ในโอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผ่อนชําระเป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องชําระคืน  หรือเป็นจํานวน 
100,000 บาท  แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน  ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชําระเป็นงวดให้เสร็จโดยเร็วที่สุด  แต่
อย่างน้อยต้องชําระเงินในอัตราปีละไม่น้อยกว่า  100,000 บาท  ยกเว้นในกรณีที่จํานวนเงินที่ต้องชดใช้มี
จํานวนตั้งแต่ 500,000 บาท  ขึ้นไป  เงินส่วนที่เหลือให้ผู้ผิดสัญญาผ่อนชําระให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาไม่
เกิน 10 ปี 

(3) ในการผ่อนชําระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนชําระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  และให้
ผู้ขอผ่อนชําระจัดให้มีบุคคลที่เชื่อถือได้ทําสัญญาค้ําประกันการผ่อนชําระอีกช้ันหนึ่งด้วย 

ข้อ 24  กรณีผู้ผิดสัญญาขอผ่อนชําระการชดใช้เงินโดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้ถือ
เป็นหลักการว่า  ไม่สามารถยกเว้นให้ได้  เว้นแต่ในกรณีผู้ผิดสัญญาขอชําระเงินทั้งจํานวนในทันที  หรือภายใน
กําหนด 6 เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้ฉบับแรกและเป็นกรณีที่ยังไม่
มีการดําเนินคดีในชั้นศาล  ให้ส่วนราชการพิจารณายกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนชําระได้ 

ข้อ 25 การผ่อนชําระหนี้ตามข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 24  ให้จัดทําสัญญาผ่อนชําระและ
สัญญาค้ําประกันตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5  และเมื่อดําเนินการจัดทําสัญญาแล้วให้ส่ง
สําเนาสัญญาผ่อนชําระพร้อมสัญญาค้ําประกันไปให้กรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและติดตามผล
การผ่อนชําระเงินต่อไป 
 

หมวดที่ 6 
หลักเกณฑ์ผ่อนผนัใหน้ับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงนิ 

 
  ข้อ 6 การขอผ่อนผันให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ
ชดใช้ทุนตามสัญญา  ตามข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 ของระเบียบฯ  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 
 

หมวดที่ 7 
การยกเว้นความรับผิดตามสัญญา 

 
  ข้อ 27 ผู้ผิดสัญญาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดตามสัญญารับทุน  ลาศึกษา  ฝึกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เกษียณอายุราชการ 
(3) เจ็บป่วยทุพพลภาพ  เป็นคนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลวิกลจริต  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(5) เหตุอ่ืนตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

ข้อ 28 การเกษียณอายุราชการ  ให้หมายความเฉพาะการเกษียณอายุราชการในกรณีปกติ   
ข้อ 29 กรณีตามข้อ 27 (3) และ  (4) ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลใน

สังกัดของรัฐ  โดยให้แพทย์ผู้ทําการรักษาระบุว่าความเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  วิกลจริตและจิตฟ่ันเฟือน  ไม่
สมประกอบดังกล่าว  ทําให้ผู้ผิดสัญญาไม่สามารถศึกษาหรือปฏิบัติงานต่อไปได้ 

 



55 

                                        แบบตรวจสอบคุณสมบัติและรายการเอกสารประกอบการพิจารณา 
  ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………..…ต าแหน่ง.....……………………………………..….……  
สังกัด ภาควิชา/สาขาวชิา/กลุ่มวิชา…………………………………….…..……….คณะ/ส านัก/วิทยาลัย......…………………………………..…………….... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบของทางราชการเก่ียวกับไปศึกษา  ดังนี ้

ลาศึกษาภายในประเทศ ลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
[  ]  มีอายไุม่เกิน 45 ปี นบัถึงวนัเร่ิมต้นเปิดภาคการศึกษา 
[  ]  เปน็ผู้ผา่นประเมินทดลองการปฏิบัติราชการแล้ว 
[  ]  เปน็ผู้มีความประพฤติดี  และตั้งใจปฏบิัติหนา้ที่ราชการ 
[  ]  ไม่อยู่ระหวา่งถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้อง 
      คดีอาญา 
 

[  ]  เปน็ผู้ที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว มีเวลากลับมาปฏบิัติราชการ 
      ชดใช้ครบก่อนเกษียณอายรุาชการ  รวมถึงการปฏิบตัิ 
      ราชการชดใช้การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
      เดิมที่ค้างอยู่ด้วย 
[  ]  เปน็ผู้ปฏบิัติราชการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
[  ]  เปน็ผู้ผา่นประเมินทดลองการปฏิบัติราชการแล้ว 
[  ]  เปน็ผู้มีความรู้ภาษาตา่งประเทศที่จะใช้ในการศึกษาได้ 
[  ]  เปน็ผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไป 
      ศึกษา  ณ  ต่างประเทศ โดยผ่านการตรวจรับรองจาก 
      คณะกรรมการแพทย์ ก.พ. 
 

 
  ทั้งนี้  บุคคลดังกลา่วไม่อยู่ระหวา่งรับทนุ/ด าเนินโครงการบริการวิชาการ หรือรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลยั  พร้อมนี้  
ได้แนบหลักฐานประกอบการพจิารณา  ดังนี้ 

[  ]  แบบตอบรับการเข้าศึกษา ฝึกอบรม  
[  ]  หลักฐานแสดงการได้รับทนุ (ถ้ามี) 
[  ]  แบบสัญญาอนุญาตให้ลาศกึษา ฝึกอบรม  จ านวน  ๒  ฉบบั  โดยมีหลักฐานประกอบการท าสัญญา ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ/พนักงาน หรือบัตรประชาชน ของผู้ลาศึกษา/คูส่มรส/ผู้ค้ าประกัน/ 
คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 

2. ส าเนาทะเบียนบา้นของของผู้ลาศึกษา/คู่สมรส/ผู้ค้ าประกัน/คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
3. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบส าคัญการหย่า/ใบมรณะบตัร/ใเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ของผู้ลาศึกษา/คูส่มรส/ 

ผู้ค้ าประกนั/คู่สมรสผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)  
[  ]  แบบสัญญารับทนุ (ถ้าม)ี  จ านวน.........ฉบับ  โดยมีหลักฐานประกอบการท าสัญญา ดงันี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ/พนักงาน หรือบัตรประชาชน ของผู้ลาศึกษา/คูส่มรส/ผู้ค้ าประกัน/ 
คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 

2. ส าเนาทะเบียนบา้นของของผู้ลาศึกษา/คู่สมรส/ผู้ค้ าประกัน/คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
3. ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบส าคัญการหย่า/ใบมรณะบตัร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ลาศึกษา/คู่สมรส/ 

ผู้ค้ าประกนั/คู่สมรสผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)  
 

 
          ลงชื่อ……………….……………………………………เจ้าหนา้ทีผู่้ตรวจสอบ 
        (…………………………………………………) 
          ต าแหน่ง………………………………………….…….. 
          วันที่………..เดือน……………...……..พ.ศ………… 
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แบบค าขออนุมัติขยายเวลาศึกษา 
       เขียนที่................................................................ 

วันที่................เดือน..........................................พ.ศ................ 
เร่ือง    ขออนุมัติขยายเวลาศึกษา 
 

เรียน    อธิการบดี 
  ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………..…ต าแหน่ง.....……………………………………..….……  
สังกัด ภาควิชา/สาขาวชิา/กลุ่มวิชา…………………………………….…..……….คณะ/ส านัก/วิทยาลัย......…………………………………..……………….... 
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดบั………………….………………….หลกัสูตร.................................................สาขาวิชา…………………………………..….  
ณ  มหาวิทยาลัย/สถาบนั........................................................................................................ด้วยทุน........................................................... 
มีก าหนด……….…..ปี   ตั้งแต่วนัที่..............เดือน.....................................พ.ศ...........ถึงวันที่..............เดือน................................พ.ศ.............. 
และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศกึษาแล้ว  ดังนี ้  
  คร้ังที่ 1   มีก าหนด…………..…….ปี…………….….เดือน........…..…..วัน  ตั้งแต่วันที…่…เดือน….………….………….พ.ศ………
ถึงวันที่……...เดือน…………….…..………พ.ศ….…….….….. ด้วยทุน.................................................................................................................... 
  คร้ังที่ 2   มีก าหนด…………..…….ปี…………….….เดือน........…..…..วัน  ตั้งแต่วันที…่…เดือน….………….………….พ.ศ………
ถึงวันที่……...เดือน…………….…..………พ.ศ….…….….….. ด้วยทุน.................................................................................................................... 
  คร้ังที่ 3   มีก าหนด…………..…….ปี…………….….เดือน........…..…..วัน  ตั้งแต่วันที…่…เดือน….………….………….พ.ศ………
ถึงวันที่……...เดือน…………….…..………พ.ศ….…….….….. ด้วยทุน.................................................................................................................... 
  คร้ังที่ 4   มีก าหนด…………..…….ปี…………….….เดือน........…..…..วัน  ตั้งแต่วันที…่…เดือน….………….………….พ.ศ………
ถึงวันที่……...เดือน…………….…..………พ.ศ….…….….….. ด้วยทุน.................................................................................................................... 
  คร้ังที่ 5   มีก าหนด…………..…….ปี…………….….เดือน........…..…..วัน  ตั้งแต่วันที…่…เดือน….………….………….พ.ศ………
ถึงวันที่……...เดือน…………….…..………พ.ศ….…….….….. ด้วยทุน.................................................................................................................... 

  เนื่องจากระยะเวลาที่ข้าพเจ้าไดร้ับอนุมัติให้ลาศึกษาก าลังจะครบก าหนดระยะเวลาข้างต้น  แตย่ังไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน ก าหนดไว้ในหลักสูตร  เนื่องจาก...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อไปอีก มีก าหนด………………ป…ี…………...เดือน………………วัน ตั้งแต่วนัที่……..… 
เดือน…………………..…….พ.ศ…………….ถึงวันที่………….….เดือน……………….………….พ.ศ…………………ด้วยทุน ............................................. 
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันี้ 
[  ]  ผลการเรียนที่ผา่นมา 
[  ]  รายงานผลความก้าวหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์ หรือแผนการศึกษาระหว่างที่ขยายเวลาศึกษา   
[  ]  หนังสือรับรองจากอาจารยท์ี่ปรึกษา หรือบัณฑิตวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลัย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 

          ลงชื่อ………………………………………….………………… 
                 (..................................................................) 
          วันที่…………..เดือน.............………….พ.ศ……………. 

 



57 
2 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………... 
 

ทั้งนี้   ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/วิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่............./…………….        
เมื่อวันที่…….เดือน………………………พ.ศ……………….. 
 
 
           ลงชื่อ……………………………………………… 
         (……………………………………………) 
           ต าแหน่ง………………………………………….. 
           วันที่………..เดือน………..…….พ.ศ………… 
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แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
       เขียนที่................................................................ 

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

เร่ือง    ขออนุมัติรายงานตัวกลบัเข้าปฏิบัติราชการ 
เรียน    อธิการบดี 
  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………..…ต าแหน่ง.……………………………..……………………. 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวชิา/กลุ่มวิชา…………………………………….…..……….คณะ/ส านัก/วิทยาลัย......……………………………………..………….... 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   ไดร้ับอนุมัติให้ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย ระดับ.................................................................สาขาวชิา
.....................................................................ณ .................................................................ประเทศ.................................................ด้วยทุน
....................................................มีก าหนด.............ปี..............เดือน...............วัน  ตั้งแต่วันที่................เดือน............................................
พ.ศ.....................ถึงวันที่.................เดือน.......................................................พ.ศ.................... 

บัดนี้  ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………..…....ส าเร็จ การศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย
ระดับ........................................................สาขาวิชา.................................................................ณ ...............................................................
ประเทศ.......................................จึงขออนุมัติรายงานตัวเพื่อกลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแต่วันที่..............เดือน............................. 
พ.ศ....................เป็นต้นไป 
  ทั้งนี้  ได้แนบเอกสาร  [  ]  หนงัสือรับรองว่าศึกษาครบตามหลกัสูตรจากสถาบนั 

     [  ]  ใบรายงานผลการศึกษา 
     [  ]  แบบรายงานการฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจยั 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  

          ลงชื่อ………………………………………….………………… 
                (....................................................................) 
          วันที่………..เดือน…………………..…….….พ.ศ………… 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………... 
 
          ลงชื่อ………………………………………….…………………           
                (....................................................................) 
          ต าแหน่ง................................................................ 
          วันที่………..เดือน…………………..….พ.ศ……………… 
ค าสั่ง 

[  ]  อนุมัติ     [  ]  ไม่อนุมัติ    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 
 
          ลงชื่อ………………………………………….………………… 
                (....................................................................) 
          ต าแหน่ง................................................................ 
          วันที่………..เดือน……………………….พ.ศ…………….. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการศึกษาระหว่างทีข่ยายเวลาศึกษา 

ส าหรับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)............................................................ต าแหน่ง........................................ สังกัด ภาควิชา/
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา.......................................................คณะ/ส านัก/วิทยาลัย...................................................................... 
2. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับ................................................หลักสูตร..........................................................สาขาวชิา
.................................................................... ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน....................................................................ประเทศ
.............................................................ด้วยทุน.............................................................................. ...................................... 
ตั้งแต่วันที่.........................................................................ถึงวันที่.................... ....................................................................  
และได้รับอนุมติให้ขยายเวลาศึกษา จ านวน............................ครั้ง ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่
............................................................................................. ................................................................................ 
3. ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการศึกษาระหว่างที่ขยายเวลาศึกษา ครั้งที.่............. ดังนี้ 

แผนการด าเนินงานในครั้งทีผ่่านมา ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน  

(โปรดชี้แจงเหตุผลและ
รายละเอียด) 

    
    
    
    

4. แผนการด าเนินงานตามแผนการศึกษาระหว่างที่ขยายเวลาศึกษาในครั้งนี ้จนส าเร็จการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา (โปรดระบุช่วงเวลา) 
      

 
       
       
       
       

 
 
 

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

       วันที่.........เดือน.....................พ.ศ........... 
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แบบรายงานผลการศึกษา 
ส าหรับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................ต าแหน่ง........................................ สังกัด ภาควิชา/
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา...........................................................................คณะ/ส านัก/วิทยาลัย.................................................. 
2. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับ...............................................หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา
.................................................................... ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน....................................................................ประเทศ
.............................................................ด้วยทุน.............................................................................. ...................................... 
ตั้งแต่วันที่................................................................. ...............ถึงวันที่.................................................................................  
และได้รับอนุมติให้ขยายเวลาศึกษา จ านวน...........................ครั้ง ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่
.......................................................................................................................... .................................................................. 

3. ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร..............ปี ต้องศึกษาวิชาบังคับ.....................หน่วยกิต วิชาเลือก......................หนว่ยกิต  
วิชาเอก....................หนว่ยกิต วิชาโท......................หน่วยกติ และวิทยานิพนธ์.....................หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น............... 
หน่วยกิต และข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียน จ านวน................หน่วยกิต 

4. ได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเนื่องจาก............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. ................ 
ตั้งแต่วันที่................................................................................................................ ............................................................ 

5. ขอรายงานผลการศึกษาหลังจากได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

5.1 ได้ท าวิทยานิพนธ์ หัวข้อ……………………………………………………………………………………………................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………. 

5.2 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านเมื่อวันที่......................................................................................................... 
5.3 ปัจจุบันท าวิทยานิพนธ์ ในขั้นตอน................................................................................................................ 

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

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

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

................................................................. ........................................................................................................................... 
5.4 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน........................................................................................................ 
5.5 ก าหนดสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เมื่อวันที่......................................................................... 
5.6 ผลการสอบวิทยานิพนธ์.................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 
 5.7 อ่ืน ๆ....................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................... ............................................................................. 
 

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

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

• ส่วนกลาง 
1. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พนัธ์ 
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 
โทรศัพท์ 045-353029 
2. นางสาววดี ยอดลองเมือง 
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 
โทรศัพท์ 045-353031 
 

• คณะ/วิทยาลัย 
ต าแหน่งบุคลากร หรอืผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล




